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RESUMO

Com a globalização económica, o fenómeno da desindustrialização fez-se sentir um pouco por toda a 

Europa. Inúmeras cidades industrializadas viram-se, então, confrontadas com o surgimento de grandes 

vazios urbanos que, face à sua centralidade e relação privilegiada com a paisagem urbana, foram alvo 

de especulação imobiliária, o que resultou, com frequência, na ocupação dos mesmos por condomínios 

fechados, apenas acessíveis às classes mais abastadas, e na consequente perda de importantes 

exemplares da arquitectura industrial. 

Em 2004, ano em que foi apresentado o estudo urbanístico “Alcântara XXI”, este era, efectivamente, o 

destino traçado para a área ocupada pelo edifícios da antiga Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense. 

Todavia, os sucessivos atrasos do plano e a situação de profunda crise económica no país deram espaço 

a que uma solução diferente fosse experimentada. A funcionar desde 2008 como um cluster de indústrias 

criativas, a Lx Factory começou por ser um projecto provisório de ocupação desse complexo industrial 

desactivado, com o intuito de o rentabilizar, enquanto se aguardava pela aprovação do referido plano 

urbanístico para aquela zona da cidade. Contudo, o projecto vingou e consolidou-se, de tal maneira que 

passou de temporário a permanente.

Seguindo uma tendência que se tem afirmado, nos últimos anos, no panorama internacional, para além 

de oferecer espaços a baixo custo para a fixação de ateliers e empresas, a Lx Factory tem sido palco de 

diversas exposições e eventos culturais e artísticos, dando lugar à experimentação e afirmando-se como 

uma alternativa aos espaços institucionalizados. O presente estudo pretende, assim, aferir sobre as razões 

que têm motivado a reabilitação de edifícios industriais desafectados para programas relacionados com 

as artes e a cultura e analisar os efeitos dessa associação nos meios urbanos em que se inserem. No que 

respeita ao caso de estudo, propõe-se uma reflexão sobre o conjunto de condições que possibilitaram 

a sua criação, procurando, por um lado, compreender o papel deste espaço no desenvolvimento de 

projectos expositivos informais e, por outro, perceber de que forma esses projectos têm contribuído para 

o seu desenvolvimento e consolidação.

Palavras Chave:

Património industrial; Lx Factory; regeneração urbana; reabilitação; espaços expositivos informais; Lisboa.
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ABSTRACT

With the economic globalisation, the phenomenon of de-industrialisation was felt all over Europe. Many 

Industrialised cities found themselves facing the emergence of large urban voids wich for their centrality 

and privileged relations with the urban environment, were subject of great real estate speculation. This 

often led to their occupation by gated communities, only accessible to the upper classes, and in the 

consequent loss of important examples of industrial architecture.

When the urban study “Alcântara XXI” was presented, in 2004, this was the envisaged future for the area 

occupied by the buildings of the former Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense. However, successive 

delays of the plan, and the situation of deep economic crisis in Portugal, enabled a different solution to be 

experienced. Operating since 2008 as a creative cluster, Lx Factory has begun as a temporary project, 

occupying that former industrial complex in order to secure a return on their investment, while waiting for 

the approval of the referred urban plan. Nevertheless, the project revealed to be a great success in such 

a way that it became permanent.

Following a recent trend that has been expanding in the last years at an international level, as well as 

offering low-cost spaces for the establishment of workshops and small companies, Lx Factory has been 

the stage for several exhibitions and cultural events, giving rise to experimentation and asserting itself 

as an alternative to the formal institutionalised spaces. Therefore, the present study aims to understand 

the reasons that have been motivating the rehabilitation of industrial buildings, disused from its original 

functions, for arts and culture related programs and analyse the effects of that association in their urban 

environments. Regarding the case study, this work proposes a reflection about the set of conditions 

that allowed its creation, seeking, on the one hand, to appreciate its role on the development of informal 

exhibition projects and, on the other hand, to understand how these projects have contributed to its 

development and consolidation.

Keywords:

Industrial heritage; Lx Factory; urban regeneration; renovation; informal exhibition spaces; Lisbon.
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1.1. OBJECTO DE ESTUDO

A desindustrialização é um problema contemporâneo que afecta inúmeras 

cidades ocidentais, e que levanta sérias questões sobre o que fazer com 

os imóveis dasactivados e como regenerar as largas parcelas de território 

subitamente desocupadas, no interior de cidades consolidadas.

Nesse sentido, a Lx Factory constitui um caso paradigmático no contexto 

português, na medida em que, apesar de acompanhar uma tendência 

internacional de ocupação desses imóveis por programas de caráter 

informal associados às artes e à cultura, este projecto, em particular, só foi 

possível face à conjugação de um conjunto muito específico de factores 

políticos, económicos e sociais.

Face a uma sucessão de avanços e recuos na elaboração de um plano 

de urbanização para a zona de Alcântara, a Lx Factory surgiu, em 2008, 

como um projecto temporário de rentabilização do conjunto de edifícios 

onde em tempos operaram a Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, 

a Companhia Industrial de Portugal e Colónias, a Tipografia Anuário 

Comercial e a Gráfica Mirandela. Desde então, tem-se afirmado como uma 

“ilha” criativa em plena cidade de Lisboa, um palco de experiências a baixo 

custo onde a liberdade de acção é quase total. Ao longo dos últimos anos, 

foram vários os ateliers, associações e empresas que aí se instalaram e 

muitos os eventos e exposições que por aí passaram, deixando escritas 

novas linhas na história de um lugar que, de outro modo, estaria obsoleto, 

à espera que se reunissem condições políticas, económicas e sociais para 

a sua regeneração.
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1.2. MOTIVAÇÕES E OBJECTIVOS

A presente dissertação tem como tema a adaptação de património industrial 

a espaços expositivos informais, e pretende constituir-se como uma análise 

das possibilidades de reabilitação de edifícios originalmente concebidos 

para funções ligadas ao sector industrial, através da sua reocupação por 

programas expositivos de carácter informal, ou seja, não dependentes de 

uma instituição cultural.

Este estudo visa, assim, compreender as razões que, nas últimas décadas, 

têm motivado a reabilitação de edifícios industriais desafectados da sua 

função original, para programas relacionados com as artes e a cultura; 

analisar as vantagens, desvantagens, riscos e benefícios dessa prática e 

aferir as diferenças e semelhanças entre diferentes abordagens ao mesmo 

tema. Em última análise, pretende-se compreender em que medida o 

património industrial se adequa a programas culturais e artísticos e analisar 

os efeitos dessa associação nos meios urbanos em que se insere. 

O caso de estudo Lx Factory surge como um exemplo singular e, em 

certa medida, pioneiro no contexto português. Relativamente a este caso 

de estudo, propõe-se uma relexão sobre o conjunto de condições que 

possibilitaram a sua criação e sobre a singularidade das dinâmicas urbanas 

e criativas que aí têm tido lugar. Pretende-se, por um lado, compreender o 

papel deste espaço no desenvolvimento de projectos expositivos informais 

e, por outro lado, perceber de que forma esses projectos têm contribuído 

para o seu desenvolvimento e consolidação.
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1.3. METODOLOGIA E ESTRUTURA

O presente estudo está subdividido em duas parte principais: uma primeira 

de enquadramento geral, na qual são abordadas, de uma forma abrangente, 

as temáticas do património e da arquitectura para a cultura contemporânea 

e uma segunda parte em que é analisado, com maior profundidade, o caso 

de estudo Lx Factory.

Procurando seguir uma lógica de progressão, partindo do geral para o 

específico, os capítulos de enquadramento iniciam-se com uma reflexão 

sobre o espaço da cultura na contemporaneidade, a questão da valorização 

do património e a reutilização deste para programas culturais ligados à arte 

e à arquitectura contemporânea. Seguidamente, apresenta-se uma análise 

alargada da evolução dos espaços expositivos, desde inícios do século 

XX, e da estreita relação desses com a arquitectura de museus de arte 

contemporânea. A Parte I termina com um capítulo relativo à reabilitação 

do património industrial, no qual são analisadas as especificidades desse 

legado e a tendência recente para a adaptação do mesmo para programas 

culturais.

A Parte II, referente ao caso de estudo Lx Factory, está subdividida em 

três capítulos. No Capítulo 5, de enquadramento específico, é observado  

o conjunto de circunstâncias que estiveram na origem da Lx Factory, 

nomeadamente as características gerais do local e do próprio conjunto 

edificado, e o contexto político, económico e social em que o projecto surgiu. 

No Capítulo 6, é analisado o projecto Lx Factory, desde a sua génese até à 

actualidade, nomeadamente no que respeita ao seu modelo de gestão e à 

caracterização do espaço arquitectónico. Finalmente, o capítulo 7 constitui 

uma reflexão sobre o papel dos eventos e exposições de âmbito cultural e 

artístico que aí têm tido lugar, nomeadamente o Festival OFFF, a exposição 

Peter Zumthor: Edifícios e Projectos, a RedBull House of Art, o Espaço 

Brasil, o Wool on Tour e o pavilhão Kairos.

Do ponto de vista metodológico, a primeira parte deste estudo baseia-

se essencialmente em recolha bibliográfica efectuada nos arquivos da 

Biblioteca do DECivil-IST, da Biblioteca Nacional, da Biblioteca de Arte da 

Fundação Calouste Gulbenkian, da Biblioteca da Ordem dos Arquitectos e 

da Biblioteca da Faculdade de Ciências Socias e Humanas da Universidade 

Nova de Lisboa. A segunda parte, por se tratar de um caso de estudo ainda 

bastante recente e pouco documentado, baseia-se essencialemente numa 
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exaustiva recolha de artigos publicados pelos órgãos de comunicação 

social ao longo dos últimos 8 anos, e em quatro entrevistas realizadas 

entre Dezembro de 2014 e Fevereiro de 2015, a Filipa Baptista, arquitecta 

e gestora da Lx Factory, Lara Seixo Rodrigues, mentora do projecto Wool 

on Tour, João Pedro Quintela e Fabríca Valente, respectivamente co-autor e 

curadora do pavilhão Kairos, e Sara Battesti, responsável pelo Departamento 

de Comunicação da ExperimentaDesign durante a exposição de Peter 

Zumthor (2008), ex-residente na Lx Factory com o projecto E Viveram Felizes 

para Sempre e actual coordenadora de comunicação e imprensa na Trienal 

de Arquitectura de Lisboa.



02 ADAPTAÇÃO DE 

EDIFÍCIOS PREEXISTENTES PARA 

PROGRAMAS CULTURAIS
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2.1. O ESPAÇO DA CULTURA NA CONTEMPORANEIDADE

A cultura é uma mercadoria paradoxal. É de tal modo sujeita à lei da 

troca que não é nem mesmo trocável; resolve-se tão cegamente que 

não é mais possível utilizá-la. Funde-se por isso com a propaganda, 

que se faz tanto mais omnipotente quanto mais parece absurda, onde 

a concorrência é apenas aparente.

Max Horkheimer e Theodor Adorno, 1944

O conceito de cultura é geralmente definido como “todo aquele complexo que 

inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todas 

as outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro 

da sociedade” (Tylor, 1871: 1). Este é, contudo, um conceito bastante mais 

complexo e abrangente do que aparenta ser à primeira vista, englobando 

uma pluralidade de acepções, “(…) de acordo com a perspectiva que é 

enfatizada, nomeadamente, uma acepção filosófica que opõe a natureza à 

cultura, uma concepção mais tradicional ‘elitista’ por referência ao indivíduo 

cujo espírito é cultivado, a perspectiva das ciências sociais realçando a 

cultura como o conjunto de normas e padrões que orientam a acção, (…) [e 

outra] que se pode considerar ‘patrimonial’ e ‘identitária’, na qual a cultura 

é encarada do ponto de vista da obra e herança colectiva que encerra em 

si” (Serrão, 2007: 19).

Com o advento do Iluminismo seriam dados os primeiros passos no processo 

de democratização da cultura. Em França, os gritos de “Igualdade, Liberdade 

e Fraternidade”, proclamados durante a Revolução, traduzem bem o espírito 

da época em que foi publicada a grande Encyclopédie, símbolo da pretensão 

de tornar o conhecimento acessível a todos, e em que foram criadas as 

primeiras leis concernentes à preservação do património. A Revolução 

Industrial, por sua vez, forneceu os meios para o acesso generalizado da 

população a uma vasta gama de bens de consumo. De facto, a substituição 

dos métodos de produção artesanais pela maquinofactura e a introdução 

de lógicas de estandardização resultaram num aumento exponencial da 

quantidade de bens produzidos, com a consequente redução do preço dos 

mesmos.

Rapidamente a lógica da estandardização seria transposta para os bens 

Fig. 1 Eugëne Delacroix, A Liberdade 
Guiando o Povo, 1830. Pintura 
comemorativa  da Revolução Francesa.
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culturais, desenvolvendo-se uma autêntica indústria cultural. Contudo, 

aplicado à cultura, o termo “indústria” não deve ser tomado à letra. Refere- 

-se, neste caso “à padronização do objecto em si (…) e à racionalização 

das técnicas de distribuição, mas não estritamente ao processo de 

produção” (Adorno, 2003: 99). A democratização da cultura conseguida à 

custa da estandardização não é, no entanto, conseguida sem o sacrifício 

da substância da própria cultura. De modo a adaptarem-se às novas 

regras de um mercado cultural alimentado por uma classe emergente de 

consumidores culturais, os artistas vêem-se, frequentemente, forçados a 

competir entre si para venderem o seu produto, comprometendo as suas 

próprias concepções de juízo estético, em função das preferências do 

mercado (Harvey, 1990: 22). Para Habermas “a cultura de massas toma 

mesmo esta duvidosa designação precisamente pelo facto da expansão 

das suas vendas ser conseguida à custa da adaptação às necessidades 

de distracção e entretenimento de grupos de consumidores com um nível 

cultural relativamente baixo, em vez de inversamente educar o público 

alargado para aceder a uma cultura que tenha ficado incólume na sua 

substância” (Habermas, 1983: 289).

Numa lógica de estandardização e produção em série, um produto é tanto 

mais lucrativo quanto mais vasto for o público disposto a adquiri-lo. Torna-

se, assim, necessário seleccionar os produtos que melhor se adeqúem às 

preferências de uma maioria, com consequente perda de diversidade da 

oferta cultural. Contudo, conforme constata António Pinto Ribeiro, o recurso 

a provas de valor económico para justificar a existência da produção 

cultural e artística constitui “(…) um erro de resto responsável pela criação 

de múltiplos equívocos e, sobretudo, pelo esvaziamento do que eram os 

fundamentos da autoritas da cultura e das artes” (Ribeiro, 2013). De facto, 

um vez submetido às leis de mercado, o espaço para a experimentação e 

para a inovação vê-se assim aniquilado ou, pelo menos, altamente limitado, 

enquanto os modelos já testados do passado são repetidos vezes sem 

conta. “O controlo da cultura pelo monopólio que proíbe o que escapa 

desse controlo, remete inevitavelmente para o que já havia sido produzido 

no passado (…)” (Adorno, 2003: 61).

Este problema atinge proporções ainda maiores quando se consideram os 

efeitos da globalização, i.e., para que um produto seja comercializado a uma 

escala global, torna-se igualmente necessária a respectiva uniformização e, 

por conseguinte, a homogeneização dos consumidores, à escala global. 

Giddens (cit. in Anico, 2005: 72) associa à sociedade pós-industrial uma 

Fig. 3 Trabalhadores na primeira linha de 
montagem móvel, na fábrica de automóveis 
Ford de Highland Park, Michigan, 1913.

Fig. 2 D’Alembert e Diderot, Encyclopédie, 
ou dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers, 1751-1772. Capa.
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profunda “(…) aceleração da compressão do espaço e do tempo na vida 

económica, social e cultural”, potenciada pelo desenvolvimento dos meios 

de comunicação e de transporte de massas e pelo crescimento das cidades. 

No mundo contemporâneo, “(…) espaço e tempo deixam de se configurar 

como constrangimentos na organização das actividades humanas (…)” 

(idem).

Com este processo de compressão espacio-temporal, as lógicas produtivas 

vão alterar-se no sentido da descentralização. Os centros de produção 

passam a concentrar-se em locais de mão de obra mais barata, enquanto 

que as cidades desenvolvidas sob a matriz da gestão “fordista” e do 

planeamento funcionalista vão iniciar um processo de desindustrialização 

que culminará com a “(…) criação de enormes vazios industriais abertos nos 

tecidos urbanos em torno dos seus centros tradicionais” (Grande, 2005: 81). 

De acordo com Nuno Grande, estas cidades vão encontrar na conjugação 

entre o turismo e a cultura a solução contra a decadência económico-social 

e a descaracterização morfológica instaurada pela desindustrialização.  

Tirando partido da massificação do turismo, a partir do pós 2.ª Guerra 

Mundial, e da democratização e dessacralização da cultura, as cidades 

industriais ou portuárias vão procurar “(…) colocar-se na rede dos destinos 

globais do turismo cultural reinventando identidades perdidas, ainda que 

artificializadas” (idem).

Ao entrarem num mercado competitivo de turismo cultural, as cidades e, por 

extensão, os seus pontos de interesse, vão converter-se em mercadorias. 

Como tal, vão padecer dos problemas da indústria cultural de massas já 

aqui discutidos, nomeadamente a homogeneização e a mediatização. Deste 

modo, as cidades vão, por um lado, tornar-se “(…) cada vez mais parecidas 

e os seus espaços de cultura e memória, cada vez mais banais” (Madureira, 

2010: 3). Por outro lado, na procura de atenção mediática vão suceder-se os 

eventos promocionais como Exposições Universais, Feiras Internacionais 

e Capitais Europeias da Cultura, e multiplicar-se os ícones culturais como 

Museus e Galerias, Óperas e Filarmónicas ou Centros Culturais, bem como 

outras tipologias de aglomeração de consumo como os Centros Comerciais, 

os Parques Temáticos, os Aeroportos Multifuncionais ou os Interfaces de 

Transporte (Grande, 2005: 81). A acumulação nos centros urbanos de obras 

arquitectónicas assinadas torna em espaço de exposição o próprio espaço 

urbano, enquanto que o efeito mediático produzido por esses ícones gera 

o retorno pelos investimentos implicados (Madureira, 2010: 4). Deste modo, 

também no campo dos acontecimentos urbanos “a cultura perde o seu 
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carácter de realização pessoal, torna-se empresa e, rapidamente, indústria” 

(Choay, 1992: 226).

A rede de museus Guggenheim representa, muito provavelmente, o 

melhor exemplo do poder mediático dos ícones culturais. Fundada em 

1937, com a missão de promover a difusão da arte moderna, a Fundação 

Solomon Guggenheim teria o seu primeiro museu construído em Nova 

Iorque e concluído em 1959, após a morte do seu mentor Solomon Robert 

Guggenheim, e do seu arquitecto Frank Lloyd Wright. Muito embora o 

museu de Nova Iorque tenha, de algum modo, constituído o primeiro museu 

ícone globalizado, seria um outro museu da mesma organização, o Museu 

Guggenheim de Bilbau (1991-97), projectado por Frank Gehry, a constituir o 

caso mais paradigmático de exploração do potencial icónico da arquitectura 

associada a programas culturais.

Implantado numa área profundamente fracturada pela desindustrialização, o 

edifício converter-se-ia rapidamente num marco monumental na paisagem 

urbana. “Impondo-se (…) como uma colossal escultura de pedra, vidro 

e titânio, o Guggenheim alterou por completo a imagem de Bilbau, pelo 

que depressa se converteu no seu principal símbolo” (Barranha, 2008: 

73). Rapidamente, a área outrora abandonada tornou-se num centro de 

comércio e cultura (Madureira, 2010: 5) e, apesar do avultado valor investido 

no projecto, estimado em cerca de 200 milhões de dólares (Arantes cit. in 

Madureira, 2010: 5), em apenas três anos de funcionamento terão visitado 

o museu mais de 4 milhões de turistas, gerando cerca de 500 milhões de 

dólares de lucro em actividade económica local (Pagnotta, 2013). O sucesso 

do Guggenheim Bilbao daria, assim, origem a uma autêntica “corrida ao 

ouro”, com cidades de todo o mundo a procurarem afirmar-se no seio 

da sociedade global através de arquitecturas monumentais, icónicas e 

mediáticas. Luís Custódio (cit. in Madureira, 2010: 6) compara a tendência 

de crescimento deste tipo de negócios com os franchisings, embora, neste 

caso, enfatizando a espectacularização da arquitectura.

A arquitectura converte-se, assim, em marca, enquanto que a ferocidade da 

competição pelo turismo cultural obriga à promoção das cidades através da 

publicidade. Não é, pois, de admirar que, embora seja inegável o contributo 

da arquitectura mediática para a revitalização urbana, sejam vários os 

autores a demonstrar preocupação com a perversidade dos seus efeitos 

na arte e na cultura, ao privilegiarem o consumo massivo sobre o conteúdo 

sócio-cultural.

Fig. 4 Museu Solomon R. Guggenheim, 
Nova Iorque. Frank Lloyd Wright, 1959.

Fig. 5 Guggenheim Bilbao. Frank Gehry, 
1997.
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A associação do conceito de cultura a valores identitários e patrimoniais 

adquire, assim, particular relevo na sociedade contemporânea. Num mundo 

em que, cada vez mais, a produção e o consumo acontecem a uma escala 

global, a tendência será para que, progressivamente, se desvinculem as 

localidades particulares, no sentido da homogeneização da procura e, em 

última análise, da estandardização da produção. Todavia, os sentimentos 

de insegurança e instabilidade suscitados pela “(…) ameaça de risco de 

perda dos bens da identidade, a ocultação da memória cultural (dada a 

selecção induzida), esquecimento natural (dada a efemeridade das coisas) e 

os conflitos emocionais que as transformações mundiais geram diariamente 

(…)” (Custódio, 2010: 346-347) têm conduzido à emergência de mecanismos 

de protecção e salvaguarda do património.

Segundo Anico, isto acontece devido à produção de um sentimento 

nostálgico em relação ao passado, “(…) abrindo o caminho ao 

desenvolvimento de uma indústria da nostalgia em que o passado é 

resgatado, idealizado, romantizado e não raras vezes inventado, mediante 

processos que incluem a patrimonialização da cultura” (Anico, 2005: 73). 

As práticas tradicionais remanescentes tornam-se, assim, em autênticos 

museus vivos e os artefactos que lhes estão associados convertem-se em 

relíquias. Deste modo, as tradições locais tornam-se, também elas, focos 

de atracção cultural e, consequentemente, produtos da indústria cultural. 

Como tal, vão sofrer o mesmo tratamento que os demais produtos culturais 

industrializados, i.e., a mercantilização das tradições vai implicar uma 

certa desvirtuação das mesmas para que também elas se convertam em 

produtos identificáveis e consumíveis num mercado altamente competitivo.
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2.2. A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO E A SUA 

REUTILIZAÇÃO

Imbuídos de uma mensagem do passado, os monumentos históricos 

perduram até aos nossos dias como testemunhas vivas das tradições 

de várias gerações. Os povos tornam-se cada vez mais conscientes da 

unidade dos valores humanos e consideram os monumentos antigos 

como património comum. A responsabilidade colectiva de os proteger 

para as gerações futuras é reconhecida. É nosso dever mantê-los com 

a riqueza da sua autenticidade.

 Carta de Veneza sobre a conservação e restauro de 

monumentos e sítios, 1964

Françoise Choay situa na década de 1960 o início do desenvolvimento 

da sociedade de lazer e do turismo cultural. Nesse período assiste-se à 

consagração das práticas patrimoniais e à expansão do seu espectro de 

acção, quer do ponto de vista cronológico, quer tipológico. As fronteiras 

do domínio do património histórico ultrapassaram “(…) as fronteiras 

consideradas intransponíveis da era industrial e deslocaram-se em direcção 

a um passado cada vez mais próximo do presente. (…) Paralelamente, 

impõem-se uma expansão tipológica do património histórico: um mundo 

de edifícios modestos, nem memoráveis nem prestigiosos, reconhecidos e 

valorizados por novas disciplinas (…) foram integrados no corpus patrimonial” 

(Choay, 1992: 224-225). Este alargamento tipológico dos processos de 

patrimonialização é ilustrativo da dessacralização da cultura e do projecto de 

democratização do saber herdado do Iluminismo, reflectindo a incorporação 

de valores associados a novos grupos sociais que “(…) contribuíram para a 

superação das noções exclusivas da memória, da identidade, da raridade 

ou da excepcionalidade” (Folgado, 2010: 326-327) outrora associadas às 

vivências das classes dominantes.

Já no primeiros anos do século XX, ao formular, antes de qualquer outro, a 

distinção entre monumento e monumento histórico, o austríaco Alois Riegl 

(Riegl, 1903) teorizara sobre a problemática da atribuição de novos usos 

a edifícios antigos, colocando, então, em confronto duas categorias de 

valores: os de rememoração e os de contemporaneidade. Entre os  valores 

de rememoração distinguia o valor histórico, derivado da representatividade 

simbólica do objecto na história da humanidade, do valor de antiguidade, 
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mais abrangente e imediatamente apreensível por cada indivíduo (Jokilehto, 

1986: 379); por sua vez, na categoria dos valores de contemporaneidade, 

incluía o valor de uso, pondo, no entanto, em evidência potenciais conflitos 

entre este valor e o valor de antiguidade. Ainda assim, ao reconhecer a 

facilidade de assimilação do valor de antiguidade, Riegl deixou antever o 

poder potencialmente mobilizador de massas, inerente ao monumento 

histórico, que veio, efectivamente, a ser explorado na segunda metade do 

século XX.

Gustavo Giovannoni, por sua vez, distinguia “monumentos mortos”, 

nos quais incluía as ruínas, os edifícios da Antiguidade, os castelos e as 

muralhas medievais, de “monumentos vivos”. Em relação aos primeiros 

considerava que, por pertencerem a civilizações passadas, não estariam 

mais aptos a serem reutilizados; no que respeita aos segundos considerava 

a utilização não apenas aconselhável, mas provavelmente a melhor forma de 

preservá-los, sendo apenas inaceitável quando as novas exigências fossem 

incompatíveis ou comportassem transformações radicais do edifício ou, por 

outro lado, em razão da singularidade do seu valor artístico ou histórico, 

ou pelas especiais condições do lugar (Castore, 2012: 5). Mas mais do que 

a salvaguarda e reutilização de edifícios isolados, Giovannoni defendia a 

preservação da envolvente urbana do monumento histórico, chamando 

a atenção para o valor das relações estabelecidas entre este e o seu  

contexto edificado: “a própria natureza da cidade e dos conjuntos urbanos 

tradicionais, a sua envolvente, resulta dessa dialética entre a ‘arquitectura 

maior’ e o que a rodeia. É por isso que isolar ou ‘libertar’ um monumento 

acaba por significar, a maior parte das vezes, mutilá-lo. As imediações do 

monumento estão envolvidas com ele numa relação essencial” (Choay, 

1992: 211).

A reutilização como medida de salvaguarda, já anteriormente defendida por 

Riegl e Giovannoni, voltaria a estar na ordem do dia desde a elaboração, em 

1964, da Carta de Veneza, que refere, no artigo 5.º, que “a conservação dos 

monumentos é sempre favorecida pela sua adaptação a uma função útil à 

sociedade: esta afectação é pois desejável mas não pode nem deve alterar 

a disposição e decoração dos edifícios”.

Também no campo patrimonial se fizeram sentir os efeitos da globalização  

conforme atesta a Convenção para a Protecção do Património Mundial 

Cultural e Natural, adoptada em 1972 pela Conferência Geral da UNESCO, 

que estabelecia um sentido de pertença comum dos bens patrimoniais 

de excepcional valor universal, atribuindo à comunidade internacional 
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a responsabilidade na protecção desse património. Paralelamente, a 

capacidade mobilizadora de massas do monumento histórico seria 

explorada pelo seu potencial económico ao serviço de uma indústria 

cultural em expansão. “O património passou a ser entendido como um 

recurso económico, sinónimo de um produto de qualidade. A principal 

preocupação (…) residiu em integrar o património na dinâmica de consumo 

contemporâneo” (Folgado, 2010: 329). A este respeito, Françoise Choay 

refere a emergência de uma “engenharia cultural” cujo objectivo “(…) 

consiste em explorar os monumentos por todos os meios possíveis, a fim 

de multiplicar indefinidamente o número de visitantes”. Alerta, assim, para a 

destruição do património histórico que, apesar das legislações protectoras, 

prossegue através do mundo, “(…) sob o pretexto de modernização, de 

restauro também, ou sob a ameaça de pressões políticas, muitas vezes 

imparáveis” (Choay, 1992: 227).

Em 1976, a Recomendação de Nairobi, emitida no âmbito da Conferência 

da UNESCO, enumera diversas medidas de salvaguarda a serem adoptadas 

pelos Estados Membros, entre as quais consta também a reutilização. A 

este respeito pode ler-se no artigo 33.º:

A protecção e o restauro deverão ser acompanhados de actividades 

de animação social e cultural. Para isso, será essencial manter as 

funções existentes que se mostrem adequadas, (…) e criar outras 

novas que, para serem viáveis a longo prazo, deverão ser compatíveis 

com o contexto económico e social da cidade, da região ou do país 

em que se inserem. O custo das operações de salvaguarda não deve 

avaliar-se apenas em função do valor cultural das construções mas 

também do seu valor de mercado decorrente do uso que delas se 

possa fazer. (…) Os usos a dar às edificações terão de adaptar-se às 

necessidades sociais, culturais e económicas dos habitantes, sem 

desvirtuar o carácter específico do conjunto histórico. Uma política 

de animação cultural deverá converter os conjuntos históricos em 

pólos de actividades culturais e conferir-lhes um papel essencial no 

desenvolvimento cultural das comunidades circundantes.

O documento da UNESCO introduz, deste modo, a animação e a 

rentabilização como práticas correntes e desejáveis para a valorização do 

património edificado. Porém, o efeito da mediatização gerada por essas  

práticas em torno do património histórico afigura-se paradoxal, na medida 

em que, embora o interesse massificado por estes bens seja potenciador 

de investimento no sentido da sua salvaguarda, a sua identidade e valor são 

frequentemente pervertidos em prol da sua rentabilização económica.

Em Portugal, por exemplo, iniciou-se na década de 1980 um ciclo 
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de reutilização dos monumentos mediante “programas relativamente 

‘agressivos’” (Pereira, 1997: 20). Frequentemente, as opções programáticas 

recaíram sobre a adaptação dos monumentos a unidades hoteleiras, que 

José Aguiar classifica como “(…) projectos muito exigentes e nos quais o 

Estado investiu recursos fortíssimos (…), depois entregues a interesses de 

uma gestão e de uma lógica fortemente privada, e muito pouco compatível 

com o direito público ao usufruto dos ‘monumentos’, assim como o seu uso 

alargado pelas comunidades” (Aguiar, 2010: 231).

Deste modo, o desvirtuamento experimentado por inúmeros monumentos 

em nome da “sua afectação a uma função útil à sociedade” (Carta de 

Veneza, 1964), mesmo quando criteriosamente respeitados os princípios 

das cartas e convenções internacionais, rapidamente evidenciou a 

falibilidade dos mesmos. Conforme refere Javier Rivera Blanco, “o problema 

[da conservação] transferiu-se para a gestão, fruição e rentabilização do 

património. Se é legítimo aceitar a ideia de que ‘restaurar é um fim em si 

mesmo’, daqui passa-se frequentemente ao uso e abuso do património não 

já como um produto cultural, mas sim como um produto industrial para o 

qual estão muito atentos alguns sectores só interessados na sua exploração 

económica” (Blanco, cit. in Aguiar, 2010: 233). O mesmo problema se coloca 

no que respeita a intervenções sobre a cidade histórica. Esta “(…) tanto é, 

como um monumento individual, transformada em produto de consumo 

cultural (…) como pode ser reinvestida com fins económicos, que beneficiam 

simbolicamente do seu estatuto histórico e patrimonial, mas sem lhe estar 

subordinado” (Choay, 2010: 238-239).

A reutilização do património histórico, embora se afigure essencial para a 

sua preservação, não está, conforme se constata, imune a pressões de 

ordem política e económica. Hoje, mais do que nunca, afigura-se essencial 

não apenas a reutilização do património como forma de salvaguarda, mas 

antes uma reutilização responsável e, acima de tudo, compatível com a 

integridade do objecto histórico e arquitectónico.

A questão da compatibilidade de uso, que já havia sido referida por 

Giovannoni, volta a ser abordada em 1979, no artigo 7º da Carta de Burra1:

The policy should identify a use or combination of uses or constraints 

on uses that retain the cultural significance of the place. New use of 

a place should involve minimal change to significant fabric and use; 

should respect associations and meanings; and where appropriate 

should provide for continuation of activities and practices which 

contribute to the cultural significance of the place.

1.  Carta adoptada pelo ICOMOS Austrália 
em 1979 e revista em 1981, 1988, 1999 e 
2013.
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A mesma questão ganha finalmente a devida repercussão quando 

reafirmada, em 2000, na Carta de Cracóvia, documento este que revê e 

actualiza os conceitos publicados na Carta de Veneza, assumindo o contexto 

específico da União Europeia (Blanco, 2002: 405). Refere-se, no artigo 6.º 

do referido documento, que “O objectivo da conservação dos monumentos 

e dos edifícios com valor histórico (…) é o de manter a sua autenticidade e 

integridade, incluindo os espaços interiores, o mobiliário e a decoração, de 

acordo com o seu aspecto original. Tal conservação requer um ‘projecto 

de restauro’ apropriado, que defina os métodos e os objectivos. Em muitos 

casos, requer-se ainda um uso apropriado para os monumentos e edifícios 

com valor histórico, compatível com os seus espaços e o seu significado 

patrimonial”. No artigo 10.º consta ainda que “a intervenção escolhida deve 

respeitar a função original e assegurar a compatibilidade com os materiais, 

as estruturas e os valores arquitectónicos existentes”.
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2.3. OS ESPAÇOS NÃO CONVENCIONAIS COMO 

ALTERNATIVA ÀS INSTITUIÇÕES FORMAIS

Movies and television programs regularly invoque imagery of big cities 

as sites of pleasure and prestige. (…) Underneath the glitz and glam, 

cities are not sexy.

Lisa Freeman e Sarah Lamble, 2004

O fracasso das políticas aplicadas desde o pós 2.ª Guerra Mundial resultou 

numa progressiva descredibilização do paradigma modernista, que 

culminou com a emergência de diversos movimentos de contra-poder, 

visando, segundo Nuno Grande (2005: 89), a dessacralização do espaço 

cultural e uma efectiva democratização da sua fruição. Foi nesse espírito de 

contracultura, cujo clímax foi atingido durante a Primavera de 1968 (idem, 

2008), que durante a década de 1970 ganharam força movimentos de 

contestação contra as perversões das políticas de especulação imobiliária, 

nomeadamente o squatting. As palavras de Freeman e Lamble, citadas 

acima, são ilustrativas de uma face oculta da subordinação das cidades aos 

interesses económicos.

Embora sejam bem conhecidos os problemas subjacentes à especulação 

económica sobre a cidade histórica2, o desinteresse imobiliário, em 

contrapartida, tem, muitas vezes, conduzido a que quarteirões inteiros 

de grandes cidades europeias fiquem remetidos ao esquecimento e 

à degradação, durante longos períodos de tempo. A estas zonas não 

atractivas do ponto de vista financeiro associa-se, frequentemente, uma 

desvalorização sócio-cultural da população (Costa, s.d.).

O squatting é definido por Miguel Martínez (2013: 867) como um movimento 

urbano visando a ocupação de edifícios vazios, geralmente sem o 

consentimento dos proprietários, com o intuito de satisfazer necessidades 

de alojamento ou de desenvolvimento de actividades sociais. Importa, no 

entanto, distinguir as diferentes circunstâncias em que o squatting pode 

ocorrer. Nesse sentido, H. D. Pruijt distingue cinco tipos de squatting: 1) 

squatting baseado na privação de habitação; 2) squatting como uma 

estratégia alternativa de habitação; 3) squatting empresarial; 4) squatting 

conservacionista; 5) squatting político. No âmbito deste estudo, interessa-

nos analisar com maior detalhe os números 3 e 4.

2.  Já aqui analisados no tópico “2.2. 
A valorização do património e a sua 
reutilização”.

Fig. 6 Vrankrijk, squat bar em Spuistraat, 
Amsterdão.
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Fig. 7 Kulturzentrum Reithalle, Centro 
Cultural com origem numa iniciativa de 
squatting, em Berna, Suíça.

Sobre o squatting empresarial, o autor afirma: “O squatting oferece 

oportunidades para a criação de praticamente qualquer tipo de 

estabelecimento, sem a necessidade de grandes recursos, nem o risco de 

ficar atolado em burocracia” (Pruijt, 2011)3. Os squats constituem, assim, 

lugares alternativos para desenvolvimento de iniciativas de ordem cultural ou 

artística, livre dos constrangimentos das políticas económicas e da cultura 

de massas. A ocupação de edifícios abandonados surge como resposta à 

falta de iniciativas do Estado nessas áreas e constitui uma oportunidade de  

congregar, num mesmo local, a habitação e a animação social e cultural 

(Costa, s.d.).

Por sua vez, o squatting conservacionista é descrito como uma estratégia 

utilizada para a preservação da paisagem urbana, procurando prevenir 

a sua transformação, frequentemente planeada, e promover o seu 

desenvolvimento num sentido diferente, caso, por exemplo, de edifícios 

históricos abandonados à espera da sua demolição (Pruijt, 2011). Trata-

se, no fundo, de uma aplicação consciente e espontânea do princípio de 

reutilização como forma de salvaguarda.

Giovanni la Varra compara estas e outras dinâmicas de ocupação 

espontânea do espaço urbano aos post-its nos livros, “(…) que aparecem 

e desaparecem de forma recorrente (…)”. O autor introduz deste modo o 

conceito de post-it city, que descreve como “(…) o texto que deambula pela 

cidade, uma forma de sublinhar, esconder, realçar o texto original para lhe 

conferir um aspecto temporário, fazer adaptações rápidas e ligeiras. É um 

projecto público novo, de uma multidão que ainda não conhecemos, com 

um conjunto de exigências imprevisíveis, mas que encontra espaço, constrói 

novos vínculos, estabelece vagas relações de identidade com os lugares 

que ocupa, libertando-os depois para ocupar outros” (La Varra, 2009: 46).

Segundo Martí Peran (2009: 43) estes fenómenos de ocupação temporária 

e informal do espaço público, frequentemente de forma ilegal, surgem 

como reacção contra a actual conjuntura político-económica global que 

limita a espontaneidade de acção em nome da ordem pública. Jorge Mario 

Jáuregui, por sua vez, destaca a essência criativa existente na informalidade 

destes espaços que “(…) apresentam uma intensa dinâmica de intercâmbio, 

criatividade e gestão partilhada dos escassos recursos” (Jáuregui, 2009: 

53).

La Varra evidencia ainda a aprendizagem que pode ser extraída das       

post-it cities no que respeita à utilização de materiais sustentáveis (restos, 3.  Tradução do autor.
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sobras, resíduos, objectos abandonados e recuperados para uma nova 

utilização) e soluções funcionais, reversíveis e de baixo custo; às formas não 

convencionais de utilização dos espaços; e às relações estabelecidas no 

espaço público “(…) que dão lugar a um laboratório de sociabilidade difuso, 

débil mas que se transforma e se molda incessantemente de acordo com 

as ocasiões e as oportunidades” (La Varra, 2009: 47).

Conforme iremos analisar mais adiante4, este tipo de espaços irá constituir 

uma alternativa para que artistas que pensam “fora da caixa”, e cujas obras 

não se enquadram nos convencionalismos impostos pelas instituições 

tradicionais ou que simplesmente não queiram surgir associados a estas, 

possam divulgar os seus trabalhos. 
4.  Ver “3.4. Os espaços expositivos não 
convencionais”.
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E FORA DOS MUSEUS
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3.1. O CONCEITO DE EXPOSIÇÃO

(…) museums and galleries are not neutral containers offering a 

transparent, unmediated experience of art. Rather, we need to 

consider them in terms of ‘cultures of display’, that is, with reference to 

the different ideas and values that can shape their transformation and 

functioning.

Emma Barker, 1999

Embora esteja intrinsecamente associado à actividade museológica, o termo 

“exposição” é, obviamente, aplicável nos mais diversos contextos e pelos 

mais variados tipos de organizações. David Dean distingue, em função da 

sua finalidade, a exposição museológica da exposição comercial (lucrativa) 

e da exposição de serviço público (não lucrativa). Segundo este autor, a 

finalidade da exposição comercial é vender um produto e, em última análise 

obter lucro; a exposição de serviço público, por sua vez, tem por objectivo 

informar o público, de modo a moldar as suas atitudes e comportamentos. 

Finalmente, no que respeita à exposição de museu, o autor atribui-lhe a 

missão de promover a reflexão e a aprendizagem: “A motivação para a 

exposição museológica é fornecer os objectos e as informações necessárias 

para que a aprendizagem ocorra” (Dean, 1996: 2)5.

O International Council of Museums (ICOM) publicou, em 2010, uma 

compilação de definições dos mais importantes termos que compõem o 

léxico museológico, da autoria de André Desvallées e François Mairesse. 

Nesta publicação, que na versão portuguesa se intitula Conceitos-chave de 

Museologia, consta uma definição do termo exposição, que “(…) significa 

tanto o resultado da acção de expor, quanto o conjunto daquilo que é 

exposto e o lugar onde se expõe” (Desvallées & Mairesse, 2010: 42).

Analisando a definição acima citada, verificamos que esta identifica um 

triplo sentido na concepção do termo “exposição”, a saber: 1) “O resultado 

da acção de expor”; 2) “o conjunto daquilo que é exposto”; 3) “o lugar onde 

se expõe”. Começando pelo fim, relativamente ao lugar onde se expõe, os 

autores referem: “A exposição, entendida tanto como o conteúdo quanto 

como o lugar onde se expõe (…) não se caracteriza pela arquitectura desse 

espaço, mas pelo lugar em si mesmo (…)” (idem, p. 43). 5.  Tradução do autor.
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Se por um lado, conforme constata Naredi-Rainer (2004: 42), a percepção 

que o observador tem do objecto exposto depende das condições espaciais 

em que a exposição ocorre (tamanho e proporções, iluminação, materiais, 

cores, etc.); por outro lado, o espaço expositivo é entendido como um lugar 

de interacção social, cuja assimilação depende não só das características 

do próprio lugar, mas também das interacções entre os utilizadores do 

espaço, que partilham a experiência da exposição entre si.

Conforme referido acima, a exposição pode também ser entendida 

como o conjunto das coisas expostas, que integra tanto os objectos 

autênticos quanto as fotografias ou objectos relacionados, os suportes 

de apresentação, os suportes de informação e a sinalização utilitária. 

Segundo Cameron, McLuhan e Parker “a exposição, nessa perspectiva, 

funciona como um sistema de comunicação fundado sobre os ‘objectos 

autênticos’ e acompanhado de outros artefactos que permitem ao visitante 

melhor identificar a sua significação” (Cameron et al. cit. in Desvallées & 

Mairesse, 2010: 44). A exposição não corresponde, portanto, a uma 

reconstrução da realidade, antes devendo ser entendida como um processo 

de comunicação, que pretende transmitir essa realidade, mas que está 

susceptível a interpretações divergentes.

Chegamos assim ao terceiro (ou primeiro) sentido do conceito de exposição, 

conforme enumerados acima, que é “o resultado da acção de expor”. A 

exposição é, deste modo, entendida como um processo de comunicação, 

na medida em que se constituiu como o meio através do qual os objectos 

são apresentados à visão (visualização), demonstração (como prova), e 

ostentação (como forma de sacralização de objectos) de modo a explicar e 

comunicar mensagens (Desvallées & Mairesse, 2010: 43).

Conforme refere Raquel Santos, “Uma exposição é sempre e inevitavelmente 

uma forma de expressão e comunicação, dado que seja qual for o seu 

contexto, conteúdo, formato e objectivo, envolve um autor, uma mensagem, 

e um destinatário, público ou audiência” (Santos, 2013: 36). A autora cita 

mesmo Rémy Zaugg, que compara o potencial expressivo da actividade 

expositiva àquele da pintura, do filme, da filosofia, da arquitectura, da 

escultura, da poesia e da literatura.

Por outro lado, estar exposta constitui uma condição fundamental para que 

uma obra possa ascender à categoria de arte. Isto implica que, podendo a 

arte manifestar-se de formas tão distintas, diferentes formas de expressão 

artística irão exigir diferentes configurações dos espaços expositivos. 
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De facto, tal como como a própria arte, os espaços expositivos têm 

evoluído ao longo do tempo, afirmando-se como formas de expressão 

artística representativas de diferentes paradigmas culturais e correntes de 

pensamento. Conforme poderemos constatar, tal variabilidade irá reflectir-se 

claramente na arquitectura de museus e de galerias de arte contemporânea 

ao longo de todo o século XX. Mais do que isso, com a consciencialização 

do potencial artístico do espaço expositivo, serão os próprios artistas a exigir, 

desde a década de 1960, o estabelecimento de novas relações espaciais, 

passando o próprio espaço a constituir parte integrante da obra exposta.
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Fig. 8 MoMA, Nova Iorque, Goodwin & 
Stone, 1939.

3.2. O PARADIGMA DO MUSEU MODERNO

Para os arquitectos modernistas o museu deveria refundar-se numa 

‘máquina’ de expor, em permanente mutação ou crescimento, 

destacando-se ou autonomizando-se no seio da amálgama de estilos 

revivalistas que preenchiam a cidade europeia do início do século XX.

Nuno Grande, 2009

A termo museu deriva do grego μουσεῖον (mouseion), que significa lugar das 

musas6 e foi inicialmente usado na Grécia Antiga para designar os templos 

dedicados ao culto destas divindades. Durante o período helénico, a mesma 

palavra veio a ser aplicada à totalidade do recinto cultural de Alexandria, 

fundado no século III a.C. por Ptolomeu Soter, que incluía a emblemática 

Biblioteca de Alexandria. Contudo, a instituição “museu”, como hoje a 

conhecemos, tem origem apenas no século XV, com o Renascimento 

Italiano, altura em que o conceito surge pela primeira vez associado à 

prática do coleccionismo. 

A Lei-Quadro dos Museus Portugueses, aprovada em 2004, define 

museu como uma “(…) instituição de carácter permanente, com ou sem 

personalidade jurídica, sem fins lucrativos, dotada de uma estrutura 

organizacional que lhe permite: a) garantir um destino unitário a um 

conjunto de bens culturais e valorizá-los através da investigação, inventário, 

documentação, conservação, interpretação, exposição e divulgação, com 

objectivos científicos, educativos e lúdicos; b) facultar acesso regular ao 

público e fomentar a democratização da cultura, a promoção da pessoa e 

o desenvolvimento da sociedade”. Na realidade, esta definição não é mais 

do que uma adaptação da que consta dos estatutos do ICOM, adoptados 

em 2007 durante a 21ª Conferência Geral em Viena, Áustria, segundo a 

qual “o museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço 

da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, 

conserva, investiga, comunica e expõe o património material e imaterial da 

humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e 

deleite.”

Ambas as definições enfatizam o carácter não lucrativo do museu, a sua 

abertura ao público e o seu papel activo na conservação, investigação e 

comunicação dos bens patrimoniais.

6.  Na mitologia grega, as musas eram as 
nove deidades, filhas de Zeus e Mnemosyne 
(deusa que personificava a memória), que 
simbolizavam as artes e as ciências. 
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Em alternativa, na publicação do ICOM, à qual já recorremos para definir 

exposição, constam outras definições, mais abrangentes, entre as quais 

destacamos a de Deloche, para o qual o museu constitui “uma função 

específica, que pode tomar a forma ou não de uma instituição, cujo 

objectivo é garantir, por meio da experiência sensível, a acumulação e a 

transmissão da cultura entendida como o conjunto de aquisições que fazem 

de um ser geneticamente humano, um homem”7 (Deloche cit. in Desvallées 

& Mairesse, 2010: 65). Nesta perspectiva, o conceito de museu ultrapassa 

a formalidade da instituição tradicional, passando a englobar também um 

vasto leque de espaços culturais contemporâneos, de carácter mais ou 

menos institucionalizado. Conforme refere David Dean (1996: 1), o conceito 

de museu tem evoluído ao longo dos últimos anos, estando hoje para lá do 

campo do objecto tangível. Ou seja, hoje a razão da existência do museu 

não é o objecto ou colecção em si mesmos, mas antes a informação que 

eles contêm.

Conforme referem Vittorio Lampugnani e Angeli Sachs, “os museus 

contemporâneos são sobretudo materializações surpreendentemente puras 

das posturas arquitectónicas dos seus autores e servem simultaneamente 

como sismógrafo do estado actual da arquitectura” (Lampugnani & Sachs, 

1999: 13). Se, por um lado, vai ser um grande complexo cultural a pôr em 

causa a rigidez da instituição museológica, por outro lado, é sobretudo 

através dos museus, das galerias e dos centros de arte contemporânea 

que as formas de expor vão sofrer as maiores experimentações, em virtude 

das sucessivas mudanças de paradigma que, ao longo do século XX, 

vão ter lugar, não só ao nível da arquitectura, como também ao nível da 

própria produção artística e da curadoria, que vão exigir novas relações 

com o espaço expositivo e, consequentemente, alterar a forma como este 

é concebido. Segundo Nuno Grande (2009: 6), é graças a esta capacidade 

de se reinventar que, apesar de declarado extinto por diversas vanguardas 

artísticas, o museu consegue sobreviver às referidas mudanças de 

paradigma cultural.

O arquétipo da “máquina de expor” modernista surge em Nova Iorque com 

o nome Museum of Modern Art (MoMA). Fundada em 1929, a instituição 

mudaria por três vezes de instalações, até se implantar definitivamente na 

53rd street, em 1939, num edifício projectado pela dupla de arquitectos 

Goodwin & Stone. “Recusando a retórica classicista, o MoMA arriscou 

materializar, num equipamento para a cultura, os princípios basilares do 

Estilo Internacional, integrado no espaço urbano como um edifício anónimo, 

7.  Adaptação do autor da tradução de 
Bruno Soares e Marília Cury em português 
do Brasil.

Fig. 9 MoMA, Nova Iorque. Exposição 16 
Americans, 1959-1960.

Fig. 10 MoMA, Nova Iorque. Exposição 
Abstract Expressionism.

Fig. 11 Metropolitan Museum of Art, Nova 
Iorque. Galeria.
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idêntico a um bloco de escritórios ou department-store” (Barranha, 2008: 

68-69). O “cubo branco”, como foi designado pelo crítico de arte Brian 

O’Doherty, é apontado como o arquétipo da galeria ideal, aquela que “(…) 

subtrai à obra qualquer pista que interfira com o facto de ela ser ‘arte’. A 

obra é isolada de tudo o que poderia perturbar a avaliação que ela faz de si 

mesma” (O’Doherty, 1976: 143).

Conforme faz notar Emma Barker, o contraste entre o Metropolitan Museum 

of Art, ilustrando o arquétipo do museu oitocentista, e o moderno MoMA, 

ambos em Nova Iorque, não podia ser mais evidente: no primeiro, “um grande 

número de quadros, com pesadas molduras douradas são pendurados 

contra uma parede pintada de escuro” (Barker, 1999: 29)8; em oposição, 

no segundo, os quadros, com molduras ligeiras, são pendurados numa 

parede branca e totalmente desprovida de decoração, com generosos 

intervalos entre si, num ambiente de tal maneira depurado que facilmente se 

confundem objectos mundanos com obras de arte.

Após um período de alguma contenção, o interesse pelos museus voltaria 

a surgir após a Segunda Guerra Mundial, altura em que se concretizariam 

vários projectos que por vários anos haviam sido adiados. Foi este o caso 

do Kröller-Muller Museum de Otterlo, na Holanda (Van de Velde, 1937-1954), 

onde os intentos de expandir o edifício original, inaugurado em 1939, foram 

finalmente concretizados em 1953, com a adição de uma sala de congressos 

e de uma galeria de esculturas. Este projecto, a par do Louisiana Museum 

of Modern Art, nos arredores de Copenhaga (Jörgen Bo e Vilhelm Wohlert, 

1958-1959), constituiram dois dos primeiros exemplares de um novo 

modelo que “(…) juntou o isolamento objectual do museu ao carácter idílico 

da natureza, estendendo o descrito ambiente introspectivo e sacralizador 

da arte à sua envolvente próxima” (Grande, 2009: 8) – o “museu paisagem”.8.  Tradução do autor.

Fig. 12 Louisiana Museum of Modern Art, 
Copenhaga, Jörgen Bo e Vilhelm Wohlert, 
1958-1959. Interior.

Fig. 13 Louisiana Museum of Modern Art, 
Copenhaga, Jörgen Bo e Vilhelm Wohlert, 
1958-1959.
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No mesmo ano em que foi inaugurado o Louisiana e trinta anos passados 

desde a fundação do MoMA, “(…) Frank Lloyd Wright (1869-1959) 

traçaria um caminho absolutamente distinto, em direcção a uma ‘nova 

monumentalidade’.” (Barranha, 2008: 69). Afirmando-se de imediato como 

um símbolo da cidade de Nova Iorque, o museu Guggenheim, ao qual 

já nos referimos  no capítulo anterior9, viria assim associar ao paradigma 

modernista um novo modelo: o “museu ícone”. Auto-referencial, escultórico 

e sedutor, no museu Guggenheim o contentor sobrepõe-se ao conteúdo: 

“aqui, a verdadeira atracção não é a arte, mas sim a arquitectura, que não 

se restringe à servidão, mas antes insiste em desempenhar o papel de 

protagonista” (Lampugnani & Sachs, 1999: 11).
9.  Ver “2.1. O espaço da cultura na 
contemporaneidade”.

Fig. 14 Museu Solomon R. Guggenheim, 
Nova Iorque. Frank Lloyd Wright, 1959. 
Interior.
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3.3. OS ESPAÇOS EXPOSITIVOS NÃO CONVENCIONAIS

Para a arquitectura é a sua própria arte que vem em primeiro lugar e 

não as obras de arte que ela deve albergar. O museu acaba por ser uma 

obra de arte incontestável que acolhe outras obras de arte. O conflito 

que surge inevitavelmente desta situação dificilmente é resolvido pelo 

projecto em si. E na maioria dos casos é a arte que, embora usufruindo 

de um direito de hospitalidade da arquitectura, fica em desvantagem.

Vittorio Magnano Lampugnani e Angeli Sachs, 1999

A descredibilização do paradigma modernista e os susbsequentes 

manifestos “contraculturais” que ganharam expressão durante a década de 

60, repercutir-se-iam inevitavelmente quer na produção artística, quer na 

prática expositiva.

Em 1960, Claes Oldenburg converteu a Judson Gallery, em Nova Iorque, 

numa celebração ao frenético ambiente urbano, que intitulou de The Street. O 

ambiente sujo, caótico e fragmentado recriado pelo artista, estabelecia uma 

clara oposição ao ambiente neutro, banco e asséptico do museu moderno. 

Em reacção a esta tendência multiplicar-se-iam nos anos seguinte, no 

interior das próprias instituições museológicas, as intervenções de artistas 

que não só procuravam desafiar a sacralidade do cubo branco, como 

também proporcionar o envolvimento e a participação activa dos visitantes 

(Barker, 1999: 38-39), em vez de os neutralizar como meros observadores 

ou “olhos incorpóreos”, nas palavras de O’Doherty.

Com o eclodir da rebelião intelectual de 68, a contestação ao museu de 

arte moderna tomaria contornos políticos que se traduziriam na produção 

artística pela emergência da institutional critique. Paralelamente, vários 

artistas reivindicariam “(…) uma nova relação da arte com a rua, com a 

cidade e com a paisagem, (…) aquilo que criavam já não desejava pertencer 

às paredes, aos plintos ou aos jardins dos museus” (Grande, 2009: 8). A 

site-specific art reclamaria uma relação crítica e dialogante entre a obra 

de arte e o ambiente envolvente. Segundo Maria Eiró, “estas obras, de 

uma forma abrupta, reclamam para si o espaço expositivo de uma forma 

permanente. Tornam-se inseparáveis deste e contrariam (…) as bases da 

escultura modernista, auto-referencial, autónoma e independente do seu 

espaço circundante ou do local onde é colocada” (Eiró, 2012: 22).

Fig. 15 Claes Oldenburg, The Street, 1960. 
Judson Gallery, Nova Iorque.

Fig. 16 Robert Smithson, Broken Circle, 
Spiral Hill, 1971. Emmen, Holanda.
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Num texto publicado pela primeira vez em 1972, o artista de Land Art 

Robert Smithson denuncia a ilusão de liberdade do museu moderno ao 

afirmar que “alguns artistas pensam que dominam esse dispositivo, quando 

na verdade é ele que os domina. (…) Os artistas em si mesmos não estão 

constrangidos, mas a sua produção está” (Smithson, 1972). Mais à frente, 

no mesmo texto, afirma que “uma sala branca vazia iluminada é sempre uma 

submissão ao neutro” (idem). Smithson coloca, deste modo, em evidência 

o problema da categorização presente nestes espaços, na medida em que, 

por um lado, restringe a leitura das obras de arte por parte dos visitantes e, 

por outro, submete os artistas a uma pré-formatação para conseguir entrar 

e estabelecer-se no circuito (Romeiro & Santos, 2010: 12).

Ao libertarem-se dos convencionalismos a que a produção artística estivera 

subordinada durante séculos, os artistas colocariam em causa a própria 

missão do museu de arte. Os seus fundamentos enquanto instituição que 

colecciona, conserva, comunica e expõe obras de arte contemporânea, 

seriam desafiados por produções artísticas efémeras e transitórias, de baixo 

ou nenhum valor comercial, e dissonantes com a tradicional categorização 

(Barker, 1999: 40-41).

Num gesto de profunda rotura com as instituições formais, muitos artistas 

procuraram, então, organizar-se em torno de espaços “não-convencionais”, 

nomeadamente em velhos equipamentos desactivados ou abandonados 

(escolas, quartéis, armazéns, fábricas, etc.), que ocuparam e reciclaram 

num movimento em tudo semelhante ao squatting10.

O “museu squatter” surge, segundo Nuno Grande, em 1971 com a fundação 

do Institute for Art and Urban Resources por Alanna Heiss, com a missão 

de transformar espaços subutilizados ou abandonados pela cidade de 

Nova Iorque em locais de exposição. Em 1976, o encerramento de uma 

escola primária em Long Island, Queens, proporcionou a oportunidade 

para aí sediar o instituto. Desde então, e ao longo de vinte anos, o edifício 

funcionou, sob a designação de P.S.1 (Public School 1), como centro de arte 

contemporânea. Em 1997, o edifício sofreu uma profunda intervenção de 

renovação, que antecedeu a sua filiação ao Museum of Modern Art de Nova 

Iorque, em 2000, passando então a designar-se MoMA PS1.

Ao longo das décadas de 70 e 80 vão multiplicar-se os exemplos de 

reciclagem de imóveis abandonados, sobretudo edifícios industriais 

desactivados, para instalação de galerias e centros de arte contemporânea. 

A par da informalidade e de um menor custo, estes espaços proporcionam 
10.  Ver “2.3. Os espaços não convencionais 
como alternativa às instituições formais”.

Fig. 17 Richard Serra, Tilted Arc, 1981. 
Federal Plaza, Nova Iorque.

Fig. 18 MoMA PS1, Long Island, Queens.
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aos  artistas “(…) uma flexibilidade para trabalhar e apresentar que o 

museu convencional não garante.” (Ramos, 2011: 87). Por outro lado, 

o estabelecimento destes espaços alternativos no seio de pequenas 

comunidades urbanas, promovendo a sua regeneração, estimula um maior 

contacto e envolvimento dos habitantes com a criação artística.

O bairro de SoHo, na baixa de Nova Iorque, constitui, nesse sentido, um 

caso paradigmático. Ao abandono deste bairro, por parte das indústrias 

manufactureiras na década de 50, que careciam de área e infraestruturas 

para poderem expandir a sua produção, sucederam os planos para a 

reconversão da área, que passavam pela construção de uma grande via-

rápida que arrasaria com o bairro histórico. Apesar da ocupação destes 

espaços por parte de artistas ser, à data, ilegal11, estima-se que, pelo final 

da década de 60, já aí se tivessem instalado mais de 500 (Barr, s.d.: 11). O 

sucesso do processo de regeneração desencadeado por este caso, que 

conjugou o squatting com a criação de um cluster criativo, seria confirmado 

em 1973 com a classificação do bairro como património histórico e o 

consequente abandono definitivo dos planos de reconversão.

Paralelamente à proliferação de galerias e centros de arte contemporânea, 

começavam, também, a ganhar expressão os espaços desenvolvidos por 

artistas a fim de exporem e divulgarem os seus próprios trabalhos, quer em 

edifícios reabilitados, quer em edifícios novos construídos para o efeito.

Terá sido essa a intenção do escultor Donald Judd ao adquirir, em 1973, 

um rancho em Marfa, Texas, no local do antigo Fort D. A. Russel, para aí 

instalar o seu acervo. Trocava, assim, a “neutralidade” da sala de museu 

por um lugar específico, procurando, à semelhança de Robert Smithson, 

estabelecer uma nova relação, de diálogo, entre a arte, a arquitectura e a 

paisagem. A construção e instalação de obras no local iniciou-se em 1979 e 

a Chinati Foundation abriu, finalmente, as portas ao público em 1986, como 

11.  Note-se que a área estava legalmente 
afecta a uso industrial. O rezonamento da 
área, legitimando a ocupação por parte de 
artistas, aconteceria apenas em 1971.

Fig. 19 Chinati Foundation, Marfa, Texas. 
Donald Judd (1979-1986).

Fig. 20 Donald Judd, 100 untilted works in 
mill aluminum, 1982-86. Chinati Foundation, 
Marfa,Texas.
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uma organização independente, sem fins lucrativos. Nas palavras do seu 

fundador:

It takes a great deal of time and thought to install work carefully. 

This should not always be thrown away. Most art is fragile and some 

should be placed and never moved again. Somewhere a portion of 

contemporary art has to exist as an example of what the art and its 

context were meant to be. Somewhere, just as the platinum-iridium 

meter guarantees the tape measure, a strict measure must exist for the 

art of this time and place. (Judd, 1987).

Enquanto isso, na Europa, a resposta institucional às reivindicações pela 

democratização da cultura e pela dessacralização do espaço cultural, 

que ecoavam desde finais da década de 60, chegaria finalmente em 1977, 

com a com a inauguração do Centre Nacional D’Art et de Culture Georges 

Pompidou, no Quartier Beaubourg, em Paris. O edifício de aparência 

futurista, da autoria de Renzo Piano e Richard Rogers, superaria finalmente 

os convencionalismos do museu tradicional ao integrar num mesmo 

espaço, para além da colecção de arte moderna e de salas de exposições 

temporárias, uma biblioteca pública, um centro de criação industrial, 

cinemas e um centro musical. O Centro Pompidou contraria a clausura 

funcionalista do “cubo branco” ao oferecer um espaço amplo e flexível, 

adaptável a apropriações diversas, enquanto estabelece um diálogo aberto 

e informal com a cidade. O “museu laboratório”, experimental, interactivo e 

invocador de uma celebração à cultura de massas, contrasta com o modelo 

consagrado pelo MoMA: “em vez de austero, sagrado e elitista, o museu 

passa a ser assumido como um espaço ligado ao quotidiano de um público 

heterogéneo, um local onde a fruição da arte surge associada ao conceito 

americano de entertainment.” (Barranha, 2008: 71).

Passado o entusiasmo pelo modelo do Beaubourg, ao longo das décadas 

de 80 e 90 assiste-se, por um lado, a uma exploração do potencial mediático 

da arte contemporânea, em geral, e da arquitectura em particular, por 

outro, à recuperação e reinterpretação de referentes históricos. Apontada 

como uma das construções pioneiras do Pós-modernismo (Lorente, 2011: 

9), a ampliação da Staatsgalerie de Estugarda (James Stirling e Michael 

Wilford, 1977-1984) retomava o conteúdo programático da tradição do 

museu clássico, agrupando as salas sequencialmente em torno de uma 

rotunda, à semelhança da disposição original do Altes Museum, em 

Berlim (Karl Friedrich Schinkel, 1823-1830); simultaneamente, este edifício 

representava um ponto de partida para uma tendência que atribuía aos 

novos museus o papel de “catalisadores urbanos e dispositivos estéticos”, 

Fig. 21 Centre Georges Pompidou, Paris. 
Richard Rogers & Renzo Piano, 1977.

Fig. 22 Centre Georges Pompidou, Paris. 
Exposição Vides: Une rétrospective, 2009.
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fortemente associados a uma arquitectura de autor (Lampugnani & Sachs, 

1999).12 Essa tendência torna-se, ademais, evidente em casos como a do 

MuseumsQuartier de Viena (Ortner & Ortner, 1995-2001), que constitui uma 

autêntica micro-cidade museológica, onde coexistem diversas instituições 

culturais, aliando o património histórico à arquitectura contemporânea.

Esta tipologia de aglomeração cultural e museológica tem vindo a ganhar 

força nas últimas duas décadas em soluções mais ou menos formais e 

institucionalizadas, por potenciar uma maior aproximação entre o artista e o 

público, através da combinação de um conjunto de actividades em torno da 

criação, difusão e recepção cultural, conectadas em rede e em proximidade. 

Tal como vimos em relação ao caso do bairro de Soho, em Nova Iorque, 

muitos destes clusters culturais e criativos têm surgido associados à 

reabilitação de edifícios industriais desactivados. É neste contexto que se 

enquadram casos como o de Le Centquatre, em Paris, ou do Matadero, 

em Madrid, que analisaremos com maior detalhe quando abordarmos a 

questão da adaptação de património industrial a programas culturais13, e o 

da Lx Factory, caso de estudo desta dissertação.

Paralelamente, tem-se verificado, nos últimos anos, uma tendência para 

a institucionalização de muitos dos espaços expositivos que surgiram 

como alternativas às próprias instituições formais, caso do P.S.1, já aqui 

analisado, cuja filiação ao MoMA vem corroborar a tese defendida por 

Montaner de que as galerias de arte, de iniciativa privada, e os centros de 

arte contemporânea, de promoção pública, “(...) permitem vislumbrar como 

serão os museus do futuro” (Montaner, 1990: 26), uma vez que, não sendo 

museus, estão apenas a um passo de o ser, podendo neles ser ensaiadas 

soluções e planeadas relações espaciais com muito maior liberdade do que 

nos museus, e que mais tarde poderão vir a aplicar-se nos mesmos.

12.  Ver caso do Museu Guggenheim de 
Bilbau, analisado em “2.1. O espaço da 
cultura na contemporaneidade”.

13.  Ver “4.3. A adaptação de património 
industrial a programas culturais”.

Fig. 23 MuseumsQuartier, Viena. Ortner & 
Ortner, 1995-2001.
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4.1. A ARQUITECTURA DA INDÚSTRIA

A Revolução Industrial constituiu o início de um fenómeno histórico 

que marcou profundamente uma grande parte da Humanidade, assim 

como todas as outras formas de vida existentes no nosso planeta, o 

qual se prolonga até aos nossos dias. Os vestígios materiais destas 

profundas mudanças apresentam um valor humano universal e a 

importância do seu estudo e da sua conservação deve ser reconhecida.

Carta de Nizhny Tagil sobre o Património Industrial, 2003

Deolinda Folgado enquadra o desenvolvimento industrial em três períodos 

distintos: o período pré-industrial (até ao século XVII), o período das 

manufacturas, também designado como proto-industrial (séculos XVII 

e XVIII), e o período industrial (desde o século XIX). Até ao século XVII 

(período pré-industrial), as estruturas de produção estavam, por norma, 

disseminadas pela urbe. A oficina fundia-se com a habitação e aplicava os 

mesmos materiais e técnicas de construção. Só quando o fornecimento 

de energia deixou de ser exclusivamente dependente da força humana ou 

animal, as oficinas manufactureiras passaram a ocupar edifícios próprios 

que se concentravam na proximidade de linhas de água (Folgado, 2001).

A partir do século XVII (época das manufacturas) assiste-se a um 

progressivo redimensionamento das instalações industriais, em virtude de 

uma nova organização do sistema produtivo, caracterizada pelo aumento 

do número de trabalhadores e pela sua especialização, com o consequente 

desaparecimento da figura do artesão (Silva, 2009: 7).

O período industrial surge associado à Revolução Industrial e tem início 

nas últimas décadas do século XVIII, momento em que uma série de 

inovações técnicas, designadamente o desenvolvimento da máquina 

a vapor de James Watt (1781-1786) e do tear mecânico de Cartwright 

(1785), possibilitam um progresso industrial sem precedentes. Importa, 

contudo, notar que o conceito de fábrica, edifício industrial por excelência, 

procede o de manufactura e “(…) a linguagem arquitectónica do edifício 

industrial desenvolve-se continuamente, numa progressiva especialização 

e planeamento das suas funções (…)” (Silva, 2009: 9), obedecendo a sua 

concepção “(…) a condicionantes estabelecidas pelas necessidades de 

uma produção específica” (idem).

Fig. 24 Fábrica de farinha de Marshall em 
Ditherington,  arredores de Shrewsbury, 
1796-1797.

Fig. 25 East & North Mills, Belper, 
Derbyshire, 1804.
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Fig. 27 Fábrica de Chocolate Menier, 
pormenor da fachada.

Apesar da substituição da energia hidráulica pela energia a vapor permitir 

algum afastamento das unidades de produção em relação aos cursos 

de água, a proximidade a este elemento continuará a ser um factor 

preponderante, na medida em que o mesmo passa a ser necessário para a 

refrigeração das máquinas térmicas (Vidal, 2005: 73).

Dos elevados requisitos de mão-de-obra resultou uma tendencial 

concentração das fábricas nos terrenos próximos das cidades. Estas, 

por sua vez, sofreram um aumento de superfície sem precedentes, que 

desencadeou novas necessidades. Enquanto programa arquitectónico, 

o edifício industrial destacou-se, desde o primeiro momento, pela sua 

austeridade, pela funcionalidade do seu desenho e pela simplicidade dos 

sistemas construtivos aplicados.

O despretensiosismo deste novo programa arquitectónico, e o seu carácter 

eminentemente utilitário e racional, rapidamente o converteram num 

campo de experimentação de novos materiais, espacialidades e soluções 

construtivas, que terão estado na génese da arquitectura do Movimento 

Moderno. Conforme refere Vicente Vidal, “cada novo material (…) tem a 

sua expressão, e todo o material que provém da tradição clássica (…) vê 

transformado o seu código semântico por uma nova forma manufacturada 

que a indústria oferece e que os meios de produção, através do projecto, 

realizam” (Vidal, 2005: 79). Tornava-se, pois, necessária “(…) a experiência 

prévia numa construção industrial para poder comprovar a sua virtude, (…) 

para ser transferida com total segurança e clareza para um código antigo 

que adquire agora uma nova semântica” (idem).

Destaca-se, num primeiro momento, o desenvolvimento da arquitectura 

do ferro, cuja aplicação em edifícios fabris remonta a meados do século 

XVIII. Se por um lado, a utilização de colunas de ferro fundido permitia a 

criação de espaços amplos e desobstruídos para a instalação e laboração 

das máquinas, por  outro, a aplicação deste novo material dava também 

resposta à necessidade de iluminar convenientemente os espaços de 

trabalho, por possibilitar a abertura de grandes vãos ao longo das fachadas 

e, consequentemente, potenciar uma maior incidência da luz natural sobre 

as máquinas. A substituição dos elementos estruturais de madeira por 

outros de ferro permitiu ainda que se desenvolvessem soluções à prova 

de fogo. Neste aspecto, William Strutt foi pioneiro ao desenvolver para a 

“Belper North Mill” (1804) um modelo que seria amplamente reproduzido.

Inicialmente, a utilização do ferro em edifícios restringia-se, em geral, ao 

Fig. 26 Fábrica de Chocolate Menier, Noisel. 
Jules Saulnier, 1871-1872.
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interior dos mesmos e não era, por norma, aparente, continuando as zonas 

nobres do edifício a ser trabalhadas e revestidas em pedra ou alvenarias. 

Esta situação apenas se alteraria na segunda metade do século XIX. A 

fábrica de chocolate Menier, em Noisel (1871-1872), obra de Jules Saulnier, 

é apontada por Nikolaus Pevsner (1976: 346) como um dos primeiros casos 

de assunção da estrutura de ferro nas fachadas.

Ao mesmo tempo, o engenheiro francês François Hennebique começava a 

testar, em edifícios industriais, as potencialidades de um outro novo material 

- o betão armado. Contudo terá sido o arquitecto americano Albert Kahn 

o mais importante especialista em projectos de fábricas de betão (Pevsner, 

1976: 346). A sua forma de pensar os edifícios industriais enquanto 

máquinas perfeitas, patente no seu projecto para a fábrica Packard, em 

Detroit (1903-1913), fez dele o arquitecto de Henry Ford (Silva, 2009: 15). A 

unidade industrial era por ambos entendida não como um mero contentor 

que albergava a produção, mas antes como um  interveniente  directo do 

processo produtivo.

Enquanto isso, na Europa, arquitectos como Walter Gropius e Le Corbusier, 

figuras incontornáveis da arquitectura do Movimento Moderno, encontravam 

na construção industrial americana exemplos involuntários daquilo que a 

arquitectura moderna devia ser. Com os modelos germânicos da fábrica da 

AEG, em Berlim (Peter Behrens, 1908-1909), e da fábrica Fagus, em Alfeld 

(Walter Gropius e Adolf Meyer, 1910-1911), afirmar-se-ia, por fim, a construção 

de complexos industriais por arquitectos modernos que, ao conjugarem 

os processos industriais de produção e as suas espacialidades com um 

desenho rigoroso, confirmavam a afinidade da arquitectura moderna com 

o programa fabril - “uma construção apropriada à sua função, justa, auto-

referencial, sem intromissões” (Figueira & Milheiro, 2005: 92). Construída 

após a Primeira Guerra Mundial, a fábrica de tabaco Van Nelle, em Roterdão 

(Brinkmann & Van der Vlucht, 1927-1929), adoptava um novo modelo que se 

converteria num símbolo da cultura modernista e funcionalista. Concebida 

como uma fábrica ideal, aberta ao mundo exterior, a fábrica com estrutura 

de betão armado aplicava em larga escala o sistema de fachada de cortina, 

permitindo a entrada abundante de luz natural e permitindo aprazíveis 

condições de trabalho, de acordo com as necessidades funcionais.

O intenso investimento na actividade industrial no pós Segunda Guerra 

Mundial, designadamente nas décadas de 50 e 60, conduziu ao surgimento 

de grandes centros industriais nas periferias das cidades. A estética 

arquitectónica deste período prossegue na linha do Movimento Moderno 

Fig. 28 Fábrica Packard, Detroit. Albert 
Kahn, 1903-1913.

Fig. 29 Fábrica de turbinas AEG, Berlim. 
Peter Behrens, 1908-1909.

Fig. 30 Fábrica de calçado Fagus, Alfeld. 
Walter Gropius e Adolf Meyer, 1910-1911.
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e do Estilo Internacional, embora ao leque de materiais construtivos já 

amplamente utilizados no início do século (ferro, vidro e betão armado), se 

juntem outros completamente novos, como o amianto e o plástico.

Nas últimas décadas do século XX, as profundas transformações da 

sociedade ocidental desencadearam um processo de redução da actividade 

industrial em muitos países desenvolvidos, sobretudo na Europa. Entre as 

causas deste fenómeno de desindustrialização, destaca-se a globalização: 

“as instalações de produção estão a ser intensamente realocadas para 

outras regiões que oferecem incentivos económicos mais vantajosos, 

menores custos de produção na forma de mão de obra mais barata e 

menos impostos” (Jevremovic et al., 2012: 85).

Com a expansão das cidades, as grandes áreas industriais construídas nas 

periferias correspondem, hoje, ao interior das cidades. A sua desactivação 

tem originado grandes vazios urbanos que, conforme iremos analisar mais 

à frente neste capítulo14, constituem, simultaneamente, oportunidades e 

riscos. Do mesmo modo, com a perda de uso, correm o risco de se perder 

irremediavelmente importantes exemplares da arquitectura industrial se não 

forem tomadas medidas no sentido da sua salvaguarda.

14.  Ver “4.3. Adaptação de património 
industrial a programas culturais”.

Fig. 31 Fábrica de tabaco Van Nelle, 
Roterdão. Brinkmann & Van der Vlucht, 
1927-1929. Interior.

Fig. 32 Idem. Fachada principal.
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4.2. A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL

The future of these working places is in our hands; to preserve for 

posterity, to recycle for tomorrow, or to leave alone so that future 

generations can make choices for themselves based on our prudence 

and their values and judgements. We have a choice over whether it is 

treasure or trash.

    Neil Cossons, 2012

As palavras acima citadas são ilustrativas da recente consciencialização 

sobre o valor de um património que, até meados do século XX, era apenas 

considerado de forma pragmática, em função da sua utilidade material. 

Conforme refere José Amado Mendes, dos testemunhos da sociedade 

industrial “(…) somente dois tipos interessavam: por um lado, aqueles que 

ainda pudessem ter alguma utilidade (…); por outro, as fontes escritas, ao 

tempo consideradas não só imprescindíveis como também únicas para 

se poder elaborar a própria história da indústria” (Mendes, 2000: 197-

198). Em prol do progresso e do desenvolvimento, os edifícios industriais 

eram sistematicamente alterados ou mesmo substituídos por outros mais 

modernos.

Só após a Segunda Guerra Mundial, começariam a valorizar-se os 

testemunhos materiais da nossa história mais recente. O trauma gerado 

pela perda irremediável de importantes imóveis da era industrial, para a qual 

concorreu não só a guerra, como também o período de reconstrução que 

se lhe seguiu, a expansão das cidades e o desenvolvimento tecnológico 

do pós-guerra, dos quais resultaram o desaparecimento ou reconversão 

de unidades e processos industriais, bem como o abandono de zonas 

fortemente industrializadas, terá suscitado a convicção de encerramento 

de um ciclo e alertado para a necessidade de preservar, para o futuro, 

testemunhos físicos da sociedade industrial.

Deste modo, conforme analisámos anteriormente15, assistiu-se, desde 

então, a um progressivo alargamento cronológico e temático do conceito 

de património histórico, que passou a contemplar, entre outras estruturas e 

tipologias, o património industrial.

São vários os autores que situam na década de 1950 a origem do conceito 
15.  Ver “2.2. A valorização do património e a 
sua reutilização”.
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de património industrial. Paralelamente, surge também uma nova disciplina 

científica, a Arqueologia Industrial, vocacionada para o levantamento, a 

preservação, a reconstituição e a interpretação do legado da industrialização 

(Freire, 1990: 198)16.

Terá sido em Inglaterra, berço da industrialização, que se começaram a 

formar os primeiros grupos de historiadores, arqueólogos e amadores, 

reivindicando o estudo e a preservação do património industrial: a utilização 

do termo “arqueologia industrial” pelo historiador britânico Michael Rix num 

artigo publicado em 1955, a criação do Industrial Archaeology Researche 

Committee em 1958 e a realização, em 1959, pelo Council for British 

Archaeology, da 1ª Conferência Nacional sobre Arqueologia Industrial são  

frequentemente apontados como as raízes desse movimento. Contudo, terá 

sido a reacção à destruição de uma parte significativa da Euston Station 

em Londres, em 1962, o acontecimento que desencadeou um processo 

de envolvimento da sociedade britânica com este património (Matos et al., 

2002: 23-24).

Entre os precursores do conceito de património industrial, importa ainda 

referir Kenneth Hudson que publicou, em 1963, o livro Industrial Archaeology: 

A new introduction, no qual se refere à arqueologia industrial como “(…) a 

descoberta, registo e estudo dos resíduos físicos de indústrias e meios de 

comunicação do passado” (Hudson, cit. in Oliveira, 2012: 12).

O interesse pelo património industrial estender-se-ia, nas décadas seguintes, 

por toda a Europa e pelos Estados Unidos. Ainda na década de 60 seriam 

criadas diversas associações dedicadas à salvaguarda do património 

industrial, destacando-se o papel desempenhado pelo TICCIH (The 

International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage)17. 

Este organismo viria a ser, desde 2000, reconhecido pelo ICOMOS como 

consultor designado em todos os assuntos relacionados com o estudo 

e preservação do património industrial. Da Assembleia Geral do TICCIH 

realizada em Nizhny Tagil, Rússia, a 17 de Julho de 2003, resultaria a 

elaboração de uma Carta que define os conceitos chave e estabelece 

os métodos fundamentais para o património e a arqueologia industriais, 

designadamente:

O património industrial compreende os vestígios da cultura industrial 

que possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico ou 

científico. Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, 

fábricas, minas e locais de processamento e de refinação, entrepostos 

e armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de energia, 

16.   Na realidade, a expressão “arqueologia 
industrial” já teria sido proposta, em 1896, 
pelo historiador português Francisco de 
Sousa Viterbo (1845-1910), que alertava para 
“(…) a necessidade de estudar os moinhos, 
ameaçados pela expansão das moagens a 
vapor (…)” (Matos et al., 2002: 23). Contudo, 
o seu apelo não encontrou qualquer eco quer 
nessa altura, quer nas décadas seguintes. 
“Foi necessário esperar pelo pós-II Guerra 
Mundial para que se começasse a prestar 
mais atenção a essa parcela importante do 
património, que é o património industrial” 
(Mendes, 2000: 199).

17.  A primeira conferência internacional do 
TICCIH foi realizada em 1973. Depois de 
sucessivas conferência, a sua consolidação 
definitiva enquanto instituição aconteceria 
em 1981 em Lyon (Merola, 2002: 37).

Fig. 33 Euston Station, 1944.
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meios de transporte e todas as suas estruturas e infra-estruturas, 

assim como os locais onde se desenvolveram actividades sociais 

relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou 

de educação.

A arqueologia industrial é um método interdisciplinar que estuda todos 

os vestígios, materiais e imateriais, os documentos, os artefactos, a 

estratigrafia e as estruturas, as implantações humanas e as paisagens 

naturais e urbanas, criadas para ou por processos industriais. (Carta 

de Nizhny Tagil, 2003).

A definição de património industrial apresentada viria a ser reformulada em 

2011, na sequência da XVII Assembleia Geral do ICOMOS, realizada em 

Paris. Da nova Carta sobre Princípios de Conservação dos Sítios, Estruturas, 

Áreas e Paisagens Industriais, que ficaria conhecida como Princípios de 

Dublin, consta a seguinte definição:

The industrial heritage consists of sites, structures, complexes, areas and 

landscapes as well as the related machinery, objects or documents that 

provide evidence of past or ongoing industrial processes of production, 

the extraction of raw materials, their transformation into goods, and the 

related energy and transport infrastructures. Industrial heritage reflects 

the profound connection between the cultural and natural environment 

(...). It includes both material assets (...), and intangible dimensions such 

as technical know-how, the organisation of work and workers, and the 

complex social and cultural legacy that shaped the life of communities 

and brought major organizational changes to entire societies and the 

world in general. (The Dublin Principles, 2011).

Com o reconhecimento da importância da salvaguarda do património 

industrial estavam dados os primeiros passos para que essa memória fosse 

transmitida às gerações futuras. Contudo, havia ainda um longo caminho a 

percorrer porque, na realidade, o património industrial mantinha-se envolto 

em grande controvérsia, e a sua defesa colocava, e ainda hoje coloca, 

grandes desafios.

Nos primeiros anos do século XXI Deolinda Folgado constatava que, 

apesar de vivermos “(…) numa época pós-industrial que devia ser propícia a 

reconhecer num edifício industrial uma imagética a salvaguardar” (Folgado, 

2001: 66), este legado corria “(...) o sério risco de desaparecer, ou de 

perpetuar-se para as futuras gerações descaracterizado e esvaziado de 

autenticidade” (idem, 2004a: 20). De facto, a salvaguarda destas estruturas 

de carácter puramente funcional continuava a ser de difícil entendimento 

pela generalidade da população. Embora se caminhasse no sentido de 

uma noção abrangente de património cultural que incluísse monumentos 
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mais recentes e menos distintos, mas nem por isso menos significativos, a 

verdade é que uma outra concepção de património cultural, que privilegiava 

monumentos com certa antiguidade ou de determinada índole (política, 

militar, diplomática, artística e religiosa), mantinha, até há bem pouco tempo, 

maior aceitação.

Contra a preservação dos edifícios e espaços fabris concorriam, pois, a sua 

natureza utilitária e o facto de pertencerem a um passado bastante recente. 

A estes factores, juntava-se  a dificuldade em lidar com os restos fabris, 

quer pelos elevados custos que a recuperação e manutenção que estas 

estruturas acarretam, derivados das suas grandes áreas e dimensões e do 

avançado estado de ruína em que nos chegaram, quer pela poluição que, 

na maior parte dos casos, encerram, implicando cuidados acrescidos de 

despoluição. Em contrapartida, conforme realçam Nuno Teotónio Pereira e 

Victor Mestre, o elevado potencial económico do património industrial que, 

de um modo geral é sólido, associando grande disponibilidade de espaços 

livres cobertos a edifícios que concorrem para a imagem dos sítios, constitui 

um forte argumento a favor da sua preservação (Pereira & Mestre, 1990: 

312).

Para além disso, este património constitui uma importante fonte documental 

que importa salvaguardar. Nesse sentido, Kenneth Hudson advogava, no 

início da década de 1990, a necessidade de se concentrar esforços na 

manutenção de edifícios de pequena dimensão e mais representativos da 

prática comum, mais do que na preservação de exemplares excepcionais 

e de grandes dimensões, dado que, para além de ser mais fácil e 

economicamente mais viável encontrar um novo rumo para edifícios mais 

pequenos, se tratava também “(…) de uma questão de justiça social bem 

como de lógica científica preservar uma selecção daquilo, que no seu 

tempo, foi típico” (Hudson, 1990: 47)18.

Porém, inúmeros exemplos de intervenções levadas a cabo nas últimas 

décadas vieram demonstrar que, independentemente da dimensão, a 

reconversão de edifícios industriais traz, na maioria dos casos, vantagens 

sociais, económicas e ambientais: em termos sociais, para além de manter 

viva a memória colectiva da cidade, cria dinamismo e diversidade visual; em 

termos económicos e ambientais, Cristina Paredes destaca a conservação 

da “energia interior” dos edifícios, i.e., “da energia envolvida em todos os 

processos associados à construção” (Paredes, 2006: 7). A poupança desta 

energia torna, logo à partida, um projecto de reconversão, por um lado, mais 

ecológico e sustentável, por outro, menos oneroso. E se, conforme refere 18.  Tradução do autor.
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Hudson, poderá ser mais fácil encontrar um novo rumo para edifícios de 

menores dimensões, aquilo que, na prática, se tem verificado é que a solução 

para a conservação de grandes complexos industriais poderá passar pelo 

alojamento, não de uma actividade apenas, mas por uma conjugação de 

diversos usos. Por conjugarem, num mesmo local, actividades e serviços 

diversificados, estas soluções têm ainda a vantagem de permitirem aos 

utilizadores optimizar o espaço e poupar tempo (Paredes, 2006: 137).

Acresce ainda que os custos associados à renovação da imagem do 

património industrial salvaguardado têm vindo a diminuir substancialmente, 

face à crescente valorização dos efeitos da passagem do tempo pelos 

edifícios. Phoebe Crisman (2007) constata que a forma como a multiplicidade 

de cores e texturas produzidas pela passagem do tempo pelos materiais 

é percepcionada varia entre uma decadência destrutiva e uma patina 

desejável, e que a opção pela manutenção dessas marcas advém de uma 

forte apreciação pelas memórias do passado nelas contidas. Segundo 

Andreas Huyssen (2006: 8), essa nostalgia pelas ruínas da modernidade 

deve-se à promessa, nelas incorporada, de um futuro alternativo que se 

perdeu na contemporaneidade. Para a crescente valorização dessas marcas 

terá, certamente, contribuído a associação desses espaços a actividades 

culturais e artísticas.
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4.3. ADAPTAÇÃO DE PATRIMÓNIO INDUSTRIAL A 

PROGRAMAS CULTURAIS

In the last decade, numerous vacant industrial facilities in Europe and 

the united States have been formally and functionally transformed into 

cultural sites. They frequently offer prime locations in the urban core 

and suitable physical conditions for museum use, including large and 

unimpeded floor areas for flexible gallery space and public gathering, 

plenty of natural light and high ceilings for displaying large artwork, 

and structurally solid buildings that may be recycled more economically 

than new construction.

Phoebe Crisman, 2007

Encontramo-nos hoje numa era pós-industrial. De facto, “a globalização da 

economia, as mudanças na forma como os bens e serviços são produzidos 

e consumidos, o declínio das infra-estruturas económicas e sociais de 

muitas regiões, a alteração da actividade económica das áreas urbanas 

para as suburbanas, resultaram no correspondente legado de espaços 

industriais improdutivos, abandonados ou subutilizados” (Queirós, 2004: 3).

Conforme verificámos anteriormente, quando nos referimos ao caso do 

Museu Guggenheim Bilbao19, o fenómeno da desindustrialização que, desde 

a década de 1970, se fez sentir um pouco por toda a Europa, deu origem 

a inúmeros espaços obsoletos e a enormes vazios urbanos nas cidades 

industrializadas, designadamente na proximidade de cursos de água e de 

zonas marítimas (Silva, 2009: 33). Estes vazios industriais - ou brownfields, 

na terminação anglo-saxónica - constituem um considerável desafio, 

quer para as comunidades em que se inserem, quer para os agentes de 

desenvolvimento. Se, por um lado, aos espaços industriais abandonados 

está associado um ambiente poluído, edifícios heterogéneos e uma 

comunidade fragilizada pela perda (de auto-estima, de rendimentos, etc.), 

por outro, a libertação de largas parcelas de território no interior da cidade 

consolidada constitui também uma oportunidade de desenvolvimento, 

através da reutilização do solo e do património construído, possibilitando a 

diversificação face aos usos iniciais  (Queirós, 2004: 1).

À semelhança da requalificação levada a cabo em Bilbau aquando da 

construção do Museu Guggenheim, foram várias as cidades que, “(…) 

após um divórcio de décadas, se reconciliaram de novo com a água, 
19.  Ver “2.1. O espaço da cultura na 
contemporaneidade”.
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transformando-se assim profundamente áreas degradadas em espaços 

comerciais recreativos e de lazer” (Mendes, 2000: 207). Refiram-se, por 

exemplo, as intervenções levadas a cabo em Sevilha e Lisboa, por altura 

das Exposições Internacionais de 1992 e 1998, respectivamente.

A relação com a paisagem e a centralidade destes terrenos, têm, contudo, 

gerado grande especulação imobiliária, facto que, frequentemente, tem 

conduzido à ocupação desses vazios urbanos por condomínios fechados, 

apenas acessíveis às classes mais elevadas, acentuando discrepâncias 

sociais, e contribuindo assim para a polarização da cidade. A subordinação 

destes espaços aos interesses económicos tem ainda, muitas vezes, 

conduzido à irremediável perda de edifícios com grande valor arquitectónico 

e cultural, bem como dos valores simbólicos e memoriais a eles associados 

(Silva, 2009: 27).

Verifica-se, assim, que “perante uma qualquer fábrica abandonada, haverá 

sempre as alternativas de ou conservá-la ou demoli-la” (Paredes, 2006: 7). 

No que respeita a esse confronto com as marcas da industrialização, quer se 

trate de grandes áreas urbanas ou de edifícios isolados, Álvaro Domingues 

distingue quatro atitudes, que designa de: memória, amnésia, trauma e 

delírio. A notória oposição entre os dois primeiros conceitos – memória e 

amnésia – é ilustrativa de duas atitudes igualmente opostas mas bastante 

comuns. Por um lado “identidade, referenciação e contexto são atributos 

que o património industrial contém e que são habitualmente usados no 

processo de ‘patrimonialização’ da cidade do passado, da cidade com 

memória”; por outro lado, com a busca de memórias convivem atitudes 

de indiferença, obliteração e normalização: “desprovido ou até negado de 

valor por uma sociedade ávida de futuro, muito património industrial nem 

sequer teve tempo para ascender a essa condição (…)” (Domingues, 2002: 

126-127).

Se, numa óptica memorial, a musealização se configura como a solução 

mais desejável, por preservar não apenas o edifício (contentor) como o 

respectivo programa (conteúdo), esta é apenas uma de várias soluções 

possíveis, mais ou menos consensuais, mais ou menos polémicas. De facto 

a musealização nem sempre se configura como a solução mais viável. Em 

alternativa, o edifício industrial pode ser adaptado a outras funções; “os 

casos internacionais multiplicam-se e exemplificam-nos opções museais ou 

adaptações a outros programas – habitação, comércio, centros culturais, 

centros de congressos, centros de arte contemporânea, ateliers, escolas, 

hotéis” (Folgado, 2004a: 26).

Fig. 34 Doca dos Olivais antes da Expo 98.

Fig. 35 Parque das Nações, 2013.

Fig. 36 Antigos gasómetros em Viena, 
intervencionados em 1995-2001 para 
receberem usos mistos (habitação e 
comércio).
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Apesar de reconhecer que a reutilização, como fenómeno de salvaguarda, 

constitui um enorme desafio, devido à dificuldade de preservar a identidade 

do património enquanto se lhe atribui uma nova função distinta da original, 

Deolinda Folgado afirma que esta via constitui um caminho a prosseguir. 

Justifica referindo que “o caminho museal esgota-se e nem todas as fábricas 

podem ser transformadas em museus, pelo risco de atrofiamento da própria 

lógica de sobreposição” (idem: 28). Acrescenta ainda que, em muitos dos 

casos, os edifícios encontram-se já esvaziados de conteúdo, o que invalida 

por completo a sua musealização. 

Em última análise, a questão que se coloca é se a preservação apenas de 

uma chaminé de um antigo forno ou de uma fachada de tijolo, poderão 

ser suficientes para invocar a memória de um passado industrial. O edifício 

CaixaForum Madrid (Jacques Herzog e Pierre de Meuron, 2001-2008) 

constitui, neste sentido, um caso controverso. Quando, em 2001, a Central 

Eléctrica del Mediodia (Jesús Carrasco-Muñoz Encina, 1899), foi adquirida 

pela fundação “La Caixa”, o imóvel encontrava-se em completo estado de 

ruína. Da antiga central apenas foi preservada a fachada de tijolo, único 

elemento arquitectónico classificado. Tudo o resto foi cirurgicamente 

eliminado, incluindo o embasamento empedrado, cuja remoção permitiu 

libertar o piso térreo, criando um espaço coberto no prolongamento 

da praça pública, por onde se configura o acesso ao museu, e sobre o 

qual  o edifício parece levitar. Sobre a fachada de tijolo eleva-se um novo e 

escultórico volume de aço cortén, que procura reproduzir a volumetria dos 

edifícios circundantes.

A irreverência da intervenção da CaixaForum faz dela um caso polémico, que 

polariza opiniões entre os amantes e defensores do património industrial. 

Se, por um lado, a integração dos paramentos de tijolo maciço no novo 

edifício constitui um compromisso para com a memória de uma forma de 

construir em vias de desaparecimento, por outro, a radicalidade da solução 

desafia todos os cânones apoiados pela classe científica20. Conforme refere 

Miguel Ângelo Silva, “a intervenção da CaixaFórum não se enquadra com 

toda a certeza num processo de ‘reutilização’, outro sim está-se perante 

uma pura ‘obra nova’ em que a fachada classificada de tijolo se torna num 

recurso material comum, como o aço cortén da cobertura ou o vidro do 

novo soco” (Silva, 2012: 242).

Mais alarmante, porém, é o resultado da outra atitude que Álvaro Domingues 

designa por amnésia, i.e., a demolição de edifícios de grande valor cultural 

e arquitectónico. Refira-se, a título de exemplo, o caso do Palácio de Cristal 

20.  Ver Carta do ICOMOS: Princípios para a 
Análise, Conservação e Restauro Estrutural 
do Património Arquitectónico, 2003.

Fig. 39 CaixaForum Madrid, Herzog & de 
Meuron, 2001-2008.

Fig. 38 CaixaForum Madrid, corte 
construtivo.

Fig. 37 Central Eléctrica del Mediodia, 
Madrid, Jesús Carrasco-Muñoz Encina, 
1899.
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Fig. 40 Palácio de Cristal, Porto, Thomas 
Dillen Jones, 1865. Gravura.

no Porto, projectado por Thomas Dillen Jones e inaugurado em 1865 para 

acolher a grande Exposição Internacional do Porto. Este notável exemplar 

da arquitectura de ferro e vidro foi demolido em 1951, para em seu lugar 

ser erguido um pavilhão desportivo capaz de receber os Campeonatos da 

Europa e do Mundo de Hóquei em Patins realizados no ano seguinte.

A terceira atitude enunciada por Álvaro Domingues – o trauma – “(…) 

resulta da consciência da perda, da reacção, da impotência face ao facto 

consumado” (Domigues, 2002: 123), de casos semelhantes a este. Segundo 

o autor, o trauma pode ser benéfico na medida em que desperta “(...) a 

consciência colectiva dos valores em risco (…)” (idem), no entanto, conduz 

tendencialmente a “(…) respostas automáticas, ultra-defensivas e pouco 

criteriosas na avaliação daquilo que deve permanecer, como e com que 

meios ou finalidades” (ibidem).

Por último, o autor refere o delírio, como a atitude que substitui o real pela 

sua representação e que subverte os valores memoriais e de autenticidade 

ao serviço do consumismo, convertendo o património numa espécie de 

parque temático. A exploração, por parte de uma indústria cultural, do 

potencial icónico e mobilizador de massas associado ao património, em 

geral, e ao património industrial em particular, não deixa, contudo, de 

constituir um importante meio para a mobilização de esforços no sentido 

da salvaguarda desse legado.21 José Amado Mendes refere mesmo que, 

“no que se reporta ao turismo propriamente dito, o património industrial 

constitui um extraordinário filão” (Mendes, 1991:123).

A par da criação de museus da indústria que, como vimos, nem sempre se 

configuram como a solução mais viável, “(…) experiências noutros países 

têm demonstrado a possibilidade de associar o património industrial a 

iniciativas museológicas não ligadas a esta área (…)” (Matos et al., 2002: 

31). As características destes espaços tornam-nos especialmente aptos a 

serem reutilizados para a produção e exposição de arte contemporânea: 

são, geralmente, espaços flexíveis, com grandes alturas e volumes, amplos, 

desafogados e largamente equipados e infraestruturados em função da 

produção industrial e, portanto, facilmente adaptáveis à produção artística.

Exemplo disso mesmo é a Galeria Tate Modern, em Londres (1994-2000) 

que, “à semelhança do Museu Guggenheim de Bilbau, (…) fez parte da 

estratégia de reconversão de uma área industrial obsoleta, na margem sul 

do rio Tamisa” (Barranha, 2008: 79). Embora as diferenças entre as duas 

intervenções sejam óbvias, porque enquanto que o museu na cidade basca 

21.  Este assunto já foi abordado com maior 
detalhe em “2.1. O espaço da cultura na 
contemporaneidade”.
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é uma construção de raiz, o projecto na capital britânica reutiliza uma antiga 

central eléctrica, têm em comum o facto de terem sido “(…) pensados e 

edificados para representarem a vontade de regenerar tecidos urbanos 

decadentes, em cidades de que se tornaram referências icónicas (…)” (Silva 

& Barranha, 2013).

A intervenção da dupla de arquitectos suíços Herzog & De Meuron na 

Bankside Power Station, projectada por Sir Giles Gilbert Scott (1947-63), é 

descrita como discreta e minimalista. “Os arquitectos deixaram o exterior 

do imponente edifício de tijolo praticamente intocado (…)” (Naredi-Rainer, 

2004: 226), tendo acrescentado apenas uma imponente rampa de acesso 

ao edifício e uma estrutura envidraçada de dois pisos na cobertura, que 

funciona como um corpo de luz e se afirma como elemento marcante, 

simbolizando a mudança de função do edifício. De modo a acomodar uma 

grande variedade de obras de arte, o interior do edifício foi quase totalmente 

esvaziado e substituído por uma sucessão de galerias de diferentes 

dimensões, restando apenas, da estrutura original, o esqueleto de aço, o 

invólucro de tijolo e alguma maquinaria.

Desde a data da sua inauguração que a Galeria Tate Modern se tem afirmado 

como um impressionante ícone cultural, sendo hoje o museu de arte moderna 

mais visitado do mundo (Jones, 2013), assim confirmando o potencial 

inerente à reutilização do património industrial. Está, inclusivamente, em 

curso a construção de uma extensão do museu a sul do edifício existente, 

cuja conclusão está prevista para 2016, que aumentará em cerca de 70% a 

área disponível para exposições (Minner, 2011).

No nordeste inglês encontramos um outro caso emblemático: a requalificação 

na margem sul do rio Tyne, em Gateshead, iniciada em finais da década de 

90, e que incluiu a criação de duas grandes infra-estruturas culturais, o Baltic 

Center for Contemporary Art e o Sage Gateshead (Foster and Partners, 

1997-2004), a par da construção da icónica Gateshead Millennium Bridge 

(Wilkinson Eyre, 2000-2001). No contexto desta dissertação importa-nos 

analisar mais aprofundadamente a intervenção levada a cabo no Baltic, 

que consistiu na reabilitação de uma antiga fábrica de farinha da autoria da 

dupla de arquitectos Gelder & Kitchen, que funcionou de 1950 a 1981.

O projecto de reabilitação do arquitecto Dominic Williams, da firma Ellis 

Williams Architects, preservou apenas as fachadas norte e sul e os quatro 

torreões de tijolo do edifício original. As paredes das extremidades foram 

cortadas e deitadas abaixo para permitir a extracção dos colossais silos de 

Fig. 41 Bankside Power Station, Sir Giles 
Gilbert Scott, 1947-63 (foto c. 1895).

Fig. 42 Tate Modern, Londres, Herzog & de 
Meuron, 1994-2000.

Fig. 43 Tate Modern, Turbine Hall.
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grão, com estrutura de betão e aço, que ocupavam o interior do edifício. Em 

seu lugar foram construídos quatro novos pisos para albergar as galerias, 

cuja configuração confere aos artistas e curadores um elevado nível de 

flexibilidade para a exposição e apresentação das obras de arte, e, no topo, 

um restaurante com vista panorâmica sobre as cidades de Gateshead e 

New Castle. Na fachada oeste foi instalada uma parede de vidro que cobre 

toda a altura do edifício, oferecendo uma vista privilegiada sobre a Tyne 

Bridge, e um novo corpo envidraçado de dois andares, que funciona como 

entrada principal do edifício. Jonathan Glancey, crítico de arquitectura do 

The Guardian, compara mesmo este ambicioso projecto ao Tate Modern 

em Londres: 

What impresses most is not the scale and ambition of the building - we 

have seen this before at Tate Modern - but the views out to the city from 

every floor, the wonderful quality of light, the subtle play of architectural 

space, and the sheer, almost bloody-minded battleship quality of this 

machine built for making art in. (Glancey, 2002).

A adaptabilidade ou compatibilidade entre os usos industrial e expositivo 

torna-se ainda mais evidente se considerarmos as recentes intervenções 

levadas a cabo no antigo Matadouro Municipal e Mercado de Gados de 

Madrid. Projectado pelo arquitecto municipal Luis Bellido e construído 

durante a década de 1920, este enorme complexo com mais de vinte naves 

funcionou como grande matadouro e armazém/mercado de gado da zona 

centro de Madrid, durante cerca de sessenta anos. Com a aprovação 

definitiva de um plano especial de intervenção, adequação arquitectónica, 

controlo urbanístico e ambiental do recinto industrial, em 2005, tornava-se 

clara a intenção do Município de Madrid de “(…) converter este complexo 

deteriorado num motor cultural de vanguarda para a cidade” (Franco, 

2011: 114). O plano estipulava, à partida, a preservação da envolvente das 

antigas naves industriais e a reversibilidade das intervenções afirmava-se 

como um princípio de actuação. O “Matadero Madrid”, como passaria a ser 

Fig. 44 Baltic Center for Contemporary Art, 
Gateshead, Ellis Williams Architects, 1998-
2002.

Fig. 45 Baltic Center for Contemporary Art, 
Gateshead, interior.

Fig. 46 Frente ribeirinha do rio Tyne, 
Gateshead. Gateshead Millennium Bridge 
(ao centro), Sage Gateshead e Baltic Center 
(à esquerda).
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designado, tornava-se assim num campo de experimentação de uma nova 

arquitectura, que procura o equilíbrio entre a manutenção expressa dos 

vestígios do passado e a afirmação dum novo carácter distintivo, através da 

utilização directa e crua duma paleta limitada de materiais industriais, que 

servem os diferentes usos que lhe possam ser atribuídos.

O sucesso da articulação dos objectivos do Matadero Madrid, que consistem 

na promoção da produção e experimentação artística, difusão, exposição,  

formação e investigação, com os princípios de respeito máximo pelo 

património industrial herdado que conduziram as intervenções de diferentes 

arquitectos em diferentes naves, é confirmado pelos números: só em 

2013, o Matadero recebeu 2.482 actividades, 984.900 visitas web, 711.285 

visitantes22. Conforme refere Miguel Ângelo Silva, “a ‘nova’ arquitectura que 

vai crescendo no Matadero, pelo seu posicionamento alternativo e fora 

dos modelos convencionais é o mecanismo central para que a imagem da 

cidade no exterior seja reforçada, não só perante as restantes instituições 

culturais da cidade, como diante das restantes capitais culturais da Europa 

em constante e férreo processo competitivo” (Silva, 2012: 264).

Tal como foi já referido anteriormente, o conceito de cluster criativo ou 

cultural, patente no conjunto do Matadero, tem sido amplamente divulgado 

nos últimos anos, tirando, frequentemente, partido de antigas estruturas 

industriais e apostando num novo dinamismo cultural e empresarial.23 

Refira-se, por exemplo, o caso de Le Centquatre (Atelier Novembre, 2006-

2008), um equipamento cultural da cidade de Paris que, à semelhança do 

caso madrileno, ocupa um antigo complexo industrial desactivado.

O edifício com o número 104 da rue d’Aubervilliers, foi construído, em 1873, 

no local do antigo matadouro de La Villete, por ordem do arcebispo de Paris, 

e durante mais de 120 anos albergou os serviços fúnebres da cidade. Do 

projecto a cargo dos arquitectos Delebarre de Bay e Godon, sob a supervisão 

de Victor Baltard, director de trabalhos de arquitectura da Ville de Paris, 

resultou um grande conjunto edificado, conjugando ferro, tijolo e pedra, 

e integrando uma imponente cobertura de ferro e vidro, característica da 

arquitectura industrial do século XIX. Apesar do encerramento da actividade, 

em 1998, o conjunto conseguiu manter-se a salvo da especulação imoliária 

devido à inclusão, desde 1995, das suas fachadas e cobertura envidraçada 

no inventário suplementar dos monumentos históricos. O edifício foi depois 

classificado em 2001 e, na sequência da abertura de concurso para a sua 

reocupação em 2004, visando um programa capaz de dinamizar social e 

culturalmente o tecido envolvente, reabriu em 2008 como um espaço de 

22.  Valores disponíveis em: http://www.
mataderomadr id.org/recursos-en-red/
download/195.

23.  Ver “3.3. Os espaços expositivos não 
convencionais”.

Fig. 49 Matadero Madrid, Casa del Lector, 
Antón García Abril, 2011.

Fig. 48 Matadero Madrid. Nave 17c, Arturo 
Franco, 2007.

Fig. 47 Matadero Madrid. Vista aérea.
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residência e de produção para artistas de todo o mundo. 

A estrutura livre central e a cobertura em ferro e vidro conferem ao edifício 

uma condição de passagem que lhe permite trazer para o seu interior o 

espírito de rua, promovendo um ambiente informal e a aproximação dos 

artistas com os visitantes. Aí decorrem actividades diversas, como concertos 

ocasionais, exposições e um mercado semanal de produtos agrícolas. Nas 

fachadas interiores, voltadas para esse espaço de passagem, abriram-se 

diversos espaços comerciais e empresariais, ateliers e estúdios multimédia 

que constituem um autêntico cluster de empresas criativas. Foram ainda 

criados, no centro do edifício, dois auditórios com 200 e 400 lugares, 

respectivamente, acessíveis a partir do subsolo, através de um sistema de 

escadas e rampas.

Conforme refere Phoebe Crisman, a adaptação de património industrial 

a programas culturais resulta na elevação dos resíduos industriais face à 

sua associação com objectos de estatuto cultural mais elevado, enquanto 

que as obras de arte se tornam menos preciosas e talvez mais acessíveis 

quando expostas num ambiente industrial e eventualmente degradado 

(Crisman, 2007: 415). É precisamente essa acessibilidade que casos 

como o do Matadero Madrid e de Le Centquatre procuram promover. O 

sucesso destas experiências pautadas pela autenticidade e pelo princípio 

da intervenção mínima demonstra, de forma inequívoca, a viabilidade da 

reabilitação do património industrial para programas culturais e artísticos, e 

deixa patente o potencial inerente a este património para a democratização 

do acesso à cultura.

Fig. 50 Le Centquatre, Paris. Vista aérea.

Fig. 51 Le Centquatre, Paris.

Fig. 52 Le Centquatre, Paris. Exposição 
Keith Haring, The Political Line.
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4.4 O CASO PORTUGUÊS

É apenas na década de 1970 que surgem em Portugal os primeiros 

grupos de discussão em redor da Arqueologia Industrial, principalmente 

ao nível da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e fruto da 

influência académica duma actividade que nessa altura já progredia em 

Inglaterra. Daí resultariam as primeiras acções dinamizadoras no país, 

nomeadamente pela execução de exposições e visitas guiadas, cujo 

primeiro impacto foi o da consciencialização de que o Património não 

era constituído apenas por conventos, igrejas e palácios classificados. 

Se as sociedades mudam, os valores que vão criando devem então, 

todos eles, ser protegidos.

Miguel Silva, 2012

Durante o Estado Novo, a defesa do património, em Portugal, assentou em 

princípios de monumentalidade e de exaltação da grandeza do passado, 

com a qual os edifícios industriais, “(…) demasiado recentes por um lado, 

débeis e tardios por outro” (Silva, 1986: 74), não se coadunavam. Só após 

a Revolução de Abril de 1974, o campo de acção das práticas patrimoniais 

foi alargado.

Um dos casos pioneiros na musealização de património industrial foi 

a Central Tejo, que iniciou a actividade em 1909 sob a alçada da CRGE 

(Companhias Reunidas de Gás e Electricidade), apesar do edifício principal, 

projecto do Engenheiro F. Touzet, ter sido concluído apenas em 1919. A 

Central Tejo funcionou ininterruptamente como central termo-eléctrica até 

1951, assegurando o fornecimento de energia eléctrica e gás de iluminação 

pública em toda a região de Lisboa, e foi definitivamente desactivada em 

1976. No ano seguinte, com a nacionalização do sector eléctrico, a sua 

posse foi transferida para a recém criada EDP. A decisão de reconvertê-la em 

Museu da Electricidade data de 1979. Por essa altura havia já sido realizada, 

Fig. 53 Central Tejo / Museu da 
Electricidade, Lisboa.
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em 1978, a Primeira Exposição da Arqueologia Industrial, em Tomar, 

evento que marcou o início do desenvolvimento da Arqueologia Industrial 

em Portugal e que antecedeu a fundação da Associação de Arqueologia 

Industrial da Região de Lisboa (AAIRL), criada em 198024. Em 1985 a Central 

Tejo acolheu outra importante exposição intitulada “Arqueologia Industrial: 

um mundo a descobrir, um mundo a defender”, na sequência da qual se 

realizou, em 1986, o 1º Encontro Nacional sobre o Património Industrial. 

No mesmo ano, o edifício foi classificado por decreto governamental como 

Imóvel de Interesse Público e a 18 de Maio de 1990 reabriu finalmente as 

portas, sob a nova designação de Museu da Electricidade.

Sob a alçada desta associação foram realizados e coordenados diversos 

inventários do património industrial e intervenções arqueológicas e de 

recuperação, reutilização e musealização do património industrial (Matos 

et al, 2002: 25). Entre as diversas  intervenções levadas a cabo pela APAI, 

destaca-se o projecto recuperação, restauro e musealização do Núcleo das 

Tinturarias da Real Fábrica de Panos, integrado no Museu dos Lanifícios da 

Covilhã e resultante de um protocolo com a Universidade da Beira Interior.

A Real Fábrica de Panos foi fundada pelo Marquês de Pombal em 1764 e 

laborou até 1822, tendo sido posteriormente utilizada para funções militares 

que em muito contribuíram para a degradação do espaço. Em 1975 tiveram 

início as obras para a sua adaptação para receber a Universidade da Beira 

Interior (UBI), intervenção a cargo do arquitecto Bartolomeu Costa Cabral. 

Segundo palavras de António Fidalgo, filósofo, professor de Ciências da 

Educação na UBI, “Os edifícios fabris, recuperados pela UBI nos 30 anos 

que passaram, são o ressurgimento de uma cidade que sofreu a grave crise 

industrial das décadas de 70 e 80 e são também um bom sinal de um país 

secular que brotou para uma nova era em Abril de 74” (Fidalgo, cit. in Silva, 

2012: 321). Foi no decorrer das obras de adaptação do edifício às novas 

funções académicas que foram descobertas algumas fornalhas e poços 

cilíndricos das instalações de tinturaria da Real Fábrica de Panos. Estas 

viriam a receber classificação patrimonial em 1982 e, após uma profunda 

intervenção arqueológica, passaram a constituir o Museu de Lanifícios da 

Universidade da Beira Interior. As obras de adaptação do espaço às novas 

funções, projecto do arquitecto Nuno Teotónio Pereira, tiveram início em 

1990 e a inauguração aconteceu dois anos mais tarde.

Contemporânea desta obra foi a intervenção na Fábrica de Tecidos de 

Seda, em Lisboa, para acolher a Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva 

(José Sommer Ribeiro & Richard Clarke, 1990-1994). Implantado junto ao 

24.  Após o Encontro de 1985, a AAIRL 
procedeu, em 1987, à revisão dos seus 
estatutos, passando então a designar-se 
Associação Portuguesa de Arqueologia 
Industrial (APAI).

Fig. 54 Museu da electricidade. Sala das 
Caldeiras.

Fig. 55 Universidade da Beira Interior, 
Covilhã.

Fig. 56 Fundação Arpad Szénes - Vieira 
da Silva, Lisboa, José Sommer Ribeiro & 
Richard Clarke, 1990-1994.
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reservatório da Mãe de Água do Aqueduto de Lisboa, o Bairro das Águas 

Livres foi projectado em 1759 pelo arquitecto Carlos Mardel, no âmbito da 

política de fomento industrial do Marquês de Pombal (Silva & Barranha, 

2013). De malha quadrada, com quatro quarteirões de blocos de casas 

dispostos em torno de uma praça - o Jardim das Amoreiras - este foi o 

primeiro bairro operário construído em Portugal, e integrava pequenas 

unidades industriais que complementavam a actividade da Real Fábrica 

das Sedas do Rato (Oliveira, 2007a). Do plano original subsistiram três 

quarteirões, que preservam a estrutura pombalina dos edifícios, ”blocos 

de planta rectangular divididos em dois andares, com tectos baixos em 

madeira” (idem). Foi numa destas habitações, situada junto ao Jardim das 

Amoreiras, que, no início do século XX, foi instalada a Fábrica de Tecidos de 

Seda, acrescentando ao edifício original um novo armazém no logradouro 

(Silva & Barranha, 2013).

O projecto de remodelação e recuperação da antiga fábrica teve início 

em 1990 e foi dirigido pelos arquitectos José Sommer Ribeiro e Richard 

Clarke, que se empenharam em valorizar a história do lugar e o traçado da 

arquitectura do edifício pré-existente, procurando, simultaneamente, criar 

um museu moderno com o qual Vieira da Silva se identificasse (Barranha, cit. 

in Silva & Barranha, 2013). O resultado final foi um espaço sóbrio e intimista, 

que preserva a métrica e a composição dos seus elementos originais, i.e., 

quer do edifício pombalino, quer do armazém primo-novecentista (idem), 

conjugando-os, no seu interior, com materiais de cores neutras, invocadores 

da paleta de cores do casal de artistas (Punter, 2010a).

Como estas, diversas outras acções de reabilitação de património industrial 

ocorreram nas últimas décadas, sobretudo nos distritos de Lisboa, Aveiro 

e Porto (Mendes, 2012: 7). José Amado Mendes salienta o facto de este 

“surto museológico industrial” não se distinguir apenas pela quantidade 

significativa de instituições criadas, mas também pela qualidade dos 

projectos, relevando os galardões atribuídos a vários deles, caso do Museu 

da Água Manuel da Maia (Varandas Monteiro, 1987), na Estação Elevatória 

da Vapor dos Barbadinhos, em Lisboa, que em 1990 recebeu o Prémio do 

Conselho da Europa; do Museu do Papel de Terras de Santa Maria (2001), 

considerado, em 2011, pela Associação Portuguesa de Museus  como o 

melhor museu português do ano; e do Museu Municipal de Portimão (José 

Cid, 2008), vencedor do prémio “Museu do Conselho da Europa”, em 2010, 

e distinguido, em 2011, com a primeira edição do prémio “DASA – Mundo 

do Trabalho” (idem: 8).

Fig. 58 Antiga Fábrica de Conservas de 
Peixe, Portimão.

Fig. 59 Museu Municipal de Portimão, Isabel 
Aires e José Cid Arquitectos  / Atelier 33, 
2003-2008.

Fig. 57 Fundação Arpad Szénes - Vieira da 
Silva, Lisboa. Interior.
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Entretanto, nos últimos anos, e seguindo a tendência internacional, têm 

vindo a ganhar cada vez mais expressividade os casos de ocupação de 

carácter transitório de edifícios industriais devolutos para fins de natureza 

cultural e artística, como é o caso da LX Factory, em Lisboa, caso de estudo 

desta dissertação.

Anterior à LX Factory é o caso da Fábrica do Braço de Prata, também em 

Lisboa. O edifício funcionou como fábrica de munições e armamento até 

à década de 1990, tendo posteriormente sido vendido pelo Ministério da 

Defesa a uma empresa de construção civil que planeava construir na zona 

um bairro de luxo projectado por Renzo Piano - a urbanização Jardins do 

Braço de Prata. Contudo, o embargo da obra em 2002 criou condições 

para que a fábrica se viesse a transformar num cluster cultural e artístico. 

A Fábrica do Braço de Prata, enquanto complexo cultural, foi então criada 

através de um acordo verbal de comodato estabelecido entre Nuno Nabais, 

professor de filosofia e mentor do projecto, e a empresa imobiliária Obriverca, 

proprietária do espaço, que consentia a ocupação do edifício da antiga 

administração e do terreno circundante, enquanto a Câmara Municipal não 

desembargasse a construção do condomínio (Gomes, 2007).

Graças à colaboração de alguns arquitectos amigos de Nuno Nabais e à 

mão-de-obra voluntária de cerca de cinquenta alunos seus, foi possível, em 

apenas sete dias, transformar as dependências administrativas da antiga 

fábrica de metralhadoras abandonada num conjunto de salas de concertos,  

estúdios de cinema, salas de exposições, ateliers e bares (Barca, 2013).

A empresa imobiliária que detinha o imóvel entretanto faliu e, desse modo, 

a ocupação provisória do espaço foi-se perpetuando até aos dias de hoje, 

apesar da Eterno Retorno nunca ter obtido uma licença de espaço público, 

por carecer dos meios financeiros necessários à recuperação do edifício 

Fig. 60 Projecto de Urbanização Jardins do 
Braço de Prata, Lisboa, Renzo Piano, 1999. 
Maquete.

Fig. 61 Fábrica do Braço de Prata, Lisboa.
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necessária para garantir a solidez das estruturas. A funcionar desde 2007 

numa “ilegalidade consentida”, a Fábrica do Braço de Prata constitui um 

espaço democrático e aberto onde artistas que, por opção ou à força, 

ficaram de fora do reconhecimento institucional, encontram lugar para 

expressarem a sua arte (Leiria et al, 2014). Em entrevista para a agência lusa, 

Nuno Nabais classifica o projecto como uma “performance clandestina” e 

justifica o risco por si assumido de persistir na ilegalidade afirmando: “não 

desisti da ideia [da Fábrica] porque é um crime isto estar aqui fechado, é um 

crime não haver mais espaços para concertos, para livrarias” (Nabais, cit. in 

Leiria et al, 2014).

De formas mais ou menos legais, outros casos de apropriação efémera 

de edifícios industriais desactivados têm, nos últimos anos, surgido um 

pouco por todo o país. Veja-se, por exemplo, o caso dos Silos Ceres, nas 

Caldas da Rainha que, desde 2010, por iniciativa de um grupo de alunos 

da Escola Superior de Artes e Design (ESAD), têm sido disponibilizados 

à reutilização como espaços de trabalho de artistas, designers, alunos e 

ex-alunos da ESAD, sendo periodicamente palco de iniciativas culturais e 

artísticas diversas.

Já em S. João da Madeira foi da Câmara Municipal que partiu a iniciativa de 

criar nas antigas instalações do Complexo Industrial da Oliva um cluster de 

indústrias criativas – a Olive Creative Factory, inaugurada em 2013. A origem 

da Oliva remonta a 1925, ano em que foi constituída a Sociedade Oliveira, 

Filhos & Cia. Embora inicialmente se tenha dedicado à indústria de fundição, 

serralharia, serração e carpintaria mecânica, foi no fabrico de máquinas 

de costura, iniciado em 1948, que a empresa se afirmou e expandiu no 

mercado nacional (Folgado, 2002). Com a introdução de novas produções 

a Oliva cresceu e consolidou-se num extenso recinto industrial de cerca de 

130 mil metros quadrados (Silva, 2012: 313).

Tendo laborado ininterruptamente durante cerca de oitenta anos, face a 

uma acentuada perda de competitividade comercial, a Oliva viu as suas 

instalações serem encerradas faseadamente, até ser declarada insolvência 

em 2009 (Carvalho, 2014). O edifício administrativo (ARS Arquitectos, 1950) 

e o edifício de fabricos gerais (Fernando Campos, 1960) foram, entretanto, 

adquiridos pelo município para neles fazer nascer um cluster de indústrias 

criativas. As obras foram iniciadas em 2010 e a Oliva Creative Factory foi 

inaugurada três anos depois, integrando uma incubadora para empresas  

inovadoras em áreas como o design, moda, software, design de produto, 

webdesign e multimédia; um business center para empresas maduras; e 

Fig. 63 Oliva Creative Factory, São João da 
Madeira, 2015. Antigo edifício de fabricos 
gerais, Fernando Campos, 1960.

Fig. 64 Performance na Oliva Creative 
Factory, S. João da Madeira.

Fig. 62 Fábrica do Braço de Prata, Lisboa. 
Oficina Impossível.
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ainda um centro de arte contemporânea.

Sobre este projecto, Castro Almeida, presidente da autarquia de São João 

da Madeira, comentava em entrevista para o jornal Público que “quem não 

tem cão caça com um gato: não temos grandes edifícios e paisagens para 

mostrar, mas temos fábricas para dar a conhecer” (Castro Almeida, cit. in 

Oliveira, 2011). Estas palavras são elucidativas duma mudança de visão da 

sociedade portuguesa que, à semelhança do que também se tem verificado 

no panorama internacional, cada vez mais reconhece no património industrial 

o seu valor histórico e o seu potencial regenerativo.
Fig. 65 Oliva Creative Factory, São João da 
Madeira, 2015. Business Centre.
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5.1. O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E URBANÍSTICO 

DA ZONA DE ALCÂNTARA

Alcântara, pela sua dinâmica especial, acompanha o evoluir da 

implantação industrial ao redor de Lisboa, acabando por ser absorvida 

e transformada pela aceleração no crescimento da área urbana e pela 

necessidade de ligações rodoviárias rápidas com os arredores. A 

paisagem natural, as penetrações fluviais, a linha de costa, tudo se 

transforma por acção do crescimento urbano e das modificações 

exigidas pela implantação industrial. Os sinais de um mundo 

aristocrático-religioso, pré-industrial, vão sendo progressivamente 

abafados, transformados e destruídos pelo despontar da nova era.

Isabel Ribeiro et al., 1981

Com origem na Falagueira e estendendo-se por cerca de dez quilómetros, 

o vale de Alcântara é o mais extenso dos vales de Lisboa e a sua inclinação 

a menor de todas (Freire, 1929: 197). Por ele corria a Ribeira de Alcântara. 

O nome deriva do árabe “al-quantãrã” que significa ponte, remetendo para 

a ponte que existia sobre essa ribeira e que se presume que já existisse 

por altura da ocupação árabe em Lisboa (Janeira & Antunes, 1983: 17-18).

Desde cedo, as características do vale tornaram evidente a sua vocação 

industrial, conforme atestam os vestígios pré-históricos de actividade oleira 

encontrados no local (idem: 19). Entre os indícios de actividade pré-industrial 

(anterior ao século XVII), contam-se ainda moinhos hidráulicos e azenhas ao 

longo da ribeira, moinhos de vento e fornos de cal nas colinas, e um moinho 

de maré junto à foz do ribeiro (Custódio, 1994: 463).

Em finais do século XVI foram construídos, no Calvário, o Palácio Real 

de Alcântara e o Convento das Flamengas. O interesse real pela zona 

de Alcântara, conduziu a que, ao longo dos séculos XVII e XVIII, muitas 

outras quintas e palácios da nobreza se instalassem no local, ao redor da 

Quinta Real. Mas foi ainda no final do século XVII que se instalou, nesta 

zona, a primeira de muitas fábricas: a Fábrica da Pólvora. Inicialmente, este 

era um edifício pequeno e de pouca relevância mas, em 1727, “(…) sofreu 

importantes obras de ampliação e reconstrução que contribuíram para 

afirmar a sua importância nas margens da ribeira (…)” (Marques, 2009a: 

26)25.

A primeira metade do século XVIII ficou marcada, na cidade de Lisboa, 

25.  A proximidade da Real Fábrica da Pólvora 
em relação à cidade que entretanto crescera 
levou a que, por motivos de segurança, a 
fábrica fosse transferida para a ribeira de 
Barcarena em 1762, apenas restando em 
Alcântara a toponímia evocativa.

Fig. 66 Antiga ponte de Alcântara. Gravura 
do século XIX.

Fig. 67 Real Fábrica da Pólvora, Alcântara, 
1939.
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pela realização de grandes obras públicas que estimularam a expansão da 

cidade para ocidente. Destacam-se a construção do Aqueduto das Águas 

Livres, que cruza o vale de Alcântara até Campolide, concluído em 1748, 

e do Palácio das Necessidades, em 1750, projecto de Custódio Vieira e 

Carlos Mardel. Datam também deste período os primeiros estudos para a 

construção de um grande cais de aterro em Alcântara, projecto da autoria do 

engenheiro Carlos Mardel e que previa a regularização da linha de margem 

e a criação de uma larga avenida e de um passeio público junto ao rio, mas 

que não chegou a concretizar-se.

Seria, contudo, o terramoto de 1 de Novembro de 1755 o grande 

impulsionador do desenvolvimento urbano da zona de Alcântara (Freire, 

1929: 19). Os motivos terão sido, por um lado, o facto desta ter sido 

das zonas mais poupadas à destruição, levando a que grande parte da 

população citadina aí procurasse refúgio, por outro lado, a existência 

de pedreiras de calcário no vale que constituíam fonte de matéria-prima 

necessária à reconstrução da cidade. Ainda assim, o impacto deste êxodo 

populacional do centro de Lisboa em direcção a esta zona foi atenuado pelo 

decreto régio de 3 de Dezembro de 1755 que estabelecia novos limites para 

a cidade e proibia a construção fora dos mesmos (Ferreira et al, 1987: 20).

No início do século XIX Alcântara encontrava-se já densamente povoada. 

Com os efeitos da Revolução Industrial, sobretudo a partir da década de 

1830, à população deslocada pelo terramoto veio juntar-se uma população 

rural que rumava à capital em busca de melhores condições de vida. Para 

isto contribuiu fundamentalmente a nova política liberal que privilegiava o 

desenvolvimento da indústria e dos transportes em detrimento da agricultura 

Fig. 68 Ribeira de Alcântara e Aqueduto das 
Águas Livres, 1912.

Fig. 69 Gravura em cobre alusiva ao 
terramoto de 1755 em Lisboa, c. 1755.

Fig. 70 Carta Topogáfica de Lisboa de 1871, 
tendo sobrepostas a tinta encarnada as 
alterações feitas até 1911. Pormenor da 
zona de Alcântara.
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(Janeira & Antunes, 1983: 20). Foi neste contexto que surgiram, no local, 

as primeiras estamparias de algodão e as manufacturas de curtumes. 

O crescimento das estamparias foi sucedido pelo estabelecimento dos 

têxteis, sector de actividade de algumas das mais importantes fábricas do 

reino, como a fábrica de lanifícios de Bernardo Daupiás, a partir de 1839, e 

a Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, entre 1846 e 1855.

A criação do Ministério das Obras Públicas, em 1851, liderado por Fontes 

Pereira de Melo, marcou o início de uma nova etapa no desenvolvimento 

da cidade de Lisboa, que se traduziu na construção de uma série de infra-

estruturas de modernização, entre as quais se destacam a construção de 

uma nova Estrada da Circunvalação, em 1852, que nascia em Alcântara e 

passava pelos Prazeres, Campolide, Picoas e Alto de S. João (Marques, 

2009a: 19), e o início da construção do aterro da Boavista, em 1858. Mais 

comedido do que o projecto de Carlos Mardel, traçado cem anos antes, 

o novo plano permitiu construir uma avenida marginal (a Av. 24 de Julho, 

inaugurada em 1877), ligando Alcântara ao Cais do Sodré através dos 

terrenos conquistados ao rio, resolvendo os problemas de insalubridade 

causados pela acumulação de lodos e detritos urbanos, na frente de rio, ao 

mesmo tempo que reorganizou e modernizou o espaço industrial (Custódio, 

1994: 460).

Entretanto, em 1873, foi inaugurada a primeira linha de “americanos”, de 

tracção animal e transvias sobre carris, que fazia a ligação do Rossio a 

Belém (Santos, 2011: 71), e cujas oficinas se localizavam em Santo Amaro 

(Marques, 2009a: 30), e em 1887 iniciou-se a construção do porto de Lisboa. 

A linha férrea chegou no mesmo ano, com a abertura à exploração pública 

dos troços que ligavam a estação de Alcântara-Terra a Sintra e a Torres 

Vedras. Em 1888 foi parcialmente coberto o caneiro de Alcântara para 

sobre ele assentar a via férrea que viria a ligar a estação de Alcântara-Terra 

à de Alcântara-Mar. O troço que liga esta segunda estação de Alcântara 

a Pedrouços foi inaugurado em 1890 e a linha de Cascais, na qual está 

inserido, ficou totalmente concluída em 1895.

O conjunto de acessibilidades marítimas e ferroviárias de que Alcântara 

passou a estar dotada intensificou ainda mais a fixação de fábricas e indústrias 

no local que era, no final do século XIX, o pólo de maior concentração fabril 

e operária de Lisboa (Custódio, 1994: 462). Para além dos núcleos de 

unidades fabris de estamparia e têxtil que se desenvolveram na primeira 

metade do século XIX, assistiu-se, na segunda metade, a um incremento da 

actividade química, com a instalação de diversas indústrias dedicadas ao 

Fig. 71 Estação de Santo Amaro, 1874.

Fig. 72 Fábrica da “Companhia União 
Fabril”, em Alcântara.

Fig. 73 Pátio Fiuza, em Alcântara.
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fabrico de sabão e de óleo junto à 24 de Julho, e que estiveram na origem 

da Companhia da União Fabril (CUF).

Com o desenvolvimento industrial, o aumento dos postos de trabalho 

nas fábricas, nos transportes e nos serviços desencadeou um novo surto 

demográfico que, todavia, não encontrou resposta na oferta de habitação 

(Ferreira et al, 1987: 28). Enquanto a burguesia via supridas as suas 

crescentes necessidades de alojamento nos novos bairros de iniciativa 

camarária, que iam surgindo associados às novas avenidas, a classe 

operária emergente, carecendo de poder de compra, via-se obrigada a 

instalar-se de forma precária nos espaços residuais da cidade ou em casas 

abarracadas, construídas nas traseiras de prédios - os pátios.

Com a intensificação da procura começou a haver quem, com espírito 

empreendedor, se lançasse na aquisição de terrenos desvalorizados, na 

proximidade das zonas industriais, para neles construir “vilas” operárias 

(Pereira, 1994: 512-513). A determinada altura, a iniciativa de construir 

habitação barata para os trabalhadores partiu das próprias empresas, para 

as quais a falta de mão-de-obra começava a constituir um sério entrave 

à expansão do negócio. Nisto foram pioneiras a Companhia de Fiação e 

Tecidos Lisbonense, que em 1873 construiu a correnteza de edifícios de 

habitação da Rua Rodrigues Faria, e a Fábrica de Estamparia e Tinturaria de 

Algodão, que edificou a Vila Cabrinha.

Apesar da referidas iniciativas, no início do século XX a oferta de habitação 

a preços comportáveis pelas populações menos abastadas ainda não 

era suficiente para suprir as necessidades. Tal facto conduziu à formação 

clandestina do bairro do Casal Ventoso, na encosta oriental do vale de 

Alcântara, que alojou, durante muitos anos, uma importante parcela dessas 

populações, em condições altamente precárias. A intervenção do Estado 

no problema habitacional de Lisboa só começou a manifestar-se a partir 

de 1919, data em que se iniciou a construção dos primeiros bairros sociais. 

Contudo, o primeiro bairro de casas económicas na zona de Alcântara, o 

Bairro do Alvito, só foi construído em 1936.

A partir de 1938, com o “Plano de Gröer”, encomendado pelo engenheiro 

Duarte Pacheco, iniciou-se uma nova etapa no desenvolvimento da cidade, 

que começava a ser entendida à escala metropolitana. O plano da autoria 

do arquitecto-urbanista Étienne de Gröer, elaborado entre 1938 e 1948, 

definia as grandes linhas de desenvolvimento para o futuro da cidade, 

estabelecendo os conceitos e o desenho da rede viária estruturante com 

Fig. 74 Vila Cabrinha, em Alcântara.

Fig. 75 Casal Ventoso, 1939.

Fig. 76 Construção do Viaduto Duarte 
Pacheco, c. 1944.

Fig. 77 Obras de encanamento da ribeira de 
Alcântara, 1945. Viaduto Duarte Pacheco, 
ao fundo.
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base num sistema de circulares e radiais, bem como os princípios de 

organização funcional da cidade.

As intervenções urbanas levadas a cabo neste período marcaram 

profundamente a fisionomia da zona de Alcântara. Destacam-se a 

construção do viaduto Duarte Pacheco, concluído em 1944, a estruturação 

da Avenida de Ceuta, entre 1944 e 1957, e que implicou o encanamento 

do que restava da Ribeira de Alcântara, a ligação da Avenida da Índia com 

a Avenida 24 de Julho, e a construção das gares marítimas de Alcântara e 

da Rocha do Conde de Óbidos. Alcântara começava, então, a afirmar-se 

como um canal de gestão de fluxos, altamente infra-estruturado, para onde 

convergiam quer mercadorias, quer passageiros. Este conjunto de infra-

estruturas foi complementado, na década de 60, pela ponte sobre o Tejo, 

inaugurada em 1966 com a designação de Ponte Salazar, mas que viria a 

ser chamada Ponte 25 de Abril, logo após a Revolução de 1974.

Inevitavelmente, todo este conjunto de infra-estruturas fragmentou a 

estrutura urbana da zona de Alcântara e provocou uma grande deterioração 

da qualidade de vida no bairro. A construção da ponte, para além de ter 

implicado várias expropriações e demolições que infligiram roturas profundas 

no espaço urbano, veio intensificar em grande escala o tráfego rodoviário, 

agravando ainda mais a situação, o que se repercutiu no desencadear do 

processo de desindustrialização da zona e de transferência das fábricas 

para os arrabaldes, ao longo das últimas décadas do século XX.

Já em 1983 Ana Luísa Janeira e Conceição Lobo Antunes referiam que 

“quem passa hoje por Alcântara, transformada em importante nó rodoviário, 

quase não se apercebe do seu passado industrial. O caminho de ferro, as 

estações marítimas, a Avenida de Ceuta, concluída sobre o leito da ribeira, 

vieram trazer a morte e o esquecimento ao grande número de fábricas e 

palácios que existiam nesta zona” (Janeira & Antunes, 1983: 22).

Fig. 78 Gare Marítima de Alcântara, Porfírio 
Pardal Monteiro, 1943.

Fig. 79 Construção da Ponte Salazar, 1962-
1966.
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5.2. O PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALCÂNTARA

Na base da regeneração de um brownfield está implícita a ideia de 

que os territórios podem ser reutilizados, ou mesmo, reciclados. 

Apesar das diversas possibilidades de abordagem, de acordo com a 

avaliação das aptidões destes espaços, as futuras utilizações passam 

por operações de mitigação dos riscos, acções de recuperação, 

demolição, restauro, reutilização de antigas e de novas construções, 

infra-estruturas e equipamentos.

 Margarida Queirós, 2004

Com o abandono da actividade industrial, Alcântara passou a constituir 

uma das maiores áreas urbanas da cidade de Lisboa, em processo de 

obsolescência.

Conforme analisámos anteriormente26, estes vazios urbanos industriais, 

frequentemente designados de brownfields, constituem uma rara 

oportunidade de intervir em largas parcelas de território, no interior da 

cidade consolidada, mas implicam, simultaneamente, um elevado grau de 

risco, na medida em que, pela sua centralidade e relação privilegiada com 

a paisagem, são geradores de grande especulação. O caso de Alcântara 

não constitui excepção e, como tal, foram várias as ideias e projectos 

apresentados para o local desde 2002.

Entre os mais mediáticos destaca-se o projecto da autoria do arquitecto Siza 

Vieira, que propunha a construção de três torres com 105 metros de altura, 

em confronto directo com a altura dos pilares da Ponte 25 de Abril. A opção 

pela construção em altura prendia-se com a possibilidade de libertação de 

uma maior parcela de solo para espaços verdes e de usufruto público. Este 

projecto, designado “NovAlcântara”, promovido pelo Grupo SIL e divulgado 

em 2003, previa ainda, para os cerca de 4,4 hectares abrangidos pela 

26.  Ver “4.3. Adaptação de património 
industrial a programas culturais”.

Fig. 80 Maquete do plano urbanístico 
Alcântara XXI, com versão de Siza Vieira do 
empreendimento NovAlcântara, 2004-2005.

Fig. 81 Idem



71

proposta, a construção de mais 5 edifícios de 5 pisos e a reconversão da 

Antiga Fábrica de Lanifícios de Bernardo Daupiás. As restantes estruturas 

existentes no local deveriam ser demolidas. Por ultrapassarem largamente o 

limite de cércea imposto pelo Plano Director Municipal (PDM), fixado em 25 

metros, as torres imediatamente instalaram a polémica (Gonçalves, 2003). 

Em 2004 foi apresentada a primeira versão do estudo “Alcântara XXI”, 

elaborado pelos arquitectos Aires Mateus e Frederico Valsassina, que 

pretendia compatibilizar os vários projectos de urbanização pensados para 

a zona de Alcântara e articulá-los com a reestruturação dos sistemas de 

acessibilidades, nomeadamente com a expansão da rede de metropolitano, 

cuja linha amarela previsivelmente chegaria a Alcântara, e com a supressão 

do actual viaduto sobre o nó ferroviário, através da construção de um túnel 

rodoviário entre a Av. de Ceuta e a Av. de Brasília (LUSA, 2008).

Neste estudo, que previa a requalificação de uma área de 43 hectares e um 

investimento global de mais de 600 milhões de euros, constatava-se que 

os acessos à ponte 25 de Abril e o prolongamento da Avenida de Ceuta, 

através da Rua de Cascais, constituíam barreiras que isolavam a zona do 

resto da cidade. Assim, e em concordância com o PDM que contemplava 

a reformulação do nó de Alcântara, eram propostas como medidas 

fundamentais a integração urbanística das infra-estruturas de transportes e a 

recuperação da relação com o rio. Relativamente às vias de comunicação, o 

projecto previa a ligação da Rua da Junqueira à Avenida 24 de Julho e da Rua 

Luís de Camões àquele eixo e à Avenida da Índia, bem como a valorização 

dos percursos pedonais existentes e a criação de novas acessibilidades, 

nomeadamente à frente ribeirinha. Entre os empreendimentos que se 

pretendia compatibilizar e que consistiam essencialmente em edifícios para 

habitação e escritórios contavam-se alguns projectos de referência, como 

o “NovAlcântara” que incluía as polémicas torres, com assinatura de Siza 

Vieira, e o projecto “Alcântara-Mar” (2003), da autoria do arquitecto Jean 

Nouvel, junto ao futuro interface de transportes, que recuperava o conceito 

do típico quarteirão lisboeta, com pátios acessíveis através de passagens 

estreitas, à escala das existentes no centro histórico de Lisboa. 

Ainda em 2004, em virtude da polémica e contestação em torno do projecto 

de Siza Vieira, o Grupo SIL acabou por abandonar o projecto, propondo 

em seu lugar um outro, da autoria de Mário Sua Kay que, não arriscando 

exceder os 25 metros de cércea máxima autorizados pelo PDM, explorava 

uma solução de ocupação densificada do solo (LUSA, 2003). Contudo, 

também o projecto de Sua Kay acabou por sofrer alterações após a 

Fig. 82 Empreendimento “Alcântara-Mar”, 
Jean Nouvel, 2003. Planta.

Fig. 83 Empreendimento “Alcântara-Mar”, 
Jean Nouvel, 2003. Visualização 3D.

Fig. 84 Empreendimento “NovAlcântara”, 
Mário Sua Kay, 2004. Modelo 
tridimensional.
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aprovação do estudo “Alcântara XXI”, em 2005. Na nova versão, mais ligeira, 

os condomínios fechados eram substituídos por um conjunto de edifícios 

separados que não iam além dos 6 pisos.

Ainda nesse ano, o conjunto edificado da Antiga Fábrica de Fiação e Tecidos 

Lisbonense, junto aos terrenos do grupo SIL e igualmente abrangido 

pelo estudo dos arquitectos Valsassina e Aires Mateus, foi adquirido pela  

Catumbel, uma empresa do grupo MainSide Investments SGPS S.A. 

“que viu naquele espaço prestes a ser desactivado uma oportunidade 

de investimento na área da reabilitação urbana” (Silva, 2012). O projecto 

para os terrenos adquiridos por esta empresa previa a preservação de 

pelo menos três dos edifícios existentes, de modo a manter, em certa 

medida, a identidade industrial, e a ocupação dos vazios existentes com 

novos edifícios de uso misto, articulados com um sistema bem definido de 

espaços públicos de circulação e de permanência.

Com a mudança de poder na Câmara Municipal de Lisboa após as eleições 

autárquicas intercalares de 2007, o plano “Alcântara XXI” foi abandonado 

por se considerar que este “não respondia ao objectivo de coesão 

socioterritorial  consagrado no Plano Regional de Ordenamento do Território 

da Área Metropolitana de Lisboa (PROTAML)” (LUSA, 2008). Em vez deste, 

optou-se então pela elaboração de um Plano de Urbanização para uma 

área de intervenção mais alargada, coordenado pelo arquitecto Manuel 

Fernandes de Sá.

Os Termos de Referência do Plano de Urbanização de Alcântara (PUA) foram 

aprovados em reunião de Câmara em 2008, e o projecto de versão final foi 

aprovado em 2011. Todavia, o plano foi sujeito a diversas alterações nos 

anos que se seguiram e a versão final do PUA, com as devidas correcções 

e ajustes, foi finalmente aprovada a 26 de Março de 2014 (Proposta N.º 

112/2014) e apresentada publicamente a 24 de Setembro do mesmo ano.

Esta versão prevê, entre outras medidas, a redução do número de faixas de 

rodagem em artérias como a Avenida 24 de Julho e a Avenida de Ceuta, o 

reperfilamento da Avenida da Índia, com introdução de um separador central, 

de modo a permitir as viragens em todos os sentidos para os arruamentos 

existente e propostos, o alargamento dos passeios, a criação de novos 

percursos pedonais, incluindo um viaduto entre a zona da LX Factory e a 

Doca de Santo Amaro, e a criação de estacionamento e espaços verdes.

Face à conjuntura económica pouco favorável a grandes investimentos,  

a versão final do plano deixa de lado propostas mais ambiciosas como 

Fig. 85 Maquete da versão final do plano 
Alcântara XXI, Frederico Valsassina e Aires 
Mateus, 2004-2005.

Fig. 86 Empreendimento Catumbel, 
MainSide, 2006. Planta.
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a ampliação do terminal de contentores e a construção de um troço de 

linha férrea subterrânea na ligação da Linha de Cascais à Linha de Cintura 

Interna, propostas que figuravam na  versão de 2011, ou a construção de 

um micro-túnel de ligação da Avenida de Brasília à 24 de Julho, conforme 

proposto ainda no plano “Alcântara XXI”.

O PUA permite um volume de construção de cerca de 220 mil metros 

quadrados, com índices abaixo dos máximos definidos no PDM, destinados 

essencialmente a áreas residenciais e empresariais, tendo por objectivo o 

aumento do número de moradores e trabalhadores na freguesia de Alcântara. 

Está prevista a construção  de equipamentos sociais como creches, centros 

de terceira idade, um centro de saúde e uma biblioteca. Para além disso, 

abre finalmente a porta à construção dos grandes empreendimentos de 

iniciativa privada há muito planeados para o local.

Fig. 87 Plano de Urbanização de Alcântara, 
Manuel Fernandes de Sá, 2014. Proposta 
de zonamento, sector Sul.
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A zona onde está implantada a Lx Factory aparece classificada como 

espaços centrais e residenciais a consolidar e está integrada na primeira 

Subunidade Operativa de Planeamento e Gestão (SUOPG1), para a qual 

está prevista a criação de novas acessibilidades, incluindo um arruamento 

ligando a Avenida da Índia à Rua 1º de Maio, desde o cruzamento desta com 

a Rua Rodrigues Faria, e de outro, perpendicular a este, desde o cruzamento 

da Rua de Cascais com a Rua Cozinha económica, atravessando a Lx 

Factory e intersectando as ampliações a sul do edifício principal da antiga 

Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense e dos armazéns a nascente. 

Com excepção destes edifícios, cuja demolição se afigura inevitável, o 

PUA prevê a preservação da quase totalidade deste antigo complexo 

fabril27. Por sua vez, os usos previstos para esta área (actividades terciárias, 

designadamente escritórios, comércio e equipamentos estruturantes), são 

compatíveis com os actualmente praticados na LX Factory, o que viabiliza a 

continuidade do projecto.

27.  De salientar que o corpo original do 
edifício principal se encontrava, à partida, 
salvaguardado por integrar a lista de Bens 
Culturais e Históricos da Carta Municipal do 
Património de Lisboa.
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5.3. O edifíciO da cOmpanhia de fiaçãO e TecidOs 
LisbOnense

A fábrica é um lugar antropológico. Há uma cultura, uma organização, 

uma hierarquia de espaços e de homens, um saber. O operário, 

o empresário, o mestre, o aprendiz, informaram uma história, 

consolidando gestos e ritmos vividos diariamente.

Deolinda Folgado, 2013

A Companhia de Fiação e Tecido Lisbonense foi fundada em 1838 e 

imediatamente adquiriu o Palácio do Malheiro, em S. Sebastião da Pedreira, 

no qual funcionava à época um filatório de algodão. Contudo, a aquisição 

desse imóvel realizava apenas parcialmente os propósitos dos organizadores 

da companhia que, dispondo de local apropriado para as actividades de 

fiação, continuava a carecer de um espaço onde realizar a tecelagem. Para 

esse efeito, decidiu-se pelo aluguer do palácio dos condes de Camaride, na 

calçada de Santana. Todavia, a manutenção de duas fábricas distintas, uma 

para a fiação, outra para a tecelagem, constituía um sério inconveniente, 

razão pela qual a companhia se veio a instalar, em 1840, no sector oriental 

do antigo convento de S. Francisco de Xabregas juntando, pela primeira 

vez, todas as actividade fabris num mesmo edifício. Nestas instalações 

funcionou, aplicada à fiação e fabrico de tecidos de algodão, a primeira 

máquina de vapor da região de Lisboa (Ribeiro et al., 1981: 42).

Em 1844 deflagrou no edifício um grande incêndio, o que, somado à escassez 

de espaço e à instabilidade do arrendamento, fez insurgir as aspirações 

de se estabelecer a companhia em edifício próprio. “A permanência (…) 

da empresa em Xabregas começava a tornar-se pesada. As exigências do 

fabrico eram cada vez maiores, e a Companhia para as satisfazer precisava 

a todo o momento (…) fazer obras e reformas” (idem, 1981: 47).

A direcção da companhia acabou por efectuar, em 1845, a cessão do 

edifício de Xabregas aos Contratadores de Tabaco, Sabão e Pólvora, 

transmitindo-lhes o arrendamento pelo tempo que faltava para completar os 

quinze anos de contrato acordados com o governo. A companhia pretendia 

então adquirir o prédio do barão de Alcochete, junto ao Calvário, local onde 

veio posteriormente a estabelecer-se a Fábrica Daupiás. Falhou, porém, a 

Fig. 88 Fábrica de Fiação e Tecidos de 
Xabregas, c. 1898.
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negociação com o proprietário do edifício, situação que conduziu ao aluguer 

do Palácio do Marquês de Nisa, situado junto ao convento de S. Francisco, 

para que nele ficasse a laborar a fábrica provisoriamente.

Foi só no ano de 1846 que a Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense 

encontrou na zona ribeirinha de Santo Amaro um terreno com óptimas 

potencialidades, onde pôde edificar, de raiz, uma nova fábrica. O terreno, 

comprado ao conde da Ponte em Junho desse ano, era constituído por 

cerca de 3600 m2 e era servido a norte pela rua do Calvário, actual rua 1º de 

Maio, a nascente pela propriedade do barão de Alcochete que a companhia 

tentara anteriormente adquirir e a sul pelo rio Tejo. O edifício, projectado pelo 

arquitecto José Pires da Fonte, foi construído à semelhança das grandes 

mills de Manchester e foi pioneiro na utilização de soluções incombustíveis 

em Lisboa. O modelo de Manchester, no qual o arquitecto se baseou, 

consistia em edifícios altos e imponentes, com interiores espaçosos e planta 

quase totalmente livre, com sustentação dos pisos por meio de pilares de 

ferro fundido. Por norma, o processo de fabrico iniciava-se no último piso 

e as sucessivas etapas de produção distribuíam-se sequencialmente pelos 

pisos inferiores (Carvalho, 2009: 97). A resistência ao fogo era conseguida  

“(…) quer pela natureza dos materiais empregues, quer pela dificuldade do 

fogo se propagar com velocidade entre os pisos e entre as próprias secções 

de fábrica, face à natureza open do espaço” (Custódio, 1994: 474).

Inaugurada a 4 de Abril de 1849, a Fábrica de Santo Amaro erguia-se nos 

seus quatro andares dispostos perpendicularmente ao rio, numa disposição 

que privilegiava a iluminação natural. Em cada piso laborava uma secção do 

sistema produtivo: tecelagem no rés-do-chão, cardação no primeiro andar, 

fiação de urdiduras no segundo e fiação de tramas no terceiro. A casa das 

máquinas a vapor e das caldeiras estava, por questões de segurança, 

situada fora da área das oficinas (Folgado, 2013: 152).

Este volume paralelepipédico, com 123 metros de comprimento e 20,6 

metros de largura, rasgado por uma fenestração rítmica, composta por 

vãos de 1,22 metros de largura e distanciados entre si em igual medida, 

diferenciava-se do modelo manchesteriano por fazer uso da alvenaria de 

pedra como material de construção e não tijolo vermelho comumente 

utilizado no modelo inglês (idem). Em cada piso, duas fileiras de colunas de 

ferro com 3,3 metros de altura, dispostas de forma ritmada e alinhadas com 

os vãos de janela, suportavam as vigas de ferro. Apesar da inovação do 

sistema, estes enormes pilares de ferro imitavam ainda as formas clássicas 

habituais na pedra “(…) suportando pavimentos de abobadilha de tijolo, 

Fig. 91 Edifício da Companhia de Fiação e 
Tecidos Lisbonense, José Pires da Fonte, 
1849. Vista a partir da entrada (a norte).

Fig. 90 Bairro operário na Rua 1º de Maio, 
s.d..

Fig. 89 Depósitos de água da Companhia 
de Fiação e Tecidos Lisbonense em Santo 
Amaro, Alcântara, s.d..
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com dimensões globais e uma expressão algo ‘primitiva’ (…)” (Fernandes & 

Cardoso, 1993: 11).

Entre 1851 e 1855 foram construídos mais cinco edifícios junto ao imóvel 

principal, conjunto este que ficou conhecido como Fábrica Pequena. Em 

1873 a empresa fez surgir, na Rua 1º de Maio, nas traseiras da fábrica, um 

bloco de casas que constituíram a primeira vila operária criada por uma 

unidade industrial. Já em 1900 a fábrica foi novamente aumentada com a 

construção da Oficina Nova (Oliveira, 2007b).

A prosperidade de que a empresa gozou durante mais de meio século de 

actividade começou a ser ameaçada por altura da implantação da República, 

em 1910. Com a crise de 1917 os problemas financeiros agravaram-se, 

acabando a empresa por ser dissolvida e os edifícios vendidos à Companhia 

Industrial de Portugal e Colónias, em 1918. Em 1961 este conjunto fabril 

voltou a receber novos inquilinos, desta vez a Tipografia Anuário Comercial 

de Portugal, que acrescentou ao edifício principal o quinto piso, distribuindo 

então o processo fabril do seguinte modo: impressão tipográfica no rés-do-

chão, escritórios de composição no primeiro andar, fotogravura e offset no 

segundo, encadernação no terceiro e, no recém acrescentado piso superior, 

o refeitório e serviços sociais (Silva, 2012). Já na década de 1980, o conjunto 

passou a albergar a Gráfica Mirandela.

Em 1997 foi proposta a classificação deste complexo fabril pela Associação 

Portuguesa de Arqueologia Industrial. Todavia, o Conselho Consultivo do 

Instituto de Gestão do Património Cultural considerou, em 2007, que o 

imóvel não alcançara o nível exigido para ser classificado com o grau de 

Interesse Nacional (Folgado, 2013: 152).

Finda a actividade industrial, o conjunto recebeu em 2008 uma nova vida 

com o nascimento da Lx Factory.

Fig. 92 Edifício da Companhia de Fiação e 
Tecidos Lisbonense. Fachada nascente.

Fig. 93 Edifício da Companhia de Fiação e 
Tecidos Lisbonense. Interior, piso térreo do 
corpo central.





06 O PROJECTO LX FACTORY





81

6.1. O MODELO DE GESTÃO DA LX FACTORY

Frequentemente, a acção de intervir em edifícios industriais devolutos 

com a finalidade de alojar várias entidades e/ou actividades diversas, 

provém da racionalidade de enfrentar a escassez de espaço e do seu 

preço exorbitante nas grandes cidades. (…) Ao conciliar racionalidade 

e criatividade, estes edifícios reconvertidos transformam-se em focos 

dinâmicos para áreas outrora degradadas.

Cristina Paredes, 2006

A MainSide Investments SGPS S.A. é uma empresa de investimentos 

imobiliários, que surgiu em finais de 2003, inícios de 2004, vocacionada 

para o desenvolvimento de projectos relacionados com a reabilitação 

urbana no centro da cidade de Lisboa. O imóvel onde hoje funciona a Lx 

Factory foi adquirido em Agosto de 2005 pela Catumbel, uma empresa do 

grupo MainSide, à Gráfica Mirandela que estava a deslocalizar o seu negócio 

para fora do centro urbano (Rodrigues, 2010: 16).  Conforme analisado no 

capítulo anterior28, decorria já, nessa altura, um plano de requalificação 

urbana promovido pela Câmara Municipal de Lisboa para aquela zona - o 

plano Alcântara XXI -, porém, face aos sucessivos atrasos do mesmo, a 

MainSide decidiu avançar com um projecto temporário de rentabilização do 

espaço: “como nós tínhamos um imóvel parado que precisava de alguma 

rentabilidade, (…) decidimos que teríamos  de arranjar um formato de 

ocupação que nos permitisse dar uma utilização ao espaço e que, ao 

mesmo tempo, nos permitisse dar alguma rentabilidade de forma a fazer 

face aos nossos custos”29. A solução encontrada passou pela subdivisão 

do espaço e pelo arrendamento das suas parcelas como escritórios com 

dimensões generosas a preços convidativos. Paralelamente, através da 

28.  Ver “5.2. O Plano de Urbanização de 
Alcântara”.

29.  Excerto da entrevista realizada a 
Filipa Baptista, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo I).

Fig. 94 Lx Factory. Visão geral dos 
armazéns a sul do corpo principal.
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aposta em iniciativas de âmbito cultural e artístico, pretendiam devolver o 

espaço à cidade e, ao mesmo tempo, divulgá-lo (Alfaia, 2009: 78).

Assim nasceu, em 2007, a Lx Factory. As operações de limpeza do espaço 

tiveram início ainda nesse ano e as primeira empresas começaram a chegar 

em 2008. Rapidamente se começou a formar uma rede que se estendia a 

áreas como a fotografia, o design, a moda, a arquitectura, a música, as artes 

visuais e performativas e a organização de eventos. Embora esse não fosse 

um pressuposto inicial do projecto, desde cedo que o nome Lx Factory 

passou a estar associado às indústrias culturais e criativas. Em entrevista 

à arquitecta Filipa Baptista, gestora do espaço, percebemos que esse foi 

um caminho que surgiu naturalmente: “achámos, pelas características do 

imóvel, que seria interessante abrir o espaço a entidades das áreas culturais 

e criativas, porque têm sempre outro tipo de abertura para este tipo de 

intervenções”30.

Face à sua condição provisória, a viabilidade do modelo dependia, 

obviamente, da rapidez com que seria posto em prática. Para tal, foi 

necessário contornar algumas questões legais que condicionavam o 

local. Note-se que, toda a área abrangida pelo projecto Alcântara XXI 

estava definida como uma área de reconversão urbanística mista, na 

qual era permitida a aplicação de usos industriais, mas não de comércio 

ou restauração. Por esse motivo, enquanto se aguardava a aprovação da 

licença para a utilização comercial no piso térreo, o espaço de refeições 

era, em termos legais, visto como uma cantina de apoio fabril e não como 

um espaço de restauração, apesar de claramente o ser (Carvalho, 2009: 

118). Para além disso, os contratos celebrados com as empresas que ali 

se vieram instalar foram de cedência de espaços e não de arrendamento, 

salvaguardando, desse modo, a possibilidade dos inquilinos poderem ser 

despejados a qualquer momento na ocorrência de algum imprevisto, ou até 

mesmo no caso do prematuro arranque do plano. 

O projecto foi passando de boca em boca sem necessidade de publicidade, 

de tal modo que, em Maio de 2009, eram já mais de 70 as empresas 

instaladas no local e a taxa de ocupação dos espaços da antiga fábrica 

rondava os 75% (Alfaia, 2009: 78). A excelente localização, os preços 

convidativos, os espaços amplos e o conceito inovador eram frequentemente 

apontados como pontos fortes do projecto. Conforme constata Bakali, “a Lx 

Factory é absolutamente central a Lisboa: transportes públicos (incluindo o 

acesso à outra margem), serviços, restauração; tudo isto existe a poucos 

minutos de distância. Tais condições ou vantagens são, noutros pontos da 

30.  Excerto da entrevista realizada a 
Filipa Baptista, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo I).

Fig. 96 Lx Factory. Fachada de tardoz do 
edifício principal.

Fig. 95 Lx Factory. Visão geral
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cidade, pressuposto para preços proibitivos. Ao invés, aqui acorre gente 

empreendedora e pequenas empresas, atraídos pela viabilidade dos 

espaços” (Bakali, 2009: 36).

No que respeita às indústrias criativas, também a pluridisciplinaridade e 

a proximidade e complementaridade de serviços eram apontadas como 

grandes mais valias deste espaço (Henriques, 2009: 63). Para além das 

sinergias que se criam, o Engenheiro Queirós Carvalho, administrador 

da MainSide, destaca o papel deste tipo de espaço na promoção do 

empreendedorismo: “reparámos que vários dos números de contribuinte 

são novos. Isto quer dizer que graças a este espaço, as pessoas puderam 

concretizar as suas ideias e passar à acção, o que num contexto de crise, 

como o actual, também é importante” (Carvalho cit. in Rodrigues, 2010: 

17). À semelhança de outros clusters criativos do panorama internacional e 

nacional, como o Matadero Madrid, na capital espanhola, ou a Oliva Creative 

Factory, em S. João da Madeira, para além de um centro de produção criativa, 

a Lx Factory acolhe frequentemente iniciativas de carácter comercial, lúdico 

e cultural que estimulam o trânsito de fora para dentro. Exemplo disso são 

o Lx Market, uma “feira da ladra moderna” no recinto exterior, que acolhe 

semanalmente, aos domingos, vendedores de objectos em segunda mão, 

artesanato urbano, plantas, comida, arte e design (Fonseca, 2012), e os 

Open Days, que acontecem periodicamente, duas vezes por ano, em Maio 

e em Novembro, durante os quais todo o antigo complexo fabril pode ser 

visitado livremente, enquanto são promovidas diversas iniciativas por parte 

das empresas residentes.

De facto, o sucesso de projectos como a Lx Factory depende em muito da 

forma como conseguem dinamizar o espaço que ocupam. Segundo a Filipa 

Baptista “(…) para um espaço funcionar, ele tem que, obrigatoriamente, ter 

pessoas e, para ter pessoas, ele tem que ter dinâmica e essa dinâmica não 

é só construída com as pessoas do próprio espaço, que estão lá todos os 

Fig. 97 Cantina Lx, Lx Factory.

Fig. 98 Lx Factory. Lx Market, 2012.

Fig. 99 Lx Factory. Desfile do Grupo de 
Cabeçudos do Carnaval de Torres Vedras, 
durante o 12º Open Day.
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dias, mas também com coisas que vêm de fora, para trazer novas pessoas, 

e para haver ali coisas sempre a acontecer”31.

Também o engenheiro José Queirós Carvalho, administrador da MainSide, 

em entrevista a Gonçalo Carvalho, sublinha a importância de atrair pessoas 

para o espaço, revelando que uma das estratégias definidas pela empresa 

nesse sentido foi a aposta na fixação de “empresas âncoras”, i.e., empresas 

que conferem algum prestígio ao local e que geram um grande fluxo 

humano. É este o caso da livraria Ler Devagar, que é, desde a sua abertura 

em Abril de 2009, considerada uma das maiores atracções da Lx Factory, 

tendo conseguido uma renda simbólica e uma localização privilegiada como 

contrapartidas pela dinamização do espaço através da organização de 

exposições e eventos (Carvalho, 2009: 115).

Hoje, sete anos passados desde o início do projecto, a Lx Factory tem 

conquistado o seu lugar na cidade e afirma-se como um marco incontornável 

nas dinâmicas urbanas. Face ao seu sucesso, o projecto que começou 

por ser temporário, passou a ser definitivo. E, se inicialmente se previa 

a preservação de uma pequena parcela do legado industrial da antiga 

Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, por se encontrar no interior 

da zona de protecção de um imóvel classificado (a Fábrica Napolitana), 

hoje prevê-se a preservação da quase totalidade do complexo.32 Todavia, 

à medida que o projecto se vai estabilizando, começa também a verificar-

se um progressivo afastamento em relação à vertente cultural e artística 

que tanta relevância teve numa fase inicial. Este afastamento revela-se tanto 

pela manifesta diminuição do número de empresas relacionadas com essa 

vertente, com especial incidência no domínio das artes plásticas, como 

pela redução quer do número, quer da dimensão das iniciativas de carácter 

cultural. 

Curiosamente, essa constatação chega-nos por parte das próprias 

entidades responsáveis por algumas das mais relevantes iniciativas culturais 

levadas a cabo na Lx Factory num passado recente: Lara Seixo Rodrigues, 

residente da Lx Factory desde 2008 e mentora do projecto Wool on Tour, 

que afirma “não existe aqui tanta criatividade nem tantos artistas. Tens 

todo o tipo de empresas, sem dúvida: tens muitos restaurantes (…), tens 

contabilistas, tens tudo e mais alguma coisa mas, realmente, da parte do 

artista, do pintor, tens um atelier, um casal de artistas que tem o atelier deles 

aqui”33, e João Quintela, co-autor, juntamente com Tim Simon, do Pavilhão 

Kairos, que conta que “(…) quando nós chegámos aqui, na altura (…) ele 

(Tim Simon) só me dizia, (…), que estava muito surpreendido porque não 

31.  Excerto da entrevista realizada a 
Filipa Baptista, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo I).

32.  Em 2009, o Eng.º José Carlos Carvalho 
apontava já como objectivo a preservação 
de cerca de 95% de todo o complexo 
(Carvalho, 2009: 117).

33.  Excerto da entrevista realizada a Lara 
Seixo Rodrigues, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo II).
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havia aqui nada a nível cultural, tudo o que havia era lojas e negócios, etc.”34.

Sara Battesti revela-nos, em entrevista, que terá sido esse afastamento em 

relação à vertente mais cultural e artística que motivou o abandono, em 

2010, do projecto que idealizara juntamente com Bruno Cecílio – o atelier de 

restauro de mobiliário E Viveram Felizes para Sempre: “(…) se, de repente, 

o espaço se torna muito de festas nocturnas, em que a circulação e o 

entrosamento não são facilitados, porque o programa que lhe é colocado 

não corresponde a essas premissas que foram os pressupostos base, fazia 

com que não nos enquadrássemos”35. Ainda antes do encerramento da 

empresa, Bruno Cecílio referia que o espírito inicial do projecto, mais dirigido 

para as artes plásticas, se teria perdido com o crescimento exponencial da 

Lx Factory. O empresário apontava, então, o valor das rendas como um 

factor proibitivo à fixação de artistas (Bruno Cecílio, cit. in Reis, 2010: 32). 

Quando questionada sobre o eventual motivo para o reduzido número de 

artistas instalados no espaço, também Lara Seixo Rodrigues fez referência 

ao elevado valor das rendas e acrescentou ainda que também o espírito de 

cooperação que existia no início se teria, de algum modo, vindo a perder 

nos últimos anos: “cada um está fechado no seu gabinete (…), a verdade é 

que as pessoas aqui vão para o seu escritório, saem do seu escritório e vão 

para casa (…), não existe muito essa partilha com o teu vizinho do lado”36.

34.  Excerto da entrevista realizada a João 
Pedro Quintela, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo III).

35.  Excerto da entrevista realizada a 
Sara Battesti, em 2015, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo IV).

36.  Excerto da entrevista realizada a Lara 
Seixo Rodrigues, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo II).

Fig. 100 Lx Factory. Planta do piso 0. 
Edifício principal destacado a cinza escuro.
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6.2. CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO ARQUITECTÓNICO

As marcas do tempo e da história são bem visíveis nas fachadas 

degradadas e pouco cuidadas da antiga fábrica. Esta é, no entanto, 

uma das características mais apelativas para a fixação das empresas 

do ramo da criatividade. Cada um pode adaptar o lugar ao seu negócio, 

mas sobretudo, à sua imagem.

    Diogo Carreira, 2008

Segundo palavras do engenheiro José Queirós Carvalho, quando, em 2005, 

os terrenos onde hoje funciona a Lx Factory foram adquiridos aos anteriores 

proprietários, os seus cerca de 23 mil metros quadrados de área construída 

encontravam-se em relativo bom estado de conservação, embora alguns 

dos edifícios, por estarem abandonados há bastante tempo, apresentassem 

algum risco de rotura (Carvalho cit. in Rodrigues, 2010: 16).

A intervenção levada a cabo pela dupla de arquitectos Ana Duarte Pinto 

e João Manuel Alves no conjunto de edifícios outrora ocupados pela 

Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonenses foi pautada pela simplicidade 

e discrição e consistiu essencialmente em algumas limpezas, pinturas e 

substituições de vidros partidos. Filipa Baptista conta-nos que o princípio 

de intervenção mínima que caracterizou este projecto foi motivado, por 

um lado, por uma contenção de custos em termos de investimento inicial, 

face à presumível efemeridade do projecto, por outro, por uma vontade de 

preservar a imagem industrial do espaço.37 Foram mantidos os volumes, a 

fenestração e a materialidade originais. A compartimentação dos espaços, 

que consistiam essencialmente em grandes naves vazias, foi conseguida 

com recurso a paredes de gesso cartonado que asseguram a reversibilidade 

da intervenção.  Exposto de uma forma crua, sem recurso a ornamentos e 

artificialismos supérfluos, o conjunto revela-se na sua autêntica materialidade. 

A identidade e contemporaneidade são invocadas pela iluminação artificial 

e pela materialidade dos novos elementos. Pontualmente, descobrem-se 

alguns apontamentos de cor ou de um desenho mais cuidado, numa ou 

noutra caixilharia, ou nas paredes divisórias dos corredores (Romano, 2009: 

31-32). 

O investimento para a adaptação do conjunto às novas funções ocorreu de 

forma faseada. Quando, em 2005, o imóvel foi adquirido pela MainSide, já 

37.  Ver entrevista realizada a Filipa Baptista, 
em 2014, no âmbito desta dissertação 
(anexo I).

Fig. 101 Lx Facory. Pormenor da Fachada 
do edifício principal.
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o primeiro piso do edifício principal estava adaptado para escritórios, pois 

era aí que funcionava a administração da Gráfica Mirandela. Esses foram os 

primeiros espaços a serem ocupados. Os restantes espaços foram sendo 

intervencionados piso a piso, conforme iam sendo necessários para receber 

novos inquilinos. Na medida do possível, a compartimentação ia sendo feita 

em função das necessidades dos seus ocupantes: “(…) íamos fechando as 

áreas de acordo com o que as pessoas procuravam, ou seja, se vinham 

pessoas que precisavam de 20 metros quadrados, nós definíamos 20 metros 

quadrados, se precisavam de 100, nós definíamos 100”38. E, se a adaptação 

do espaço foi sendo feita à medida que se ia revelando necessária, de um 

modo geral, também as intervenções de consolidação das infra-estruturas 

e as pequenas reparações pontuais se basearam no princípio da acção-

reacção, ou seja, os problemas iam sendo solucionados à medida que 

se iam manifestando, não tendo, em momento algum, ocorrido qualquer 

grande obra de consolidação.

No exterior, a rua é de paralelos, forçando os automobilistas a circularem 

a velocidades reduzidas. No interior, os espaços comuns caracterizam-se 

essencialmente por grandes corredores delimitados por paredes de gesso 

cartonado, com pequenas janelas redondas que permitem espreitar para 

o interior dos escritórios e ateliers. Conforme constata José Romano, há 

alguma carência de mobiliário colectivo e de espaços de encontro informal e 

casuístico entre corredores, propícios à contaminação de ideias: “o potencial 

do espaço privado ainda não é acompanhado pelo conforto e qualificação 

do espaço colectivo, o que naturalmente encontra fácil explicação nas 

particularidades efémeras da intervenção e também no modelo do negócio 

que consiste no aluguer dos espaços privados, que assumem por isso a 

primazia dos recursos e da atenção” (Romano, 2009: 31-32).

Dentro de portas, cada empresa tem total liberdade para transformar o 

espaço à sua medida, tendo como única obrigação a manutenção das 

características do antigo espaço industrial. E se, por um lado, a contenção da 

intervenção global da dupla de arquitectos Ana Pinto e João Alves conferiu 

um sentido unitário à generalidade do conjunto, por outro, resultou num 

suporte discreto, propício para ser transformado à medida da criatividade 

de cada um dos seu ocupantes.

Tal como nota Gabriela Pinheiro, essa adaptabilidade dos espaços constitui 

um dos maiores atractivos da Lx Factory para a fixação de empresas do 

ramo da criatividade, para as quais o aspecto inacabado e a patine do 

ambiente industrial não constituem um problema, antes contribuindo 

38.  Excerto da entrevista realizada a 
Filipa Baptista, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo I).

Fig. 102 Lx Factory. Visão geral do corredor 
do Piso 3.
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activamente para a sensação de informalidade do espaço e proporcionando 

um suporte discreto para a expressão da sua identidade e singularidade: 

“estes espaços são extremamente apelativos, pois têm uma imagem um 

pouco degradada, mas com condições para fazermos trabalhos diferentes 

e criativos” (Gabriela Pinheiro, cit. in Carreira, 2008: 22).

Conforme refere Filipa Baptista, “o espaço potencia experiências” (Baptista, 

cit. in Ferreira, 2009: 17). Um dos melhores exemplos disso mesmo é o caso 

da Livraria Ler Devagar que partilha com o restaurante Malaka Too o antigo 

armazém da Gráfica Mirandela onde era impresso o jornal Público, no qual 

foi preservada a rotativa de dimensões gigantescas que ocupa uma posição 

central no espaço com duplo pé direito. Não menos interessante é o espaço 

do antigo refeitório onde hoje funciona o restaurante Cantina. Neste espaço o 

que mais surpreende é a decoração, toda ela feita através de peças originais 

das antigas instalações. A reutilização e a reciclagem são, aliás, o mote da 

generalidade das intervenções levadas a cabo na Lx Factory. Exemplo disso 

foi a reutilização de portas, quer das já existentes no imóvel, quer de outras 

provenientes de outros edifícios, para fechar os novos escritórios criados no 

3º piso, ou para desempenharem novas funções, menos óbvias, como a de 

mesas no escritório da agência de publicidade Quioto.

Para além dos espaços ocupados por escritórios, ateliers e actividades 

comerciais diversas, a Lx Factory reserva alguns espaços para o acolhimento 

de exposições e eventos diversos. É este o caso dos antigos balneários da 

fábrica, no terceiro piso do edifício principal, que funcionam hoje como um 

espaço expositivo com características bastante invulgares. Para a recepção 

de eventos, foram reservados os espaços dos dois amplos armazéns 

situados nas traseiras do edifício principal - as Fábricas L e XL.

A diversidade de espaços e a variedade de funções que coexistem na Lx 

Factory são demonstrativas da grande versatilidade e adaptabilidade do 

património industrial. Se, por um lado, a amplitude dos espaços industriais 

os torna aptos para acolher praticamente qualquer função, por outro 

lado, a grande resistência mecânica deste edifícios, torna dispensáveis os 

investimentos avultados em reforços estruturais que estão frequentemente 

associados às operações de reabilitação patrimonial, demonstrando a 

viabilidade económica da reabilitação dos mesmos.

Fig. 104 Balneário, Lx Factory.

Fig. 103 Livraria Ler Devagar, Lx Factory.
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7. A LX FACTORY ENQUANTO ESPAÇO EXPOSITIVO 

INFORMAL

A Lx Factory contribui activamente para posicionar Lisboa como cidade 

criativa na medida em que dá voz a talentos emergentes e projectos 

frescos, fora dos circuitos mais institucionalizados.

Sara Battesti cit. in Gil, 2009

Tal como foi referido no capítulo 6.1, a Lx Factory acolhe frequentemente 

iniciativas de carácter cultural e artístico, tendo essas sido especialmente 

expressivas num momento inicial do projecto e desempenhado um papel 

fundamental na consolidação do mesmo.

Aquando do arranque do projecto, em 2008, o espaço recebeu dois grandes 

eventos: o Festival OFFF, de 8 a 10 de Maio, e a exposição Peter Zumthor: 

Edifícios e Projectos, de 7 de Setembro a 2 de Novembro.

É inegável o papel que estes dois primeiros grandes eventos desempenharam 

na projecção do nome da Lx Factory, quer pelo número de pessoas a quem 

deram a conhecer directamente o espaço, sobretudo pessoas ligadas às 

áreas do design e arquitectura, quer pelo alarido gerado na comunicação 

social. Esta foi, efectivamente, a grande contrapartida recebida pela 

Lx Factory por ceder gratuitamente os espaços que, de outro modo 

teriam, muito provavelmente, permanecido vazios durante esse período. 

Adicionalmente, beneficiaram ainda de significativas melhorias nesses 

mesmos espaços, face à necessidade de os tornar habitáveis, encargos 

que foram maioritariamente suportados pelas entidades que organizaram 

os eventos.

A arquitecta Filipa Baptista revela-nos, ela própria, que, por princípio, a 

MainSide não cede espaços gratuitamente: “Tentamos sempre que haja 

algum contributo, não necessariamente financeiro, mas de algum tipo de 

dinâmica que possa trazer ao espaço. Por isso, os projectos que trazem 

têm que ser bons e têm que trazer pessoas”74. Por outro lado, Sara Battesti 

conta-nos que, quer da parte da ExperimentaDesign, onde desempenhava 

funções em 2008, quer da parte da Trienal de Arquitectura, com a qual 

colabora actualmente, é prática comum que se procure deixar algum legado 

pelos locais onde se passa.

39.  Excerto da entrevista realizada a 
Filipa Baptista, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo I).
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Após um primeiro ano de actividade fortemente marcado por dois grandes 

eventos, não voltaram a repetir-se iniciativas culturais e artísticas de 

tamanha dimensão nos anos seguintes. A explicação para tal facto poderá 

estar relacionada com o próprio crescimento da Lx Factory. Segundo Filipa 

Baptista, a MainSide disponibiliza para exposições e eventos os espaços 

que tem vagos no momento, por isso, o espaço disponível para esse tipo 

de iniciativas é tanto menor quanto maior for o número e dimensão das 

empresas residentes. Assim, se num momento inicial a Lx Factory dispunha 

de espaço livre em quantidade suficiente para acolher iniciativas da dimensão 

do OFFF ou da exposição Peter Zumthor, o mesmo deixou de ser verdade à 

medida que a taxa de ocupação se foi aproximando dos 100%.
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7.1. FESTIVAL OFFF, 2008

OFFF embodies everything that you would want in a cultural event. 

It has films and filmmakers, art and artists, design and designers, 

music and musicians, etc. A yearly happening that’s a rave, a lounge, 

a marketplace, a gallery, a classroom, a place to network, and 100% 

inspiration. Simply put, there’s nothing quite like OFFF.

Joshua Davis, 2013

O Festival OFFF é apontado como um dos principais festivais de cultura pós-

digital do mundo (Pinheiro, 2009).  Surgiu em 2001, em Barcelona, cidade 

onde se realizou periodicamente ao longo dos seus primeiros seis anos de 

existência. Depois de uma edição especial em Nova Iorque, em Novembro de 

2007, o festival realizou-se pela primeira vez em Lisboa no ano seguinte, nas 

instalações da Lx Factory. Oriol Rossel, um dos organizadores, descreve-o 

como “(…) um híbrido a meio caminho entre um festival e um congresso. É 

muito mais divertido do que um congresso e muito mais cultural do que um 

festival. Basicamente, trata-se de celebrar o conceito de media, com todos 

os avanços que a tecnologia digital possibilitou e, sobretudo, as aplicações 

mais criativas do meio digital. Não nos interessam tanto as ferramentas 

como para que se usam e o que podemos fazer com elas e, nesse sentido, 

não é um festival tecnológico, mas um festival artístico, acima de tudo.” 

(Rossel cit. in OFFF, 2008).40

O recinto estava subdividido em duas zonas: o espaço exterior, acessível 

ao público em geral, onde estava localizado o Mercadillo, no qual se 

podia comprar comida e artigos diversos como trabalhos de artistas 

40.  Tradução do autor.

Fig. 106 LX Factory. Planta do piso 0 com 
espaços ocupados pelo festival OFFF 
assinalados a cinza escuro.

Fig. 105 Festival OFFF, Lx Factory, 2008. 
Espaço exterior e Mercadillo.
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independentes, t-shirts, pins, revistas, etc. (Moreira, 2008b: 36), e o espaço 

interior, reservado a quem tivesse adquirido bilhete, que integrava duas salas 

para apresentações e conferências – o espaço Roots, coração do festival, 

onde artistas consagrados expunham e apresentavam os seus trabalhos, e 

uma Open Room destinada à exibição de trabalhos de artistas emergentes 

–, uma sala para projecção de sons electrónicos experimentais – o espaço 

Loopita -, outra onde eram projectados vídeos, nomeadamente trabalhos de 

animação e de motion graphics – a sala Cinexin –, e uma sala de exposições 

e instalações interactivas – Showplace (Rossel cit. in OFFF, 2008).

Durante os três dias de festival, passaram pela antiga fábrica de tecidos de 

Alcântara cerca de 2800 visitantes (Marques, 2009b), sobretudo pessoas 

ligadas às áreas do design gráfico, webdesign, motion graphics e música 

experimental electrónica. No total, registaram-se 2578 participações por 

dia, cerca de 35% das quais situadas na faixa etária dos 26 ao 32 anos, 192 

artistas convidados e 311 registos de imprensa (Pinheiro, 2009). Na altura, 

a Lx Factory encontrava-se ainda praticamente vazia, dispondo, portanto, 

da grande quantidade de espaço livre necessária para a realização de um 

evento desta dimensão. Ainda assim, o espaço revelou-se pequeno demais: 

os bilhetes esgotaram rapidamente e a grande afluência motivou o regresso 

do OFFF a Portugal no ano seguinte, mas dessa vez num outro espaço 

com capacidade para receber um número ainda maior de pessoas: a antiga 

Fundição de Oeiras.

Fig. 108 Festival OFFF, Lx Factory, 2008. 
Espaço Cinexin.

Fig. 107 Festival OFFF, Lx Factory, 2008. 
Entrada principal.
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7.2. EXPOSIÇÃO PETER ZUMTHOR: EDIFÍCIOS E 

PROJECTOS 1986-2007

(...) O espaço industrial e cru da Lx Factory foi compartimentado e 

trabalhado através de patines e texturas que harmonizam o contentor 

com a plasticidade das maquetes, criando um conjunto de extrema 

coerência e beleza. Entrar na Lx Factory é uma experiência espacial e 

sensorial forte, o que complementa o exercício de mediação das obras 

de arquitectura. O nível de espacialização das obras de arquitectura 

expostas raramente é tão bem sucedido.

Inês Moreira, 2008

A exposição Peter Zumthor: Edifícios e Projectos 1986-2007 foi a primeira 

grande exposição deste arquitecto suíço e começou a ser preparada 

em 2006 para ser exibida, no ano seguinte, num dos principais centros 

de exposição de arte contemporânea do mundo, o Kunsthaus Bregenz 

(KUB), sediado num edifício desenhado pelo mesmo arquitecto. A iniciativa 

de trazê-la a Lisboa partiu da ExperimentaDesign, que se interessou pela 

possível relação entre o conteúdo desta e o tema da Bienal de 2009: “It’s 

about time”.

Sara Battesti, que coordenava na altura o departamento de comunicação 

da ExperimentaDesign, conta-nos que “(…) o conteúdo da exposição era 

interessante na reflexão que se propunha, no sentido em que o tema tem 

várias leituras e queríamos transmitir essas várias dimensões do tempo 

enquanto matéria criativa, e como é que os criadores trabalham com o 

tempo de formas muito diferentes”41. Sendo Peter Zumthor um arquitecto 

cujo processo de trabalho é extremamente minucioso e, portanto, moroso, 

41.  Excerto da entrevista realizada a 
Sara Battesti, em 2015, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo IV).

Fig. 110 LX Factory. Planta do piso 0 com 
espaços ocupados pela exposição Peter 
Zumthor assinalados a cinza escuro.

Fig. 109 Preparação da exposição Peter 
Zumthor, Lx Factory, 2008. Piso 0, Foyer.
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decidiu-se que esta exposição seria um óptimo warm-up para a bienal que, 

depois do cancelamento da edição de 2007, regressava em 2008 à cidade 

onde nascera.

A escolha do local para albergar a exposição implicou uma selecção prévia, 

por parte da Experimenta, dos espaços em Lisboa com dimensão suficiente 

para tal: “não havia muitas opções porque isto implicava no mínimo 1200 

metros quadrados e não tínhamos muitos [espaços com essas dimensões], 

na altura (…)”42. A decisão final foi tomada pelo próprio Peter Zumthor que 

preferiu a Lx Factory em desfavor de outras opções como o Palácio da 

Ajuda, a Cordoaria Nacional e o Centro Cultural de Belém, tendo sido a 

luminosidade uma questão preponderante nessa decisão: “Peter Zumthor 

é uma pessoa muito sensível à luz, e ele queria também um espaço neutro 

(…). Tinha também a vantagem de ser um espaço que tinha as duas opções, 

porque tinha que haver espaços escuros e espaços claros”43. A escolha do 

arquitecto recaiu inicialmente sobre aquele que era o espaço de culto da 

antiga Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense – as actuais Fábricas 

L e XL -, contudo, este espaço encontrava-se ainda ocupado pela Gráfica 

Mirandela, nele operando grandes máquinas, impossíveis de deslocar no 

curto espaço de 6 meses. Face a essa impossibilidade, a exposição acabou 

por ser montada no edifício principal da Lx Factory e em parte do edifício 

adjacente, os mesmos espaços que, 6 meses antes, tinham acolhido o 

OFFF.

A apresentação abrangia um total de 29 edifícios e projectos de Peter 

Zumthor, realizados no período compreendido entre 1986 e 2007, e incluía 

materiais sobre o processo de desenho, esquiços, maquetes e planos 

pormenorizados, bem como duas instalações de vídeo da autoria de 

Nicole Six e Paul Petritsch (Schneider, 2009: 8). A adaptação do desenho 

da exposição ficou a cargo de Thomas Durisch que “(…) trabalhou 

cuidadosamente o espaço permitindo uma visão particular do mesmo e 

uma narrativa que, respeitando o desenho inicial de Bregenz, se relaciona 

com o contexto encontrado em Lisboa” (Guedes, 2009: 10).

A entrada na exposição era feita a partir do edifício adjacente ao edifício 

principal. Junto à recepção estavam expostas cinco maquetes de grande 

escala, que reproduziam as qualidades dos projectos mais famosos do 

arquitecto a uma dimensão táctil, funcionando como elementos introdutórios 

aos temas que atravessam a sua arquitectura: exactidão, totalidade, 

perenidade, ética construtiva, história e atmosfera: “são uma espécie de 

folies, já que cada um desses modelos isola uma dessas características 
42.  Idem.
43.  Idem.

Fig. 111 Exposição Peter Zumthor, 
Kunsthaus Bregenz, 2007. Maquete do 
Museu de Arte Kolumba, Colónia (2007).

Fig. 112 Exposição Peter Zumthor, Lx 
Factory, 2008. Piso 0, maquete do Museu 
de Arte Kolumba, Colónia (2007).
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e o seu compromisso com o ‘real’ é mais evocativo que realista” (Milheiro, 

2008).

O circuito prosseguia pelo interior do edifício principal com as duas instalações 

de vídeo que incluíam, cada uma delas, seis ecrãs independentes voltados 

em diferentes direcções ao longo da sala, nos quais eram projectadas, 

simultaneamente, seis sequências de vídeo, gravadas por seis câmaras 

estáticas, direccionadas para seis pontos de um mesmo edifício durante 

40 minutos. Todas as imagens tinham sido obtidas ao nível dos olhos e 

com lentes normais, de tal modo que, ao serem projectadas em simultâneo 

por projectores colocados no mesmo alinhamento que as câmaras que 

as gravaram, produziam “(…) um fluxo constante de imagens nas quais 

a estrutura surge, ora frequentemente, ora ocasionalmente como parte 

integrante da envolvente ou enquanto cenário espacial para uma situação 

vivida e recriada no interior do edifício” (Zumthor, 2009: 14). A sequência 

de planos fixos permitia acompanhar os movimentos não contínuos do 

vento, a variação de luz, os percursos dos habitantes e as movimentações 

no espaço exterior, possibilitanto a experiênciação simultânea de partes 

fisicamente separadas - o interior e o exterior (Moreira, 2008a). Foram desta 

forma documentados 12 edifícios que foram depois projectados em circuito 

nas duas salas, num total de quatro horas de projecção.

A exposição terminava no terceiro piso onde, num grande espaço amplo, 

estavam expostos os desenhos documentais, esquiços e maquetes do 

arquitecto, sobre três grandes filas de mesas, dispostas paralelamente 

entre si. O percurso expositivo propunha, assim, a representação da 

obra e a experiência do edifício para, por fim, apresentar pormenores de 

pesquisa que reflectiam o processo criativo desenvolvido pelo arquitecto no 

isolamento do seu atelier. Inês Moreira salienta que “o percurso por vários 

media e, em particular, a integração da criação artística como mediação 

de um conjunto de obras de arquitectura, são modalidades curatoriais 

inventivas, e consistentes, expandindo os potenciais da concepção de uma 

exposição de arquitectura” (idem).

Segundo Sara Battesti, face à sobriedade e força do desenho expositivo, 

a adaptação do mesmo ao espaço da Lx Factory decorreu sem grandes 

dificuldades, considerando mesmo que a exposição terá resultado melhor 

ali do que no KUB, para onde foi originalmente preparada. Porém, dá-nos 

conta das dificuldades inerentes à montagem de uma exposição num espaço 

devoluto: “passámos de um espaço, na Áustria, com todas as condições 

de um projecto de excelência, para um espaço industrial abandonado e, 

Fig. 113 Exposição Peter Zumthor, 
Kunsthaus Bregenz, 2007. Instalação vídeo 
de Nicole Six e Paul Petritsch.

Fig. 114 Exposição Peter Zumthor, Lx 
Factory, 2008. Piso 0, instalação vídeo de 
Nicole Six e Paul Petritsch.

Fig. 115 Exposição Peter Zumthor, Lx 
Factory, 2008. Piso 3, Esquiços, Plantas e 
Maquetes.
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portanto, isso implicou muitas frentes”44.

Apesar do espaço ter sido cedido gratuitamente pela MainSide, a reabilitação 

do mesmo ficou quase totalmente ao encargo da ExperimentaDesign, que 

limpou o espaço exterior, estabilizou paredes, arranjou o telhado, pintou 

algumas áreas, montou o sistema eléctrico, desratizou, pôs os elevadores 

a funcionar, efectuou controlo de temperatura, colocou desumidificadores, 

aplicou filtros de luz nas janelas e a concebeu algum mobiliário 

especificamente para o evento. Tudo isto implicou um enorme esforço 

financeiro, ao qual acresceu ainda a dificuldade de atrair visitantes a um 

local que não se encontrava ainda consolidado na cidade: “As pessoas não 

sabiam o que era a Lx Factory. Estava lá a morada, mas é diferente, não é 

um espaço que as pessoas vão ver porque já estão lá. Tivemos que as levar 

mesmo lá, ao sítio e, portanto, tivemos que fazer um esforço adicional”45. 

Esse esforço adicional para a comunicação e divulgação do evento revelou-

se bem sucedido: durante os 58 dias em que decorreu a exposição, foram 

contabilizadas 16100 visitas, incluindo 1540 alunos, de 35 escolas, de vários 

pontos do país, para além de inúmeras visitas livres de turmas de faculdades 

de arquitectura (ExperimentaDesign, 2008b). 

44.  Excerto da entrevista realizada a 
Sara Battesti, em 2015, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo IV).

45.  Idem.
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7.3. RED BULL HOUSE OF ART

Situada em plena Lx Factory, sob a vista desafogada da cidade 

alfacinha, a marca criou, mais do que uma estrutura, uma casa que 

funde os desafios da residência com as metas de produção visceral, 

com vista ao estímulo criativo e elevação da consciência prática da 

arte.

Ana Sofia Castanho, 2011

Apesar de, após o primeiro ano de actividade, não terem voltado a repetir-

se iniciativas culturais com a dimensão do OFFF ou da exposição de Peter 

Zumthor, mesmo que em menor escala, a Lx Factory continuou a ser palco 

de diversas exposições e expressões artísticas. Exemplo disso foi a Red 

Bull House of Art que, de 2010 a 2012, ocupou o ponto mais alto de todo 

o complexo – o antigo depósito de água. Jorge Maciel, Filipe Felizardo, Os 

Espacialistas, Ricardo Barbeito, Lúcia Prancha, Frederico Brízida e Afonso 

Freitas de Oliveira foram os jovens artistas seleccionados pelos curadores 

Filipa Oliveira, Natxo Checa, Delfim Sardo, Alexandre Melo, Miguel Amado 

e pelo diretor artístico Sandro Resende para dar corpo a uma iniciativa que 

tinha por missão desafiar as fundações da criação artística convencional e 

que pretendia, simultaneamente, constituir uma montra para a visibilidade 

e lançamento de novas promessas e uma fonte de diálogo para todos os 

intervenientes da comunidade artística: “a meta, essa, é sempre a mesma: 

incentivar criações descomplexadas, sem limites impostos, permitindo ao 

autor superar-se e expandir o seu universo” (Red Bull 2011).

A curadoria, a cargo de importantes referências do panorama artístico 

Fig. 116 Red Bull House of Art, Lx Factory, 
2011. Residência artística de Jorge Maciel.

Fig. 117 LX Factory. Planta do piso 5 com 
espaços ocupados pela Red Bull House of 
Art assinalados a cinza.
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nacional, surgia como um factor valorizador da oportunidade dada a artistas 

para explorarem a criatividade “(...) a níveis surpreendentemente inovadores” 

(Castanho, 2011). Cada curador foi responsável pela selecção de um artista 

individual ou colectivo para fazer residência artística no antigo depósito 

de água. O espaço consistia em duas salas de planta quadrada com 6,5 

metros de lado, uma com vista panorâmica de 360 graus sobre a cidade, 

outra totalemente fechada sobre si mesma, respectivamente o quinto e o 

sexto piso da Lx Factory, e num terraço com igual largura e o quádruplo 

do comprimento, ao nível do quinto piso. Durante 10 a 14 semanas, os 

artistas eram desafiados a reinventar esse espaço, “num processo livre 

sem limites em recursos nem em conceito” (Red Bull, 2011). Após esse 

período, a residência artística convertia-se em espaço de exposição para 

que o trabalho desenvolvido fosse apresentado ao público. No total, os seis 

projectos preparados e apresentados em sucessão na Red Bull House of 

Art foram vistos por cerca de 3700 visitantes (Red Bull, 2012).
Fig. 118 Red Bull House of Art, Lx Factory, 
2011. Os Espacialistas a desafiar a 
gravidade e a experimentar o Metal.
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7.4. ESPAÇO BRASIL

Espaço Brasil was inaugurated to serve as a centre of contemporary 

Brazilian culture, hosting concerts (...) and also exhibitions, workshops, 

gastronomy and other activities during the day (...).

Marina Watson Peláez, 2013

Ainda em 2012, a Lx Factory voltou a ser palco de um grande evento 

cultural: o Espaço Brasil, inaugurado a 16 de Novembro e alojado na 

Fábrica L, o mesmo espaço que Peter Zumthor escolheu para montar a sua 

exposição quatro anos antes e que entretanto vagara com a saída definitiva 

da Gráfica Mirandela. Segundo Filipa Baptista, esse edifício não tinha, na 

altura, particular interesse:  “(…) era um armazém totalmente vazio (…), o 

próprio espaço não tinha qualidade, nem tinha condições para nada. Tinha 

que ser tudo criado no interior”46. Por esse motivo, o espaço foi cedido 

gratuitamente para, durante as comemorações do Ano do Brasil em 

Portugal, funcionar como o centro cultural do Brasil em Lisboa. Em troca, a 

Lx Factory beneficiou de um espaço totalmente remodelado.

O Ano do Brasil em Portugal foi uma iniciativa promovida pelos ministérios 

da cultura português e brasileiro que, a par do Ano de Portugal no Brasil que 

decorria em simultâneo do outro lado do oceano, pretendia promover o um 

intercâmbio cultural, artístico, científico e tecnológico, bem como aproximar 

as relações económicas entre os dois países. As comemorações decorreram 

entre 7 de Setembro de 2012, dia da independência do Brasil, e 10 de Junho 

de 2013, dia de Portugal. Durante esse período foram promovidas, em 

ambos os países, diversas iniciativas culturais e empresariais, que incluíram 

46.  Excerto da entrevista realizada a 
Filipa Baptista, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo I).

Fig. 119 Espaço Brasil, Fábrica L, Lx 
Factory, 2012.

Fig. 120 LX Factory. Planta do piso 0 com 
Espaço Brasil assinalado a cinza escuro.
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espectáculos de música, teatro e artes visuais, e eventos de literatura, 

design e gastronomia (Funarte, 2012).

O governo brasileiro investiu 1,6 milhões de euros para reabilitar o edifício 

que ocupou, durante cerca de 7 meses, na Lx Factory. A intervenção 

ficou a cargo da cenógrafa brasileira Aby Cohen que, nos 1200 metros 

quadrados do antigo armazém, integrou uma sala de espectáculos com 

400 lugares sentados e 900 de pé, uma galeria de arte, um bar, uma área 

para gastronomia e um cineclube (Coutinho, 2012).

A decoração do espaço contou com o traço de Derlon de Almeida, um 

jovem artista brasileiro cujo trabalho se caracteriza pela fusão de elementos 

do graffiti com a xilogravura popular brasileira. Derlon preencheu toda a 

fachada do antigo armazém com um gigantesco mural inspirado na travessia 

portuguesa do oceano e na diversidade da cultura brasileira, criando, para 

tal, uma série de figuras que remetem para a natureza, símbolos regionais e 

religiosos e para o imaginário popular. O artista teve especial cuidado com 

as janelas, cujas vidraças superiores foram pintadas apenas por fora, mas 

assegurando a leitura da obra também a partir do interior, enquanto que nas 

janelas inferiores, que desempenham a função de controlo da iluminação, 

foram instaladas portadas que foram pintadas por Derlon na parte exterior 

e receberam o logótipo do evento na parte interna.

No interior do espaço, Aby Cohen aplicou as mesma cores que surgem 

pontualmente no mural de Derlon: o azul nas paredes e nos painéis 

suspensos de tecido que revestem o tecto do auditório até à zona do bar, 

o vermelho nas paredes do bar, o amarelo nas bancadas do auditório e 

o verde na zona do corredor e na recepção. A intervenção da cenógrafa 

integrou ainda diversos elementos reutilizados, numa referência à reciclagem 

como um prática habitual no Brasil, nomeadamente os candeeiros de papel 

e o tanques de água que fazem parte da estrutura do bar. No exterior foram 

colocados contentores reciclados que albergam as instalações sanitárias. 

Em frente à fachada principal foram instaladas algumas paletes que 

funcionavam como assento e que, juntamente com os banners do evento, 

foram retiradas quando este terminou. O objectivo era tornar esse espaço 

num local acolhedor e de permanência, ao mesmo tempo que se evitava 

apropriação do mesmo para estacionamento (Rodrigues, 2013: 18-19).

A programação do Espaço Brasil integrou diversos concertos, exposições, 

palestras e workshops. A galeria foi inaugurada com a exposição “O Brasil 

na Arte Popular – acervo do Museu Casa do Pontal”, que integrava cerca 

Fig. 121 Espaço Brasil, Fábrica L, Lx 
Factory, 2013. Fachada principal.

Fig. 122 Espaço Brasil, Fábrica L, Lx 
Factory, 2013. Interior.

Fig. 123 Espaço Brasil, Fábrica L, Lx 
Factory, 2013. Mezzanine.
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de 120 obras representativas de uma colecção de mais de oito mil peças 

reunidas ao longo de cinquenta anos pelo designer e coleccionador 

francês Jacques Van de Beuque, e propunha “(…) proporcionar ao público 

português um primeiro olhar para a arte popular escultórica dos brasileiros” 

(Mascelani, 2012).

A esta exposição, que permaneceu até 10 de Janeiro, sucedeu, de 21 de 

Fevereiro a 21 de Abril, a exposição “A arquitectura portuguesa pelo traço 

de Lúcio Costa”, que integrava os registos feitos em pequenos blocos de 

desenho pelo arquitecto e urbanista, durante a viagem que fez a Portugal, 

em 1952. A exposição integrava os croquis a lápis e anotações escritas pela 

mão do arquitecto que, juntamento com Oscar Niemeyer, desenhou o plano 

piloto de Brasília. Os cinco blocos que durante 50 anos ficaram perdidos, 

só foram encontrados após a morte do seu autor. A curadoria da exposição 

ficou a cargo de Maria Elisa Costa (filha de Lúcio Costa) e de José Pessôa, 

que refez todo o percurso do arquitecto em Portugal e fotografou o que os 

croquis registaram (Ordem dos Arquitectos, 2013).

Fig. 124 Espaço Brasil, Fábrica L, Lx 
Factory, 2012. Exposição O Brasil na Arte 
Popular Acervo Museu Casa do Pontal.
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7.5. PAVILHÃO KAIROS

Há alguns espaços expositivos que são alternativos à logica da galeria 

e do museu, mas dentro do espaço alternativo, o próprio Kairos é um 

caso muito específico (...). Porque aqui não há nada a cobrar, não há 

uma instituição, não há um financiamento público, não há toda uma 

equipa exterior que está a ganhar dinheiro com, nada disso aqui 

acontece. Portanto, a liberdade é total dentro de todas as premissas 

que nós próprios criámos.

Fabrícia Valente, 201447

Sensivelmente na mesma altura em que que se preparava a inauguração do 

Espaço Brasil na Fábrica L, estava a ser montado, no pequeno jardim situado 

no extremo noroeste da Lx Factory, o Pavilhão Kairos. O projecto surgiu por 

iniciativa dos arquitectos João Pedro Quintela e Tim Simon, que pretendiam, 

com ele, dar resposta “(…) a um insustentável e inibidor contexto social e 

económico, com o objectivo de estimular, gerar e apresentar trabalhos de 

âmbito cultural no qual o Espaço surge como temática principal e inevitável” 

(Quintela & Simon, 2012). Foi construído em parceria com a empresa Gracifer 

e contou com o apoio institucional da Trienal de Arquitectura de Lisboa e 

da Ordem dos Arquitectos. A construção demorou cerca de quatro meses 

e nela intervieram directamente os autores do projecto e a administradora 

da empresa de betão, para além de um trabalhador disponibilizado pela 

mesma empresa: “(…) havia apenas um trabalhador da empresa, (…) que 

nos ajudou, que nos ia dando todas as indicações de como é que se 

trabalhava com uma retroescavadora, como é que se armava o ferro, de 

como é que se fazia o betão desta qualidade ou outra… isso tudo foi feito 

por nós”48.

47.  Excerto da entrevista realizada a 
Fabrícia Valente, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo III).

48.  Excerto da entrevista realizada a João 
Pedro Quintela, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo III).

Fig. 125 LX Factory. Planta do piso 0 
com jardim ocupado pelo pavilhão Kairos 
assinalado a cinza escuro.
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Trata-se de um edifício de planta rectangular, com 7 metros de lado e 3,5 

metros de altura, com um pátio interior com 5 metros de lado, constituído 

integralmente por peças de betão pré-fabricadas, que se sobrepõem e 

encaixam entre si tirando partido do seu peso próprio, sem recurso ao uso 

de colas ou de parafusos. A posição central do pátio, também ele de planta 

quadrangular, define um perímetro em seu redor que constitui um percurso 

tanto ao nível superior, como ao nível inferior. Estes, apesar de semelhantes 

em dimensão, produzem ambientes antagónicos em termos sensoriais: “um 

coberto e sombrio, outro exterior e luminoso” (Quintela & Simon, 2012). No 

pátio interior, um espelho de água reflecte o céu e duplica o espaço que, 

apesar de inacessível, pode ser contemplado quer pelo percurso superior, 

a partir do ponto mais alto, quer pelo percurso inferior, através de duas 

pequenas aberturas em cantos opostos das paredes interiores.

O nome Kairos provém do grego antigo e significa “momento oportuno”: 

“Em grego existem vários tipos de tempo. Existe o chronos que é o tempo 

cronológico, linear, e existe o kairos que pode ser entendido quase de duas 

maneiras: por um lado como uma janela temporal muito específica, como 

um tempo oportuno (…); por outro lado, também corresponde à qualidade 

do tempo, não à quantidade (…) e, nesse sentido, era um termo que estava 

muito mais associado aos deuses, era quase o tempo divino, muito mais do 

que o tempo humano (…)”49.

A escolha do local derivou da necessidade de garantir, por um lado, a 

autonomia do projecto enquanto peça e, por outro lado, a sua especificidade 

em relação a um determinado contexto, i.e., interessava aos autores que 

o lugar potenciasse o carácter introspectivo do projecto e, por isso, fazia 

sentido que se implantasse numa zona jardinada, de modo a que o visitante, 

ao alcançar o ponto mais alto do percurso, se visse rodeado de árvores.

Havia também a preocupação de que esse mesmo ponto alto estivesse 

orientado de tal maneira que fosse o último ponto do edifício a receber luz 

ao fim do dia. Relativamente à garantia de autonomia do projecto, João 

Pedro Quintela revela-nos que precisavam de um espaço que “(...) pudesse 

reunir determinadas características no sentido em que fosse público, por ser 

acessível a toda a gente, por ser acessível a qualquer altura, mas que fosse 

privado, que pudesse, ao mesmo tempo, tomar conta do próprio espaço e 

que nos pudesse permitir a construção”50.

Os autores elaboraram uma lista dos sítios em Lisboa que podiam reunir 

esse conjunto de características e a Lx Factory acabou por ter primazia 

face outras opções, mais ou menos institucionalizadas, como os jardins da 

49.  Excerto da entrevista realizada a João 
Pedro Quintela, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo III).

50.  Idem.

Fig. 126 Pavilhão Kairos, Lx Factory, João 
Pedro Quintela e Tim Simon, 2012. Visão 
geral do jardim.

Fig. 127 Pavilhão Kairos, Lx Factory, 
João Pedro Quintela e Tim Simon, 2012. 
Fachada.
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Fundação Calouste Gulbenkian: “claro que nós pensámos na Gulbenkian, 

era um dos sítios, para nós, se calhar mais interessantes, porque o jardim está 

muito mais cuidado, porque há muito mais jardim, porque existe outro tipo 

de espacialidade mas, por outro lado, sabíamos que as diligências eram tão 

complexas e tão lentas, que nunca iríamos poder levar isto para a frente em 

pouco tempo (…); a Lx Factory aqui surge por uma série de circunstâncias:  

de não haver qualquer tipo de verba da nossa parte associada (…), por 

outro lado pela informalidade da Lx Factory, onde havia espaço para este 

tipo de iniciativa, coisa que, se calhar, num museu completamente definido 

era muito mais complicada, até porque muito provavelmente não nos 

iriam deixar ter o controlo da curadoria e daquilo que acontecia dentro do 

espaço”51.

Apesar da administração da Lx Factory ter aprovado imediatamente a 

concretização da proposta, o lugar pretendido pelos autores encontrava-se, 

na altura, ocupado por um edifício pré-fabricado de madeira, propriedade 

duma empresa vizinha, que mantinha com a Lx Factory um acordo de 51.  Idem.

Fig. 128 Pavilhão Kairos, Lx Factory, João 
Pedro Quintela e Tim Simon, 2012. Corte.

Fig. 129 Pavilhão Kairos, Lx Factory, João 
Pedro Quintela e Tim Simon, 2012. Planta.
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utilização daquele espaço. O edifício de madeira estava implantado no meio 

do jardim e, entre este e o armazém de tijolo do mesmo dono gerava-se 

um espaço que, apesar de acessível, aparentava ser privado e, por esse 

motivo, encontrava-se subaproveitado. João Pedro Quintela e Tim Simon 

negociaram com a referida empresa a deslocação do edifício de madeira 

para junto do armazém, libertando assim o espaço central do jardim 

para um projecto que é público e acessível. O pavilhão foi efectivamente 

erguido nesse local, o jardim foi totalmente arranjado e nele foram, inclusive, 

colocados bancos de betão desenhados pela mesma dupla de arquitectos, 

e que integraram também o catálogo da empresa que os patrocinou 

nesta iniciativa. Nesse sentido, o projecto Kairos não se limitou apenas à 

construção da peça em si, antes tendo contribuído para a regeneração de 

toda a sua área envolvente.

A construção do pavilhão ficou concluída em Outubro de 2012 e a sua 

inauguração aconteceu no dia 16 de Novembro do mesmo ano. De Abril de 

2013 a Julho de 2014 recebeu diversas intervenções por parte de artistas de 

diferentes áreas disciplinares. Este era um dos propósitos iniciais do projecto, 

gerar diálogo e debate de ideias no seu interior. Afastando-se dos circuitos 

institucionalizados dos museus e galerias, o Kairos pretendia afirmar-se 

como um espaço público, livre e aberto à participação e apresentação de 

propostas que potenciassem o encontro, a interacção e o cruzamento entre 

diferentes projectos, ideias e gerações.

A iniciativa integrou dois ciclos de programação distintos: o primeiro, decorreu 

de Abril a Agosto de 2013, com intervenções de arquitectos convidados; 

o segundo, de Setembro de 2013 a Julho de 2014, com propostas 

seleccionadas por concurso. A curadora Fabrícia Valente conta-nos que 

“o Kairos quis-se sempre acessível a todos e o acessível aqui não tem só 

a ver com o facto de qualquer um poder chegar àquele espaço e poder 

visitá-lo, mas com esta premissa de, ao criar diálogo e ao criar discurso, 

não estarmos só aqui a falar de um meio de arquitectos consagrados, 

mas conseguirmos algum diálogo entre várias linguagens artísticas, 

conseguirmos algum diálogo entre vários contextos, conseguirmos algum 

diálogo entre diferentes gerações”52. Acrescenta ainda que, tendo o Kairos 

sido possível graças a entidades que acreditaram e apoiaram uma nova 

geração que quer começar a fazer-se ouvir, fazia sentido que ele próprio 

fosse também dinamizador de novos projectos de pessoas que querem 

uma oportunidade para intervir e mostrar o seu trabalho.

No primeiro ciclo de programação, a escolha das intervenções recaiu sobre 

52.  Excerto da entrevista realizada a 
Fabrícia Valente, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo III).

Fig. 130 Pavilhão Kairos, Lx Factory, João 
Pedro Quintela e Tim Simon, 2012. Pátio 
interior.

Fig. 131 Pavilhão Kairos, Lx Factory, 
João Pedro Quintela e Tim Simon, 2012. 
Pormenor da abertura que permite espreitar 
para o pátio.
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os próprios arquitectos e incidiu na obra dos mesmos e nas temáticas 

por eles abordadas. Relativamente ao segundo ciclo de programação, a 

selecção das propostas foi feita pela equipa do Kairos juntamente com os 

arquitectos Manuel Henriques, director da Trienal de Arquitectura de Lisboa, 

e Luís Santiago Baptista, director da revista Arqa, e baseou-se em critérios 

de diversidade, solidez e exequibilidade: “o que nos interessava realmente 

era nós colocarmo-nos no lugar do espectador (…) e perceber o que é que 

esta proposta traz de novo a este espaço, o que é que se ganha com esta 

nova leitura”53.

Apesar do desejo expresso no segundo ciclo de programação de fazer do 

Kairos um espaço totalmente livre e aberto à participação, o mediatismo 

gerado pela intervenção de arquitectos consagrados, durante o primeiro 

ciclo de programação, desempenhou um papel preponderante quer 

na divulgação do projecto, quer na própria credibilização do mesmo 

no momento de encontrar apoios e patrocínios. Todavia, é interessante 

constatar que os projectos seleccionados por open call nada perderam 

em qualidade relativamente aos projectos de artistas consagrados. João 

Pedro Quintela afirma mesmo que “se nós tirássemos os nomes todos das 

propostas e metêssemos todas lado a lado, não havia diferença, em termos 

de resultado final, entre uma proposta de uma pessoa de vinte anos ou 

de uma pessoa de sessenta, com meios completamente diferentes, com 

oportunidades diferentes, mas também com outro tipo de abordagens”54.

Associada à apresentação de cada uma das propostas foi realizada um 

conferência ou uma palestra, que reunia o autor da intervenção e um orador 

convidado. A ideia era não só dar espaço ao autor para falar do seu trabalho, 

mas também de gerar um debate e um confronto de ideias sobre a proposta 

apresentada. No âmbito das intervenções dos arquitectos consagrados 

foram realizadas duas grandes conferências que tiveram lugar na Fábrica XL 

– a apresentação da primeira proposta, da autoria de Alberto Campo Baeza, 

teve como convidado o arquitecto Manuel Aires Mateus, autor da segunda 

proposta; para a apresentação da proposta dos Pezo von Ellrichshausen 

foi convidado Pedro Gadanho, curador de arquitectura do MoMA de Nova 

Iorque. O espaço foi cedido gratuitamente pela Lx Factory, todavia foi 

necessário todo um trabalho de produção e preparação do mesmo, para o 

qual se revelou essencial o contributo da Trienal de Arquitectura de Lisboa.

Por sua vez, as propostas seleccionadas por open call foram apresentadas 

num ambiente mais intimista, na Livraria Ler Devagar, graças à colaboração 

de Manuel Pinho, proprietário da mesma. João Pedro Quintela afirma que 

53.  Idem. 

54.  Excerto da entrevista realizada a João 
Pedro Quintela, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo III).  

Fig. 132 Pavilhão Kairos, Lx Factory. Alberto 
Campo Baeza, Uma Chuva de Sonhos, 
2013.

Fig. 133 Pavilhão Kairos, Lx Factory. Pezo 
von Ellrichshausen, Crux Pavilion, 2013.
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esse é o tipo de apoio que só seria possível num lugar como a Lx Factory, 

pelo envolvimento e colaboração da generalidade dos residentes nas 

iniciativas que aí são promovidas.

Em 2014, os autores do Kairos ficaram entre os cinco finalistas do concurso 

internacional da Galeria de Arquitectura Alemã Weissenhof, que distingue 

jovens arquitectos quer pela obra construída, quer pela abordagem 

conceptual ou estratégia arquitectónica. O relatório do juri do concurso, 

presidido pelo arquitecto Valerio Olgiati, destacava o carácter enigmático e a 

sofisticação do projecto que, contrariando o espaço neutro do convencional  

cubo branco, tinha como único propósito “desafiar o seu próprio uso ao 

receber intervenções de qualquer tipo para o transformar e, deste modo (...) 

estender a sua própria expressão no diálogo com outros autores” (Olgiati 

et al cit. in Azevedo, 2014). Já em Fevereiro de 2015, o pavilhão Kairos foi 

distinguido com o prémio Larus / Jornal Arquitecturas Equipamento Urbano 

Ibérico, na categoria de Arte Pública (Arte Capital, 2015). Estas distinções 

atestam a qualidade deste projecto que, terminados os dois ciclos de 

programação, permanece ainda hoje na Lx Factory, podendo ser visitado 

na sua forma crua, sem qualquer intervenção adicional. Esta é, aliás uma 

das características mais interessantes deste pavilhão, que é o facto de, 

apesar de ter sido pensado para receber intervenções site specific, ele 

ter valor enquanto peça individual, continuando, por isso, a fazer sentido 

autonomamente.

Face ao seu processo construtivo, apesar da sua aparente solidez o Kairos 

pode ser desmontado e voltar a ser montado em qualquer outro lugar, 

sendo essa uma possibilidade que ainda se mantém em aberto. Todavia, o 

Kairos tem fundações, essenciais para garantir o alinhamento e estabilidade  

das suas peças, pelo que, mesmo que ele venha a ser desmontado, a 

sua silhueta vai permanecer gravada no chão como uma marca da sua 

passagem: “(…) ele continua a existir e garante, de alguma maneira, que 

este jardim continua a ser público nesse sentido, e que é possível colocar 

bancos e é possível até deixar o espelho de água, mesmo sem ter projecto. 

Portanto o espaço continua a ter essa presença, apesar de não estar 

presente fisicamente”55.

Como contrapartidas pela cedência gratuita do espaço, a Lx Factory 

beneficiou mais  uma vez de um espaço reabilitado, neste caso um espaço 

exterior, para além de todo o dinamismo criado num momento em que, 

como já foi referido, se começava a sentir algum afastamento em relação à 

vertente mais cultural que a caracterizou nos primeiros tempos. 55.  Idem

Fig. 134 Pavilhão Kairos, Lx Factory. 
Marcelo Dantas, Philtru, 2013.

Fig. 135 Pavilhão Kairos, Lx Factory. 
Marcelo Dantas, Philtru, 2013.

Fig. 136 Pavilhão Kairos, Lx Factory. Hugo 
Barata, Audience, 2014.



110

7.6. WOOL ON TOUR

For the existance of numerous pieces in a so small and confined 

area, by some of the most recognised Portuguese artists in Portugal 

and abroad, some of them even launched by Wool, I usually say that 

the Wool on Tour at Lx Factory, turned into a kind of ‘catalog’ of the 

Portuguese Urban Art.

Lara Seixo Rodrigues, 2014

O Wool nasceu em Setembro de 2011 na Covilhã, pela vontade dos irmãos 

Pedro e Lara Seixo Rodrigues, juntamente com Elisabet Carceller. O nome 

resulta de um trocadilho entre as palavras “wool” e “wall”, “wool” pela história 

da Covilhã, fortemente marcada pela industria têxtil, e “wall” porque as 

paredes são, efectivamente, o pano de fundo deste que é um festival de arte 

urbana. A iniciativa surgiu com o intuito de, através da arte urbana, prestar 

tributo à história daquela que foi em tempos considerada a Manchester 

portuguesa e tinha traçados objectivos muito concretos: “despertar a 

população para a cultura e para a arte contemporânea, especificamente 

para a arte urbana; criar um roteiro turístico de arte urbana; envolver a 

comunidade; usar a arte urbana como reabilitador de áreas degradadas”56.

O formato consistia em quatro eventos anuais, promovidos por quatro 

artistas convidados, dois portugueses e dois estrangeiros, cada um dos 

quais permanecia uma semana na cidade e realizava uma intervenção no 

espaço urbano e uma palestra ou workshop. A iniciativa concretizou-se no 

primeiro ano com o apoio da DGArtes e da Câmara Municipal da Covilhã, 

todavia, no ano seguinte viu negado o apoio do município.

Entretanto, Lara Seixo Rodrigues era já residente na Lx Factory desde 2010 

e desde essa data que tentava obter autorização da MainSide para avançar 

com alguma iniciativa relacionada área da arte urbana e do graffiti. Apesar 

das reticências por parte da administração da Lx Factory, que acreditava 

que a “mística” do ambiente industrial envelhecido dependia dos tons de 

castanho e cinzento, a oportunidade acabou por surgir em 2012, quando 

um residente confrontou a MainSide com a intenção de pintar o exterior do 

espaço que ocupava de branco: “eles ficaram um bocadinho chocados e 

disseram-me ‘tenta lá fazer qualquer coisa, uma coisa simples, mas que 

não seja mesmo branco (...) porque só vai chocar’. Então nós fizemos uma 

56.  Excerto da entrevista realizada a Lara 
Seixo Rodrigues, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo II).

Fig. 137 Wool Festival de Arte Urbana da 
Covilhã, 2011. Mural de ARM Collective, 
junto à Igreja de Santa Maria.

Fig. 138 Lx Factory. Primeiro mural no 
antigo complexo industrial, promovido por 
Lara Seixo Rodrigues em 2012.
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proposta muito simples, que ainda lá está, em tons de cinza e branco, 

mas depois, na execução metemos-lhe cor, sem autorização”57. A iniciativa 

correu bem e o feedback foi de tal maneira positivo que a MainSide acabou 

por ceder e permitir que a arte urbana entrasse em força na Lx Factory.

Assim surgiu Wool on Tour, num formato algo diferente daquele que havia 

sido realizado na Covilhã. Passou a acontecer regularmente duas vezes 

por ano, em Maio e em Novembro, por altura dos Open Days. Em cada 

edição, durante uma semana, um número variável de artistas (normalmente 

cinco ou seis) passa pela Lx Factory e utiliza as fachadas envelhecidas do 

antigo complexo fabril como tela para as suas criações artísticas. Segundo 

Lara Seixo Rodrigues, são intencionalmente seleccionados artistas com 

diferentes backgrounds, que não passam necessariamente pela arte 

urbana, para que possa haver um intercâmbio de ideias e uma partilha de 

conhecimentos: “(…) tentamos que haja um mix de pessoas que vêm de 

galerias de arte super formais, ilustradores, já tivemos escultores, já tivemos 

pessoas que vêm mesmo de rua, writers… Tentamos misturar para que 

durante aquela semana também partilhem um bocadinho de conhecimento 

e das técnicas que cada um tem”58.

Na primeira edição, que decorreu por altura do 8º Open Day, em Maio de 

2012, foram realizados quatro murais com assinatura de Mário Belém e Hugo 

Makarov, Pedro Campiche aka Corleone, Nuno Barbedo aka The Caver e 

Bordalo II. E se Pedro Campiche, Nuno Barbedo e Bordalo II já tinham alguns 

antecedentes de arte urbana e graffiti, para os ilustradores Mário Belém e 

Hugo Makarov esta foi mesmo a primeira parede que pintaram e, desde 

então, não pararam de o fazer. Já no caso de Bordalo II, a experiência que 

teve na Lx Factory foi uma das primeiras em que incorporou lixo, que é hoje 

uma das características mais marcantes do seu trabalho.

Lara Seixo Rodrigues conta-nos que, quando o Wool arrancou, em Setembro 

de 2011, na Covilhã, o panorama nacional no que respeita à arte urbana 
57.  Idem.
58.  Idem.

Fig. 139 Wool on Tour 1, Lx Factory, 2012. 
Corleone, Deadline Drama (em primeiro 
plano) e The Caver, Enigma (em segundo 
plano).

Fig. 140 Wool on Tour 1, Lx Factory, 2012. 
Bordalo II, Rio Tejo.

Fig. 141 Wool on Tour 1, Lx Factory, 
2012. Mário Belém e Hugo Makarov, 
Desassossego.
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era completamente diferente daquele que existe actualmente. Em território 

nacional tinham apenas acontecido outros dois eventos relacionados com 

a arte urbana: o Crono Lisboa, iniciado em 2010, e o Walk and Talk nos 

Açores, em Agosto de 2011. “A verdade é que não havia quase nada, nem 

havia muita gente a pintar. Não havia muita gente a pintar em grandes 

escalas (…)”59. Desde a sua primeira edição, o Wool on Tour e a Lx Factory 

têm constituído um espaço de experimentação e uma rampa de lançamento 

para diversos artistas.

O trabalho desenvolvido por Diogo Machado aka Add Fuel durante a segunda 

edição do Wool on Tour, em Novembro de 2012, é ilustrativo desse papel 

da Lx Factory enquanto laboratório de experiências. Este artista trabalhava 

já há alguns anos na reinterpretação da azulejaria portuguesa, mas, fazia-o 

apenas com cerâmica; foi por desafio da equipa do Wool que experimentou 

aplicar a técnica de cedência. O resultado foi um extraordinário mural com 

uma mensagem escrita: “ANTIGA MENTE NOVA”, um jogo de palavras entre 

“antigamente”, “antiga mente” e “mente nova”, em alusão à ponte criada 

entre a azulejaria tradicional, a sua reinterpretação e a forma como o antigo 

e o novo se encontram através das formas, elementos e técnicas (Machado, 

2012). 

Ao contrário do que acontece noutros locais60, onde os organizadores do 

Wool procuram que as intervenções realizadas tenham alguma relação com 

o local, na Lx Factory é dada total liberdade aos artistas para mostrarem 

o seu trabalho. Ao mesmo tempo, através dos diversos workshops, 

palestras e visitas guiadas realizadas, bem como dum forte investimento na 

comunicação, o Wool tem contribuído para a divulgação e desmistificação 

da arte urbana, tão frequentemente associada a actos de vandalismo, 

pelos diversos locais por onde tem passado. Nuno Manuel da Fonseca 

defende que “para demonstrar que uma ideia é boa e que pode ser útil 

é preciso, inicialmente, seduzir as pessoas para o potencial da mesma, 

59.  Idem.

60.  Para além das iniciativas promovidas 
na Covilhã e na Lx Factory, o Wool e o 
Muraliza (um projecto paralelo de Lara Seixo 
Rodrigues) já passaram por diversos outros 
locais, em Portugal no estrangeiro, como 
Abrantes, Coimbra, Cascais, Figueira da 
Foz, Açores e Paris.

Fig. 142 Wool on Tour 2, Lx Factory, 2012. 
Add Fuel, Antiga Mente Nova.

Fig. 143 Wool on Tour 3, Lx Factory, 2013. 
Elaboração do duplo mural Ojo, por João 
Samina.
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para posteriormente as envolver na sua dinâmica própria”. Nesse sentido,   

acrescenta que “o WOOL tem como objectivo primordial despoletar em 

cada pessoa um processo emocional de desenvolvimento de gosto pelo 

tema [da arte urbana], a par de alguma consciência crítica” (Fonseca, 2014).

Ao longo das primeiras 6 edições realizadas na Lx Factory o Wool on 

Tour contou com a participação de mais de 50 artistas que pintaram um 

total de 34 murais, que se encontram espalhados um pouco por todo o 

edifício. Para os artistas, a Lx Factory fornece um meio extraordinário para a 

divulgação do seu trabalho. Em alguns casos constituiu mesmo uma rampa 

de lançamento, caso, por exemplo, de João Samina que, através do trabalho 

que fez na 3ª edição do Wool on Tour, conseguiu  posteriormente lançar-

se nos circuitos profissionais61. “As pessoas vêm, circulam e fotografam 

imensas paredes; imensas campanhas de publicidade já foram feitas a 

usar as nossas paredes”62. Lara Seixo Rodrigues conta que conseguiram, 

inclusivamente, vender direitos, facto que considera um marco histórico, 

raro até a nível mundial. Em contrapartida, para além de ver o seu espaço 

dinamizado, a Lx Factory tem beneficiado amplamente pelo inegável 

contributo que o Wool tem dado para a imagem de pólo cultural e criativo 

que o espaço ainda mantém.

61.  João Samina foi convidado pela empresa 
de publicidade W+K Amsterdam, que teve 
conhecimento do seu trabalho a partir dos 
murais que pintou na Lx Factory, para criar 
um mural para o Nike Instambul 3x3 Battle 
(Stick Target, 2013).

62.  Excerto da entrevista realizada a Lara 
Seixo Rodrigues, em 2014, no âmbito desta 
dissertação (ver anexo II).

Fig. 144 Wool on Tour 6, Lx Factory, 2014. 
Andreea Druga, Decogeometric.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando foi criada, em 2007, a Lx Factory pretendia ser um projecto temporário 

de rentabilização do antigo complexo industrial onde em tempos operou a 

Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, enquanto se aguardava pela 

aprovação de um plano urbanístico para aquela zona da cidade.

Embora parte do complexo industrial estivesse, à partida, salvaguadada, 

por se encontrar no interior da zona de protecção de um imóvel classificado 

e, posteriormente, por ter integrado a lista de Bens Culturais e Históricos da 

Carta Municipal do Património de Lisboa, grande parte do conjunto corria 

o sério risco de ser demolida, enquanto que a parte salvaguardada seria 

entregue aos interesses de uma gestão fortemente privada e muito pouco 

compatível com o direito público ao usufruto do património arquitectónico. 

Contudo, face ao cenário de profunda crise económica no país, e perante 

sucessivos atrasos na aprovação do plano urbanístico, foi experimentada 

uma solução diferente que, mediante uma intervenção mínima nos edifícios, 

cedia os espaços para serem ocupados por ateliers,  empresas, exposições 

e eventos. Mesmo implicando um investimento inicial bastante reduzido, o 

modelo de ocupação acabou por se revelar bastante rentável, o que motivou 

o abandono dos intentos originais, sendo hoje previsível a manutenção da 

quase totalidade do antigo complexo.

Atesta-se, assim, a actualidade da tese defendida por Gustavo Giovanonni 

e reafirmada na Carta de Atenas, sobre a importância da reutilização para a 

salvaguarda do património arquitectónico. Se tomarmos em consideração 

as questões legais que foram contornadas para que a reocupação do imóvel 

decorresse com a celeridade necessária, tornam-se igualmente notórias 

as semelhanças com a lógica do squatting conservacionista, conforme 

categorizado por Pruijt (2011), mesmo não tendo sido essa uma intenção 

definida, à partida, pelos promotores do projecto.

A reocupação da totalidade do antigo complexo industrial veio mesmo 

contrariar as palavras proferidas por Kenneth Hudson durante a década 

de 90, advogando a concentração de esforços na salvaguarda de 

edifícios industriais de pequena dimensão, em detrimento dos exemplares 

excepcionais e de grande dimensão, por considerar que tal seria mais fácil 

e economicamente mais viável.

Em vez disso, a solução encontrada para dar nova vida a este antigo 
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complexo fabril veio corroborar a ideia defendida por Cristina Paredes (2006) 

de que a preservação de complexos industriais de grandes dimensões não 

só é possível, como pode ser vantajosa em termos sociais, económicos 

e ambientais. Se, do ponto de vista social, os lucros daí retirados foram 

(e continuam a ser) bastante evidentes – pela preservação da memória 

colectiva do local, pela devolução de uma parcela da cidade à população, 

pelo dinamismo gerado na urbanidade, etc. -, tal não teria sido possível 

se não tivesse sido igualmente vantajosa em termos económicos (e, por 

extensão, ambientais, dado que a poupança financeira se traduziu também 

numa economia de recursos), e muito menos numa conjectura económica 

pouco favorável pois, efectivamente, a Lx Factory surgiu, cresceu e 

consolidou-se durante um período de crise.

Conforme pudemos constatar, o sucesso da Lx Factory ficou a dever-se 

sobretudo à forte aposta numa vertente cultural. De facto, a tese defendia 

por vários autores de que a solução para o problema da desindustrialização 

nas cidades passaria pela conjugação do turismo com a cultura, e suportada 

por diversos exemplos do panorama internacional, como os casos do 

Guggenheim de Bilbau e da Tate Modern, em Londres, confirmar-se-ia, 

noutra escala, também em Alcântara.

Aquilo que, neste caso, se verificou foi que, através de iniciativas de 

carácter cultural e artístico, como Exposição Peter Zumthor e o Festival 

OFFF, a Lx Factory conseguiu ganhar visibilidade e, desse modo, não só 

atrair residentes, como também visitantes, quer assíduos, quer casuais. 

Por outro lado, uma vez integrada nos roteiros turísticos, mesmo com 

uma notória redução dessa oferta cultural nos últimos anos, a Lx Factory 

tem conseguido manter a sua atractividade devido à sua singularidade 

enquanto elemento arquitectónico. A grande capacidade estrutural do 

conjunto, característica comum à generalidade dos edifícios industriais, 

possibilitou que fosse dispensada qualquer grande obra de consolidação, 

que encareceria significativamente o custo global da intervenção. Face à 

previsível efemeridade do projecto (situação que acabou por não se verificar), 

os princípios da intervenção mínima e da reversibilidade, defendidos na 

Carta de Cracóvia, foram amplamente respeitados, na medida em que, de 

um modo geral, as operações levadas a cabo no edifício se cingiram ao 

estritamente necessário, incidindo sobretudo em pequenas reparações e na 

compartimentação dos espaços internos com paredes de gesso cartonado, 

facilmente removíveis, soluções que atestam a compatibilidade do edifício 

com as novas funções.
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Assim se verifica que a reabilitação de edifícios industriais desafectados da 

sua função original para programas relacionados com as artes e a cultura 

é motivada pelas características desse património que, para além da já 

referida capacidade estrutural, dispõe, geralmente, de espaços amplos, 

passíveis de serem compartimentados em função das necessidades de 

utilização. Por outro lado, a simplicidade e o despretensiosismo destes 

espaços contrastam com a rigidez e a assepsia do white cube, constituindo 

um suporte discreto e informal para as mais diversas expressões artísticas.

Por esse motivo, a Lx Factory, tal como outros espaços com características 

semelhantes, tem constituido uma alternativa às instituições culturais 

convencionais, dando lugar à experimentação e à divulgação de trabalhos 

e formas de expressão que dificilmente conseguiriam inserir-se nos circuitos 

institucionalizados. Em contrapartida, essas iniciativas têm contribuído 

activamente, não só para a dinamização do espaço, com também para a 

reabilitação do mesmo - de salientar os trabalhos executados no edifício 

principal pela ExperimentaDesign para acolher a Exposição Peter Zumthor; 

o investimento de cerca de 1,6 milhões de euros na reabilitação da totalidade 

da Fábrica L, no âmbito das comemorações do Ano do Brasil em Portugal; 

e a requalificação do jardim onde está implantado o Pavilhão Kairos, 

conduzida pelos autores do mesmo.

A explicação para a redução da oferta cultural que se tem vindo a verificar 

ao longo dos últimos anos poderá estar relacionada com o aumento da 

taxa de ocupação do espaço por parte de empresas residentes, deixando, 

portanto, menos área disponível para eventos culturais temporários. Por 

outro lado, a crescente popularidade deste projecto tem-se traduzido num 

significativo aumento dos preços cobrados pelo aluguer dos espaços, que 

deixam assim de estar acessíveis a uma comunidade artística com poucos 

recursos financeiros e a instituições culturais com orçamentos bastante 

limitados.

Essa mudança de rumo face à premissa inicial não deixa, contudo, de ser 

compreensível, se levarmos em consideração outros casos de regeneração 

urbana através da arte e da cultura, como o do bairro de Soho, em Nova 

Iorque. Noutras situações, como a do Matadero Madrid, porém, constata-se 

que os efeitos da consolidação e popularização do espaço se manifestam 

num sentido diferente, i.e., numa progressiva imposição de uma estrutura 

de funcionamento, eventualmente relacionada com a obtenção de apoios e 

financiamentos institucionais ou corporativos, que passam, então, a exercer 

algum controlo e influência sobre a programação desses espaços.
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Fica a sugestão de, em desenvolvimentos futuros, se averiguar os rumos 

tomados por diferentes espaços culturais alternativos, à medida que se vão 

consolidando e ganhando visibilidade. Os casos aqui abordados indiciam 

que pode haver alguma relação directa entre o rumo tomado por cada caso 

e a proveniência dos meios financeiros que o suportam, nomeadamente 

se são financiados por organizações sem fins lucrativos – o que poderá 

traduzir-se no aumento da burocratização e, consequentemente, em maiores 

condicionamentos à intervenção artística - ou se estão subordinados aos 

interesses económicos – casos em que a espectável valorização económica 

se traduzirá num aumento dos preços, com a consequente limitação do 

acesso a esses espaços por parte de entidades com menores recursos 

financeiros. O que se sugere é que seja feita uma análise comparativa 

de diferentes casos de estudo, de modo a apurar as semelhanças e 

diferenças na forma como surgiram, cresceram e se consolidaram, para 

que eventualmente se possam encontrar padrões e confirmar relações de 

causalidade.
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ANEXO I - ENTREVISTA A FILIPA BAPTISTA

Entrevista realizada a Filipa Baptista, arquitecta e 

gestora da Lx Factory, a 9 de Dezembro de 2014, nos 

escritórios da MainSide, em Lisboa.

Como surgiu o projecto “Lx Factory”?

Filipa Baptista: O projecto Lx Factory surgiu como 

uma intenção de ocupação temporária de um espaço. 

A MainSide é uma empresa do ramo imobiliário, nós 

somos promotores imobiliários e trabalhamos na 

área da reabilitação urbana. O imóvel onde está a 

LxFactory foi comprado em 2005, por uma empresa 

do grupo que é a Catumbel, e tinha a intenção de 

ser desenvolvido um projecto associado ao plano de 

urbanização que estava em curso para aquela zona 

de Alcântara. Entretanto, o projecto Alcântara XXI teve 

aqueles atrasos e acabou por não avançar e, como nós 

tínhamos um imóvel parado que precisava de alguma 

rentabilidade, quanto mais não fosse para pagar os 

custos, (...) decidimos que teríamos  de arranjar um 

formato de ocupação que nos permitisse dar uma 

utilização ao espaço e, que ao mesmo tempo, nos 

permitisse dar alguma rentabilidade  (...).

Na altura falava-se muito das indústrias criativas, mas 

penso que não foi muito por esse caminho. Esse 

caminho veio a seguir, veio mais de encontro a nós 

do que nós propriamente procurámos esse caminho. 

Mas achámos, pelas características do imóvel, que 

seria interessante abrir o espaço a entidades das áreas 

culturais e criativas, porque têm sempre outro tipo de 

abertura para este tipo de intervenções. Começámos a 

falar com algumas pessoas, que achámos que seriam 

importantes para o nosso projecto, e acabámos por 

comunicá-lo dessa forma. Foi um bocadinho o “boca 

a boca”: falámos com um núcleo de pessoas que nós 

achámos que seriam interessantes - desde a moda, às 

artes plásticas, arquitectura, toda essa vertente - que 

depois elas próprias começaram a falar aos amigos, 

aos profissionais com quem trabalhavam. O projecto, 

de alguma maneira, foi sendo comunicado assim. Não 

só dessa forma, mas também através de eventos que 

tivemos dentro do espaço e que acabaram por trazer 

um grande público, nomeadamente o OFFF, que foi 

o primeiro (…). Eles fizeram em Barcelona, já haviam 

outras edições noutros países, e depois decidiram 

fazer uma edição cá em Portugal, aqui em Lisboa. E 

o nosso espaço, na altura, como estava praticamente 

vazio, tinha só meia dúzia de pessoas a utilizá-lo, era 

um espaço que era interessante ocupar e foi uma 

proposta interessante para nós utilizarmos, também, 

até para atrair pessoas para o próprio espaço e para 

as pessoas começarem a conhecê-lo melhor. A seguir 

a isso tivemos também a exposição do arquitecto Peter 

Zumthor. Isto foi por levas: quando foi o OFFF vieram 

os designers todos, depois quando foi a exposição do 

Peter Zumthor vieram os arquitectos todos. (…) Esse 

foi um investimento que nós fizemos nesses eventos, 

porque cedemos os espaços, mas porque achámos 

que seriam interessantes para comunicar o próprio 

espaço e o nosso projecto. E ele, a partir daí, depois 

foi crescendo e acabou por ganhar a dinâmica e a 

dimensão que tem actualmente, que acaba por ser 

uma mais valia para Lisboa.

Como é que aconteceram esses contactos para 

receberem essas duas exposições?

FB: Vieram ter connosco. (…) Nós recebemos um casal 

de alemães que tinham a revista Zoot, que foram dos 

primeiros a ocupar o espaço. Eles também, em grande 

parte, foram potencializadores de vários contactos  

de diversas áreas, e uma delas foi este rapaz que 

trabalhava para o OFFF, que nos conheceu, mostrou-

lhes o espaço e eles acharam que seria interessante 

fazer ali na Lx Factory.
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Que tipo de intervenções foram necessárias para 

que o edifício pudesse acolher as novas funções?

FB: As intervenções foram mínimas, nós tentámos 

intervir o mínimo possível, para manter a imagem 

industrial do espaço e também para termos um custo 

reduzido em termos de investimento inicial, porque a 

nossa intenção era que este projecto fosse temporário, 

por isso também não fazia sentido estar a fazer um 

grande investimento por uma coisa que poderia se 

dar a curto prazo. Então, o nosso investimento foi 

essencialmente infra-estruturas eléctricas, adaptar, 

porque aquilo eram grandes naves vazias que não 

tinham espaços individualizados, para escritórios; foi 

a parte dos esgotos, canalização, casas de banho, 

essencialmente foi isso. E depois coberturas, onde 

entrava água, fazer pequenas reparações;  janelas, 

mudar vidros partidos.  Tentámos intervir o mínimo 

possível, de acordo com as necessidades. Claro que 

se aparecesse um problema nós resolvíamos. Também 

um bocadinho “acção-reacção”, quase, e não tentar 

fazer uma grande obra num espaço. Fizemos mais ao 

contrário, quando era necessário intervínhamos. (…) 

No edifício principal (…) o primeiro piso era o único 

que já estava adaptado  para escritórios, porque 

era onde funcionava a administração da Gráfica 

Mirandela, o proprietário anterior a nós, e era o único 

que estava capacitado para poder receber pessoas. 

Mas, o segundo, terceiro e quarto pisos foram todos 

adaptados. (…) Nós fizemos aqui um investimento 

faseado: ocupávamos os espaços que estavam prontos 

e depois avançávamos para os pisos superiores, (…) 

e íamos fechando as áreas de acordo com o que as 

pessoas procuravam, ou seja, se vinham pessoas que 

precisavam de 20 metros quadrados, nós definíamos 

20 metros quadrados, se precisavam de 100, nós 

definíamos 100. Então fizemos também esse tipo de 

adaptação interna em termos da divisão de espaços, 

com soluções simples de pladur, que era para ser fácil 

de colocar e remover. Também uma das vantagens da 

Lx é o facto do espaço ser muito versátil. Portanto eu 

posso estar num espaço pequeno, mas amanhã posso 

já estar num grande, ou vice versa, e ir mudando a área 

que procuro em função das necessidades.

Essa versatilidade do espaço ainda se mantém 

nos dias de hoje?

FB: Quando é possível sim. Nós agora já temos a 

lotação quase completa. Às vezes, por exemplo, temos 

áreas grandes para pessoas que já não podem pagar 

essas áreas grandes, ou que saem, ou pedem para 

reduzir a área, e nós ficamos com área adicional para 

podermos fazer essas adaptações.

Que casos no panorama nacional e internacional 

serviram de referência para este projecto?

FB: Não há assim nada que se possa apontar, há várias 

situações que serviram. Por exemplo, o Palais de Tokio, 

que não tem nada a ver com o tipo de projecto, porque 

é um museu, mas em termos de adaptação do espaço 

é uma adaptação muito crua, e nós também tentámos 

que nossa adaptação fosse um bocadinho crua, 

em tentar tirar partido do edifício por si e não tentar 

acrescentar coisas, acrescentar coisas, para fazer uma 

coisa diferente do que o que ela é. Mas não há uma 

referência (…), foram várias referências que nós vimos, 

de vários espaços, de utilizações completamente 

diversas, e que achámos que poderiam funcionar ali.

Como tem sido a receptividade a este projecto 

por parte do público em geral e da população 

local em particular?

FB: Ao princípio foi difícil, mas acho que agora a 

receptividade é óptima. Acho que as pessoas já 

assumem a Lx como um elemento da cidade de 

Lisboa, um elemento de referência. Já falam da Lx, já 

vão à Lx, usam os serviços da Lx. Nós inicialmente até 

tínhamos desenvolvido um projecto que seria voltado 
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para os utilizadores do espaço, com os espaços de 

restauração, e aquilo acabou por ser absorvido pela 

cidade, por isso quer dizer que há aceitação pelo 

público do nosso espaço. Segundo nos dizem nas 

lojas de lá, 50% de facturação é maioritariamente 

turistas, por isso acho que já temos receptividade, já 

ganhou uma escala bastante grande a nível nacional e 

internacional.

Disse que ao princípio foi difícil. Porquê?

FB: Porque as pessoas estranham tudo o que não 

conhecem. Tudo o que é diferente do que o que estão 

habituadas é mau, à partida. Esse é um pressuposto 

que nem sempre é correcto, mas é o que normalmente 

acontece, especialmente em Portugal. Ali os vizinhos 

não gostavam da transformação que aquilo estava ali a 

criar na zona. É uma transformação que eu acho que é 

positiva. Claro que há coisas boas e coisas más, mas 

acho que é uma transformação positiva porque leva 

pessoas a Alcântara que, se calhar, nunca lá iam antes. 

(…) Deixou de ser uma zona quase exclusivamente 

residencial para ser também mais do que isso, e as 

pessoas estranham. Os vizinhos dali, havia pessoas 

que diziam que tinham comprado uma casa que tinha 

traseiras para um sítio muito calmo e que, de repente, 

era só festas, e estacionamento caótico, e pessoas a 

toda a hora e a todo o momento, mas agora já acham 

aquilo interessante, e vão lá às feiras de domingo, 

quando há coisas que lhes interessem vão lá, vão lá 

almoçar, vão lá tomar pequeno-almoço, já usam o 

espaço de outra maneira, já perceberam que é uma 

mais valia.

Em que medida é que uma ocupação deste 

tipo pode constituir um instrumento para a 

salvaguarda do património arquitectónico?

FB: Eu acho que nós devemos preservar sempre o 

património arquitectónico, principalmente quando ele 

tem valor. Nós partimos do pressuposto de que o que 

está feito antes está mal e temos que o corrigir, e nem 

sempre é assim, e a maior parte das vezes até nem 

é. Às vezes temos exemplos de edifícios que foram 

construídos, por exemplo o Museu de Arte Popular 

que foi construído em 194[8] (…)  e era um edifício que 

era para ser provisório e continua ali em pé, e está 

impecável, e é um edifício com um desenho lindíssimo. 

Acho que temos que valorizar o que é de valorizar, 

não é que tudo o que é antigo é bom, isso também 

não. Mas o que tem que se valorizar acho que sim, 

acho que ali mostrámos que valorizámos o património, 

tentámos manter as coisas boas do que era original, 

não conseguimos manter tudo, como é óbvio, porque 

havia coisas que estavam em mau estado, mas tudo o 

que conseguimos manter mantivemos. Só que às vezes 

é difícil por causa das novas regras e da legislação, 

mas acho que se deve tentar manter ao máximo.

A Lx Factory é descrita como uma ilha criativa 

ocupada por empresas e profissionais da indústria 

que também tem sido cenário de um diverso 

leque de acontecimentos culturais e artísticos. 

Que tipo de dinâmicas são estabelecidas entre 

esses diferentes intervenientes?

FB: São duas coisas diferentes que nem sempre se 

juntam.  Nós achamos que, para um espaço funcionar, 

ele tem que, obrigatoriamente, ter pessoas e para ter 

pessoas ele tem que ter dinâmica, e essa dinâmica não 

é só construída com as pessoas do próprio espaço, 

que estão lá todos os dias, mas também com coisas 

que vêm de fora, para trazer novas pessoas e para 

haver ali coisas sempre a acontecer. Isso é fundamental 

para  um projecto destes, ainda para mais com esta 

escala que, para funcionar, tem que ter sempre gente. 

E por isso é que nós achamos que a parte dos eventos 

é um elemento fundamental do próprio projecto. Nem 

sempre convivem bem os eventos com os utilizadores 

de lá. Os utilizadores de lá têm um sentimento de posse 

do espaço diferente, acham que o espaço é todo 
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deles e às vezes não o querem partilhar, mas depois 

é fundamental que existam coisas externas, porque 

se não aquilo acaba por funcionar como um bairro 

e depois acaba por se perder. Muitas das pessoas 

que estavam lá antes, deixaram de lá estar, foram-se 

embora, também porque perderam aquele sentido de 

bairro que nem sempre é totalmente positivo. (…) Os 

eventos acontecem por si e as pessoas lá acontecem 

por si. Claro que os utilizadores, eles próprios também 

fazem alguns eventos e trazem alguns eventos, 

sejam exposições dentro dos próprios espaços, 

ou actividades dentro dos próprios espaços, ou 

eventualmente conhecem alguém que quer fazer um 

evento e dão o nosso contacto, mas nem sempre há 

uma relação directa, na maior parte das vezes não há.

Que condições oferece a Lx Factory para 

acolher eventos culturais e exposições. Que 

características é que este espaço possui que o 

qualifiquem para tal?

FB: Não há características específicas. (…) As pessoas 

vêm ter connosco porque querem utilizar os espaços 

para exposição e o que nós fazemos é: nós também não 

damos espaços de graça, não achamos que isso é uma 

boa prática porque as pessoas também desvalorizam 

tudo o que lhes é dado de graça. Tentamos sempre que 

haja algum contributo, não necessariamente financeiro, 

mas de algum tipo de dinâmica que possa trazer ao 

espaço. Por isso, os projectos que trazem têm que 

ser bons e têm que trazer pessoas. É um bocado a 

ir de encontro a essa questão da dinâmica que nós 

queremos sempre manter. Depois, nós oferecemos 

os espaços que estão disponíveis na altura, porque 

nós temos grande rotatividade de áreas, há sempre 

espaços que estão vazios, e como nos interessa ter 

os espaços ocupados e não espaços vazios, por muito 

importantes que eles sejam, é mais importante para 

nós eles estarem ocupados durante três meses com 

uma exposição que possa parecer menos importante, 

do que estar vazio esses três meses à espera que 

alguém o ocupe com uma ocupação continuada. No 

fundo é, como queremos ter esses espaços ocupados, 

aceitamos as propostas que nos fazem, mas têm que 

trazer dinâmica para o espaço, têm que ser propostas 

interessantes. (…) A Fábrica XL é para eventos, mas 

não é exposições: eventos corporativos, eventos que 

trazem rentabilidade, a não ser que sejam grandes 

eventos, que possam atrair muitas pessoas e que 

tenham outro tipo de dinâmica. Nós aí podemos 

eventualmente até aceitar algumas situações. Mas 

essencialmente os espaços da Fábrica L e da Fábrica 

XL são exclusivamente para eventos.

Estou a recordar-me do evento do Ano do Brasil 

em Portugal, que tinha as duas vertentes.

FB: Nesse evento em particular (…) a intenção era 

haver um pavilhão do Brasil em Portugal para fazer a 

comemoração do aniversário de Portugal no Brasil. (…) 

Nós fizemos uma troca com eles que era: o edifício 

não tinha particular interesse e era um armazém 

totalmente vazio. Não tinha interesse particular em 

termos de valorização do espaço e o próprio espaço 

não tinha qualidade, nem tinha condições para nada. 

Tinha que ser tudo criado no interior. Então, a troca 

que nós fizemos, foram eles que fizeram toda a obra 

de remodelação daquele espaço, com a inclusão de 

toda a adaptabilidade que ele tem de bares, área de 

exposição, contentores… tudo isso e, em troca, nós 

cedíamos o espaço para a utilização deles para esse 

carácter cultural.

Como é que aconteceu esse contacto?

FB: Eles vieram ter connosco. Telefonaram para cá 

e disseram que estavam interessados no espaço. 

(…) Porque gostavam imenso da Lx Factory, porque 

gostavam da dinâmica, daquela imagem de espaço 

industrial, gostavam do espaço em si, da dinâmica que 

ele tinha e das pessoas que lá estavam.
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Em que medida é que o carácter informal 

deste espaço pode constituir uma vantagem 

para artistas relativamente a espaços mais 

institucionalizados como museus e centros 

culturais?

FB: Eu, pessoalmente, acho que um espaço com 

alguma alma tem mais interesse do que um espaço 

vazio, quatro paredes brancas. (...) Toda a gente acha 

que obra do artista é que deve ser a grande estrela e por 

isso tudo à volta tem que ser neutro. Eu não concordo 

muito com essa filosofia. (…) Eu acho mais interessante, 

para além de ser um desafio, porque os artistas (...) 

têm as suas obras, (...) mas uma pessoa pode muito 

bem trabalhar a sua obra num determinado espaço e 

num determinado contexto! Se calhar até, às vezes, 

poderá ganhar mais com isso do que simplesmente ter 

um espaço e uma coisa que é exposta numa parede 

branca.

A Lx Factory é um projecto de ocupação 

temporária e corre, ou corria, o risco de encerrar 

a qualquer momento. Como é que os ocupantes 

deste espaço têm lidado com essa incerteza?

FB: No início toda a gente tinha muito medo mas, ao 

mesmo tempo, eu acho (...) que era um dos motivos 

por que as pessoas queriam tanto ir para o espaço. Era 

quase “o fruto proibido é o mais apetecido”. Era “aquilo 

vai acabar, por isso eu tenho que fazer parte daquilo, 

antes que aquilo acabe”. Eu tinha essa sensação, 

não sei se é verdadeira, se não, mas eu acredito que 

também tenha contribuído para isso. Neste momento 

já não é um projecto temporário, já é um projecto bem 

definitivo.

Essa era a minha próxima pergunta: se acreditava 

que essa provisoriedade poderia vir a mudar.

FB: Pois, o projecto já ganhou uma projecção tão 

grande, já é uma coisa tão importante na cidade que 

eu acho que já faz parte dela. Acredito que possa haver 

uma evolução do projecto. Acabar totalmente, não 

acaba, mas também como está, eternamente, acredito 

que não fique. Por isso, acho pode haver uma evolução 

e há espaço para isso.

Em que sentido poderá ser essa evolução? 

FB: Agora há uma unidade de execução que está 

em curso, da parte da Câmara, para trabalhar uma 

área de Alcântara e pode, a partir daí, haver algumas 

alterações, não a 100% e não de fundo, mas que pode 

haver ali alterações que possam ser interessantes 

para o projecto, para a evolução do projecto. As 

coisas também não convém que estagnem, porque 

se não, acabam também por perder o interesse. Tem 

que haver sempre alguma actividade a acontecer. 

O nosso administrador diz, e muito bem, que um 

projecto tem três componentes: 25% é a ideia; 50% 

é a concretização, porque não é fácil concretizar uma 

ideia, ideias toda a gente tem, mas torná-las possíveis 

e executáveis é que é diferente; e depois, 25% é de 

acompanhamento, que é fundamental. Se não houver 

um acompanhamento e uma continuação do projecto 

ele morre.
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ANEXO II - ENTREVISTA A LARA SEIXO RODRIGUES

Entrevista a Lara Seixo Rodrigues, mentora, juntamento 

com Pedro Seixo Rodrigues e Elisabet Carceller, do 

projecto Wool: Festival de Arte Urbana da Covilhã, 

realizada a 2 de Dezembro de 2014, no Café Bi+Ca, na 

Lx Factory, em Lisboa.

Como surgiu o “Woolfest”?

Lara Seixo Rodrigues: Não é “Woolfest”, é “Wool”. O 

nome é mesmo “Wool”. “Woolfest” é uma questão de 

domínio na Internet, porque tudo o que seja “Wool” já 

existia e, portanto, nós decidimos, para se ter noção 

de que era realmente um festival, colocar o domínio da 

Net com “Woolfest”. Mas o festival é mesmo “Wool”, 

que é lã; lã é uma brincadeira com “wall”. O festival 

é o resultado de duas paixões: pela arte urbana e o 

graffiti e pela história da Covilhã. A Covilhã, apesar de 

hoje não ter uma grande importância, foi considerada 

a Manchester portuguesa. Era um pólo gigante de 

produção têxtil, indústria têxtil de tecidos e de fios 

para toda a Europa: nas últimas contagens que houve 

antes do 25 de Abril, existiam 200 fábricas e laboravam 

8000 pessoas. Isto já vem da altura dos reis: todos os 

fardamentos eram feitos na Covilhã. Inclusivamente 

existem alguns mapas antigos em que assinalavam 

Lisboa, Porto e Covilhã, pela importância da cidade. 

Obviamente que, depois do 25 de Abril, desapareceu 

tudo, completamente. Neste momento, creio que temos 

duas fábricas em actividade e o que temos agora na 

cidade são edifícios completamente abandonados.

Eu sou da Covilhã, o meu irmão é da Covilhã e o 

cenário da Covilhã é um bocadinho este: fábricas 

abandonadas, temos duas ribeiras... Isto é o que 

nós temos. E nós, como covilhanenses, queríamos 

usar o festival de arte urbana, que é a nossa paixão, 

como tributo a esta história já bastante esquecida 

inclusivamente pelas pessoas da Covilhã. Nós também, 

como observadores, sempre achámos que a Covilhã 

tinha um enorme potencial  para ser um pólo de difusão 

desta arte, desta expressão urbana, e cada vez mais 

constatamos que realmente tem um enorme potencial. 

E obviamente foi uma ideia que nós tínhamos (...) e 

concorremos aos apoios pontuais da DGArtes, em 

2011, montámos o projecto todo, e ganhámos, entre 

cento e muitas propostas, e conseguimos realizá-lo. 

Depois de ganharmos a DGArtes fomos falar com a 

Câmara. Nós ganhámos o financiamento para a ideia 

em Junho, e montámos tudo e falámos com a Câmara 

(...), e começámos em Setembro de 2011. Obviamente, 

tínhamos objectivos muito concretos que eram: 

despertar a população para a cultura e para a arte 

contemporânea, especificamente para a arte urbana; 

criar um roteiro turístico de arte urbana; envolver a 

comunidade; usar a arte urbana como reabilitador de 

áreas degradadas. Ao mesmo tempo que colocas a 

arte nas ruas e é a democratização máxima do que é 

o acesso à arte. Tínhamos objectivos muito concretos, 

mas mais do que objectivos eram expectativas. (...) 

Eu costumo dizer que são cidades virgens - onde 

não existe graffiti, onde não existe arte urbana, nunca 

sabes muito bem como é que vai ser a reacção da 

população, se vai aderir, se não vai aderir. 

Em que é que consiste o projecto? Quais são os 

objectivos do mesmo?

LSR: O “Wool”, na Covilhã, quando surgiu era isto: era 

um festival de arte urbana (...) desejavelmente que fosse 

todos os anos; nós criámos este formato que eram 

quatro artistas, quatro eventos, dois portugueses, dois 

estrangeiros, em que cada artista estava uma semana 

na cidade e realizava uma intervenção no espaço 

urbano e uma palestra ou um workshop. A área que  

nós definimos como primeiro foco de actuação foi o 

centro histórico da cidade (...). Queríamos trazer um 

bocadinho de cor a esta zona; de actividade, porque 
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é uma zona onde não se passa rigorosamente nada 

(...). O evento decorreu maravilhosamente: começámos 

por um conjunto de quatro fachadas, era um edifício 

(...) junto à igreja de Santa Maria (...) e o que se verificou 

durante esta semana em que estivemos a trabalhar foi 

que esto era uma praça em que não existia qualquer 

actividade (...) e, de repente, esta praça tornou-se no 

maior centro de atracção e de convívio (...).

Para chegar mais próximo da comunidade, pedimos 

sempre aos artistas que façam algo relacionado com o 

local, seja com a história, com a fauna, flora, actividade, 

tudo (...). Uma das coisas que nós pretendíamos (...) 

era envolver toda a comunidade. E o que verificámos 

foi que uma população mais idosa estava sempre 

connosco (...) a ver e a acompanhar as pinturas. E 

depois participavam também nas palestras, nas visitas 

guiadas. (...) Todo este período de 2011 até este ano 

em que voltámos a fazer, sempre que andávamos lá 

era do tipo: “quando é que voltam outra vez a fazer 

coisas?”. (...) Percebes que aquilo que tu fazes muito 

ingenuamente torna-se pertença das pessoas.

(...) [Em 2012] tentámos fazer novamente na Covilhã 

e a Câmara, a verdade é que nunca nos apoiou a 

cem por cento. Ou seja, (...) nós conseguimos obter 

o financiamento da DGArtes, (…) mas tens que ter 

sempre uma parcela do financiamento que tem que 

vir de outra entidade. E obviamente que fomos à 

Câmara da Covilhã e eles dizem que sim mas, no ano 

seguinte, em 2012, não houve apoios pontuais (...). Mas 

eu não quis parar de pintar paredes. Entretanto eu já 

estava aqui na Lx [Factory], desde 2010. (...) Demorei 

dois anos até me deixarem fazer aqui qualquer coisa, 

porque eles achavam que a mística da Lx Factory era 

o cinzento e o castanho e o envelhecido. E houve um 

dia que houve uma pessoa que alugou um espaço 

ali atrás, nas traseiras, e queria pintar aquilo tudo 

de branco. E eles [MainSide] ficaram um bocadinho 

chocados e disseram-me “tenta fazer qualquer coisa, 

uma coisa simples, mas que não seja mesmo branco 

(...) porque só vai chocar”. Então nós fizemos uma 

proposta muito simples, que ainda lá está, em tons de 

cinza e branco, mas depois, na execução, metemos-

lhe cor sem autorização. Aquilo era basicamente uma 

métrica com alguns triângulos, e decidimos pôr alguns 

desses triângulos a cor. E a verdade é que toda a 

gente dizia à Lx que tinha gostado imenso e que devia 

existir mais cor. E foi então que eles me deixaram 

começar a fazer coisas. E, portanto, daí nasce o Wool 

on Tour, num formato completamente diferente e que 

acontece quando é o Open Day na Lx, duas vezes por 

ano, em Maio e em Novembro. E o formato é: durante 

essa semana que termina com o Open Day, juntar 

um número de artistas que é sempre diferente – por 

exemplo, este ano, neste último, só tivemos um; já 

tivemos dez; o normal é cinco ou seis -, que decidimos 

convidar e normalmente não são artistas de arte 

urbana especificamente. Nós tentamos que haja um 

mix de pessoas que vêm de galerias de arte formais, 

ilustradores, já tivemos escultores, já tivemos pessoas 

que vêm mesmo de rua, writers… Tentamos misturar 

para que, durante aquela semana, também partilhem 

um bocadinho de conhecimento e das técnicas que 

cada um tem.

(...) Abrimos o Wool on Tour, com o Mário Belém e 

o Hugo Makarov. Foi a primeira parede que fizeram. 

(…) Na primeira edição (...) também tivemos o Pedro 

Campiche aka Corleone, que é ilustrador mas também 

tem um background de graffiti;  tivemos o Caver, 

completamente writer; e tivemos o Bordalo, numa 

das primeiras experiências que ele teve de usar uma 

camada de lixo e pintar por cima.

A segunda edição foi com seis artistas, em que 

desafiámos o Add Fuel a fazer uma parede. Ele já 

trabalhava na reinterpretação da azulejaria portuguesa, 

mas fazia-o, realmente, com cerâmica. (...) Nós 

desafiámo-lo a experimentar com a técnica de cedência, 
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para conseguir fazer uma parede com muito menos 

aparato e muito menos mão de obra. (...) Nuns painéis 

que entretanto já desapareceram, tivemos o TOSCO, a 

Kruella, o Gemeniano, o Miguel Januário (MaisMenos, 

mas aqui como CAOS), e o André Fernandes Trindade.

Na terceira decidimos fazer uma coisa diferente que 

foi abrir um dos espaços a concurso. Curiosamente, 

recebemos apenas quatro propostas. (...) Neste caso 

ganhou um rapaz de Madrid, o Mr. Trazo (...). Entretanto, 

ele também criou um festival em Madrid, e estamos a 

colaborar com ele. (...) Nesta terceira edição pediram-

me para pintar também nos vários pisos, isto porque as 

pessoas andavam a gostar muito e os pisos estavam 

muito brancos. Então decidimos subir no edifício 

(...). E tivemos, por exemplo, os BoardBrothers, que 

tinham colagem, que (...) era um colectivo que estava a 

começar; tivemos instalação, tivemos o RAM que é um 

dos mais antigos em Portugal a fazer graffiti, tivemos a 

Tamara no colectivo Color Blind (...). Tentamos sempre 

que sejam estilos diferentes, técnicas diferentes, para 

eles também poderem desenvolver.

Outra coisa que nos foram pedindo aqui em Lisboa foi 

para fazermos workshops e nós, aqui na Lx, já fizemos 

três. Trazemos sempre um artista que dá o workshop 

que tem sempre uma parte teórica, onde ele mostra 

o trabalho de vários artistas dos mais reconhecidos 

a nível mundial na utilização da mesma técnica, para 

as pessoas perceberem que a mesma técnica dá 

resultados bastante diferentes. E depois é o corte e a 

experiência mesmo de ir para a rua.

(…) E depois começámos a receber requisitos e 

pedidos de outros sítios, por exemplo, em Coimbra,  

que a Câmara, o Gabinete de Acção Social e Família, 

nos pediu para trabalharmos com um grupo de sem-

abrigo para fazer uma parede, na parte baixa da cidade, 

uma zona bastante degradada (...).

Aqui na Lx nós não limitamos em nada os artistas: cada 

um faz o que lhe apetece, é mesmo um caminho de 

total liberdade para mostrares o que é o teu trabalho, 

o teu portfólio. E quase temos criado aqui um catálogo 

do que é a arte urbana portuguesa. Nós aqui na Lx 

já fizemos 34 murais. Artistas foram mais de 50 (...). 

Realmente, nós temos noção de que no dia do Open 

Day há tanta gente, que nós temos imensos artistas 

que levaram trabalhos daqui no Open Day. É uma 

forma gigante de dares a conhecer o teu trabalho. 

(...) E também aos fins-de-semana tens imensa gente 

aqui a circular, portanto, achamos que isto é uma boa 

aposta dos artistas. E depois, com toda a divulgação 

que nós também fazemos (...) temos conseguido lançar 

bastantes artistas aqui na Lx.

(…) Portanto, isto tem sido aquilo que tem sido feito. 

Tudo começou na Covilhã com um formato e uns 

objectivos muito específicos. Mas, na impossibilidade 

de continuarmos a fazer lá, porque a Câmara, 

realmente, não nos dava apoio para isso, tentámos 

procurar outros sítios: primeiro a Lx e depois fomos 

também sendo requisitados por outras Câmaras, por 

associações e é isso que me tem levado a andar um 

bocadinho pelo país inteiro.

A arte urbana nem sempre é vista com os melhores 

olhos pelo público em geral. É até frequentemente 

associada a actos de vandalismo. Como é que as 

pessoas têm respondido a este projecto, quer na 

Covilhã, quer em Lisboa?

LSR: Depende muito dos sítios. Na Covilhã foi aquele 

primeiro dia um bocadinho traumático. Ainda para mais 

estamos a trabalhar numa cidade virgem, ou seja, as 

pessoas não fazem a mínima ideia e, normalmente, 

quando se fala em pintar paredes, associa-se 

automaticamente a graffiti e a tudo o que é mau no 

graffiti, portanto, sujidade, tags, coisas não tão bonitas. 

Obviamente que, depois, quando começas a explicar 

que o que estás a levar à cidade são artistas e que vão 
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fazer coisas relacionadas com a cidade, as pessoas 

começam-se a acalmar. E, a partir do primeiro dia, 

quando começam realmente a ver as paredes ganhar 

cor, e também pelo convívio diário de acompanharem 

aquilo que está a ser feito, e o esforço que é posto 

nesse trabalho, as pessoas rapidamente perdem os 

preconceitos e tornam-se fãs do projecto. Obviamente 

não se agrada a toda a gente!

Aqui na Lx, já estamos a falar num universo  

completamente diferente. Estamos a falar de uma 

cidade onde existe imenso graffiti, alguma arte urbana 

boa. Temos que ter a noção de que, em 2011, em 

Portugal, só tinha existido um projecto de arte urbana, 

ou seja, o cenário de 2011 para agora é completamente 

diferente, em Portugal, no que diz respeito à arte urbana. 

Em 2011 tinha existido um projecto em Lisboa, que já 

tinha acabado. Depois começámos na Covilhã, antes 

uma cidade virgem. Nós temos uma total dificuldade 

em levar comunicação social lá, porque é longe, 

porque é a Covilhã, porque não tem interesse. Quando 

nós começámos, em 2012, já existiam mais algumas 

coisas, já existia a GAU [Galeria de Arte Urbana] Lisboa 

a fazer mais coisas, portanto, aqui as pessoas que vêm 

assistir já sabem perfeitamente o que é o graffiti e a 

arte urbana. E, realmente, a aceitação aqui foi muito 

boa e graças a isso é que nós continuámos a fazer 

mais e mais, e hoje são as pessoas que nos pedem 

“façam aqui”, ou “façam nos elevadores” e eu acho 

que aqui também já estamos a chegar a um limite do 

que é suportável. Por exemplo, na Figueira da Foz é 

exactamente a mesma atitude que é, andámos a 

negociar durante oito meses para se tentar fazer lá 

alguma coisa e sempre que eu vou a uma nova cidade, 

e ainda agora estive em Estarreja, o discurso é sempre 

o mesmo: toda a gente tem medo que o facto de levar 

pinturas a uma cidade vá trazer o resto, a parte má, os 

tags, os bombings… Não é isso que nós temos visto! O 

que nós temos visto é que trabalhamos um bocadinho 

na prevenção, ou seja, tentamos levar bons exemplos 

de pinturas murais que afastam um bocadinho o que é 

mau. Normalmente também tentamos levar workshops 

para entusiasmar as pessoas a fazer bom, com bons 

exemplos. Daí aquela parte que eu dizia dos workshops, 

que é a parte teórica que, para mim, é muito importante 

mostrar bons exemplos do que se faz na rua em todo 

o mundo. Curiosamente, e isto não foi feito através 

do Wool, mas através da minha associação que é a 

mesma coisa, nós fizemos o Muraliza, em Cascais, 

no ano passado, e foi a pior reacção que eu já tive 

na minha vida. Curiosamente não devia ser, porque o 

graffiti surgiu em Portugal na linha de Cascais. É ali que 

está a génese de tudo o que são expressões de rua, 

portanto devia ser uma coisa muito mais aceite. Não, 

foi horrível! Nós tivemos dez dias e os primeiros quatro 

dias foram completamente insuportáveis porque toda 

a gente reclamava de tudo: era do estacionamento, 

ou porque estávamos a sujar, ou porque estávamos a 

vandalizar. (...) Mas depois a coisa entrou nos eixos e as 

pessoas agora gostam muito. Até mesmo o presidente, 

que era “anti”, agora gosta imenso. Mas, realmente, 

foi uma surpresa porque eu espero esta reacções, 

se calhar, na Covilhã ou noutro sítio qualquer. Nunca 

esperei, em Cascais, encontrar isso. 

Como é que têm contribuído para mudar essa 

mentalidade?

LSR: Em 2011 tiveste uma acção, o Crono Lisboa, que 

foi o primeiro evento de arte urbana em Portugal: foram 

quatro eventos num ano, começou em 2010. E depois, 

em Agosto de 2011, houve o Walk and Talk, nos Açores, 

e depois fomos nós, que aparecemos em Setembro 

(...). E, no que diz respeito ao território nacional, a 

verdade é que não havia quase nada, nem havia muita 

gente a pintar (...). E eu acho que, principalmente 

pelo Wool on Tour, que de seis em seis meses nós 

trazemos aqui pessoas novas, como por exemplo o 

Mário Belém que nunca tinha pintado uma parede e 
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agora só vive disso, temos uma série de pessoas que 

nós aqui lançámos, e a quem nós demos espaço para 

poderem experimentar. Gosto muito de pensar na Lx e 

no Wool on Tour como uma área de experimentação. 

Há pessoas que também já desapareceram, que 

deixaram de pintar; há outras que se entusiasmaram. 

Nós tentamos sempre desafiar pessoas que comecem 

a pintar paredes. E acho que temos contribuído 

na divulgação, no aparecimento de mais artistas e 

também especificamente numa coisa que é o facto nós 

fazermos os workshops, de trabalharmos muito bem 

a comunicação, de termos objectivos concretos em 

todas as acções e nos formatos que desenvolvemos, 

tanto na Covilhã como aqui. O nosso objectivo é que as 

pessoas desmitifiquem um bocadinho, explicar o que 

é o quê: o que é o graffiti, o que é que é o bom, o que 

é o mau, o que é a arte urbana, quem é que está a 

pintar nas ruas, quais as formações que eles têm, que 

é muito diferente do graffiti: o graffiti é escola de rua, 

arte urbana não! Até podem ter background, mas são 

pessoas com formações académicas, sobretudo do 

design de comunicação. E, por exemplo, já em Cascais 

com o Muraliza fiz isso, e agora na Covilhã fizemos e 

foi um sucesso enorme: as visitas guiadas em que nós 

falamos de todos estes conceitos e da história em si e, 

realmente, as pessoas têm um novo olhar para aquilo 

que se passa na rua. (...) A mim não me interessa ir 

buscar um artista do outro lado do mundo e que 

chegue e faça o que faz em todo o lado. (...) Interessa-

me, realmente, envolver o artista na comunidade, 

e a comunidade naquilo que está a ser feito; que 

percebam todo o percurso do artista e a cidade em 

si, porque acho que é isso que dá resultados fortes. 

Por exemplo, na Covilhã foi muito interessante fazer 

agora as visitas guiadas: eu fiz quatro visitas guiadas 

e tivemos 125 pessoas. (...) Também tentamos colocar  

as peças em locais estratégicos para levarmos as 

pessoas a passear, ou seja, a visita guiada na Covilhã 

dura uma hora e pouco e nós passamos pelo antigo 

castelo, que muitas pessoas já nem sabiam que havia 

um castelo e que foi destruído pelo terramoto de 1755 

e que a maior parte das pedras das muralhas foram 

utilizadas para construir as fábricas; passamos pela 

judiaria, que pouquíssima gente sabe que houve uma 

judiaria; fazemos o percurso não só para mostrar as 

peças, mas também para dar a conhecer a cidade. E 

foi muito interessante que, de 2011 para 2014, havia 

imensa gente que não fazia a mínima ideia de peças 

que existiam: algumas delas são pequenas e estão 

escondidas (...). E é muito interessante ver que, ao fim 

de três anos, ninguém estragou as peças. Eu acho que 

também tem muito a ver com esta questão de que, 

quando envolves a comunidade naquilo que está a 

ser feito, a comunidade torna-se nos guardiões, nos 

protectores daquilo que está a ser feito. Eles assumem 

aquilo como património deles e daí a estima que as 

peças têm: não têm um tag, não têm nada. E acho 

que, neste sentido, aquilo que nós tentamos fazer é 

um bocadinho diferente de outras coisas que se fazem 

em Lisboa ou noutros sítios, que é trazer um artista 

que faz, vai-se embora, aparece uma parede feita e, 

no fim, o que é que ganhaste? Qual é que foi troca que 

houve entre artistas, para aprenderem? Qual é que foi 

o entendimento que deste àquela comunidade daquilo 

que está a ser feito? Acho que falta muito essa parte. 

(...) Acho que se estás a trabalhar numa cidade e a 

levar lá muitos artistas e depois não explicas à cidade 

o que é aquilo, então há qualquer coisa que não está a 

funcionar. (...) Na verdade, interessa-me mais o trabalho 

com a comunidade e como é que tu consegues mudar 

pequenas comunidades e troços de cidade, do que 

propriamente a parte artística. Obviamente que gosto 

de trabalhar com artistas de topo, que garantem 

resultados, mas eu acho que é essencial a outra parte.

Que tipo de mais valias traz este tipo de iniciativas 

para os ambientes urbanos em que se inserem?

LSR: Aqui na Lx, eu, durante dois anos, “deixem-me 
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fazer” e eles [MainSide] respondiam-me “só se for 

cinzento”. E eu podia ter cedido, “sim, vamos fazer uma 

coisa cinzenta e castanha”. Mas não, não é isso que 

nós desejamos, porque o espaço precisa, realmente, 

de cor. E foi muito engraçado como é que, com uma 

“mariquice”, eles começaram a receber o feedback das 

pessoas que aqui trabalhavam diariamente: “isto precisa 

de mais cor, precisam deixar fazer mais coisas destas”. 

E, a partir daí, foi uma porta aberta. Foi um bocadinho 

“deixa fazer”. E, por exemplo, se tu marcares um 

hashtag “LxFactory” vão te aparecer imensas paredes. 

As pessoas vêm, circulam e fotografam imensas 

paredes; imensas campanhas de publicidade já foram 

feitas a usar as nossas paredes e aí (...) foi um marco 

histórico porque conseguimos vender direitos, que é 

uma coisa que ainda hoje se debate, se os artistas têm 

direito a royalties de coisas que estão na rua ou não; e 

nós aqui conseguimos fazer isso: se estás a usar para 

uma publicidade, tens que pagar, que é uma coisa que 

é rara a nível mundial, até. Mas acho, realmente, que 

a Lx tem ganho imenso, senão seria um edifício só 

cinzento. E a verdade é que eu acho que as paredes 

têm contribuído imenso para a imagem que a Lx tem 

de pólo criativo, que na base não é. Não existe aqui 

tanta criatividade nem tantos artistas. Tens todo o tipo 

de empresas, sem dúvida: tens muitos restaurantes… 

Eu comecei no rés-do-chão, no sítio onde hoje é 

o Landeau, o bolo de chocolate. Foi o meu primeiro 

espaço. Entretanto eu sou das mais antigas aqui na 

Lx. Houve fins de semana que eu passava aqui em 

que era só eu e o segurança. Não havia mais ninguém. 

E, realmente, isto agora não tem rigorosamente nada 

a ver, muito pelas lojas e pelos restaurantes. Tens 

empresas de todo o tipo, tens contabilistas, tens tudo e 

mais alguma coisa mas, realmente, da parte do artista, 

do pintor, tens um atelier, um casal de artistas que tem 

o atelier deles aqui. De resto não tens mais ninguém.

Mas não tem agora ou nunca teve?

LSR: Nunca teve.

E porquê?

LSR: Porque as rendas também são caras. Isso é uma 

coisa que tu vês muito aqui: a dinâmica, as entradas e 

saídas nas empresas é brutal. Este Verão eu tive muito 

tempo fora por causa de andar a pintar e, quando 

cheguei, agora em Setembro, os meus vizinhos do lado 

já não eram os mesmos. Portanto, existe realmente 

muita  rotação de empresas. E depois a renda também 

não é assim tão barata e um artista não pode pagar.

Tens ideia de quanto é, actualmente, o preço 

médio por metro quadrado?

LSR: É dez euros por metro quadrado. Inicialmente, eu 

pelo menos, houve um espaço que negociei e que era 

sete [euros por metro quadrado], mas tens que dar algo 

em troca, tens que fazer actividades, alguma coisa. (...) 

E eu acho que há muita gente que vem para aqui com 

aquela ilusão de que isto é muito “fixe” e vamos fazer 

imenso network e não. Eu já aqui estou há muitos anos 

e digo-te que isso não acontece.

O que é que falta para isso acontecer?

LSR: Eu acho que tens um excelente exemplo, e eu 

já passei por lá, que é o Cowork, lá em cima, que, 

apesar de ser caro, (...) o network funciona muito bem 

porque tens uma pessoa, que é o Fernando, que é o 

dono, que é excepcional a fazer network: tu dizes-lhe 

“Fernando, preciso disto” e ele mete-te em contacto 

com as pessoas certas. Se calhar, aqui a Lx precisava 

disso. Precisava de alguém que estivesse aqui a tempo 

inteiro a fazer a ligação entre as várias empresas, a 

fazer um bocadinho do que o Fernando faz: ele faz 

quase de pai de toda a gente que está no Cowork, 

ele sabe de todos os projectos que estão a ser feitos 

no Cowork. Por exemplo, eu não estou no Cowork, 

neste momento, e cada vez que vai lá acima alguém 

relacionado com a arte urbana, o Fernando telefona-
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me para eu lá ir, portanto ele faz muito bem essa rede. 

Na Lx não tens ninguém com esse perfil. Verdade seja 

dita, a MainSide é uma empresa imobiliária; o perfil 

deles não é o de uma empresa de gestão cultural, ou 

seja, eles não estão interessados em fazer actividades 

culturais, seja de que tipo for, estão interessados é em 

arrendar espaços. Esta é a realidade!

Por outro lado, não haverá também alguma falta 

de espaços comuns onde possa haver troca de 

ideias?

LSR: Cada um está fechado no seu gabinete. É um 

bocadinho isso. Mas também não tens esses espaços 

de estar porque, a verdade é que as pessoas aqui vão 

para o seu escritório, saem do seu escritório e vão 

para casa. Tens muitos cafés, realmente, mas não 

existe muito essa partilha com o teu vizinho do lado. 

Por exemplo, eu estou num escritório com outras duas 

empresas e sei perfeitamente o que é que eles estão a 

fazer. Mas não temos isso, por acaso, neste momento. 

Não te sei explicar muito bem. Acho que, no início, 

eles [MainSide] cometeram alguns erros. Por exemplo, 

no início, quando nós eramos ainda muito poucos, as 

pessoas davam-se muito melhor. Obviamente que, 

sendo tão poucos, toda a gente se juntava no corredor 

e as portas estavam sempre abertas. Realmente havia 

aquele espaço em que toda a gente se juntava, nem 

que fosse à hora de almoço, ou de jantar, ou ao lanche. 

E nós tentámos fazer um evento, por exemplo um 

churrasco, na época dos santos, e não nos deixaram. 

E era só usarmos um espacinho  para meter um 

grelhador! E, por exemplo, temos o caso dos Open 

Days que cada vez menos gente adere, porque não se 

vê, da parte da MainSide, um investimento para fazer 

algo bom e algo diferente. Eu continuo a achar que 

eles deviam ter alguém com perfil de programador, que 

pensasse no potencial que isto pode ter, não só como 

rendas, mas a outro nível. Não ser só uma questão de 

alugar os espaços. É a outra parte que falta.

Mas, ainda assim, continua a ser um espaço com 

abertura para se fazerem coisas que dificilmente 

se fariam noutros sítios. Nesse aspecto, qual 

será a importância de espaços deste género 

para a promoção de expressões artísticas menos 

convencionais como a arte urbana?

LSR: Para mim, eu acho que é fulcral e, por exemplo, 

uma das coisas que eu vejo sempre nos artistas é 

que eles querem pintar e muitos deles não querem ir 

para a rua ilegalmente para pintar. Ou seja, o facto de 

terem aqui um espaço em que podem estar à vontade 

a nível criativo é muito mais reconfortante para eles e 

podem também mostrar o portfólio. Acho que é super 

importante, acho que devia haver mais. Mas depois 

falta a outra parte, de haver um cuidado naquilo que 

é feito. Obviamente, também tens que ter um cuidado 

porque, se as pessoas sabem que o Wool está aqui 

e, de repente, começam a aparecer coisas estranhas, 

depois também não sabem distinguir o que é de um e 

o que é de outro. E eles [MainSide] foram percebendo 

e quando pessoas lhes mandam currículos, ou até 

mesmo festas que querem fazer, eles pedem-me 

sempre a mim para dar uma vista de olhos, para 

analisar. Obviamente, também podia ser o descalabre 

de pintar tudo, e eu hoje já tento limitar um bocadinho 

porque acho que já está a ficar demais. Tu, quando dás 

aqui a volta, vais descobrir uma peça de cada vez. Elas 

não estão lado a lado. Vais descobrindo à medida que 

vais andando. À medida que vais olhando é que vais 

descobrindo as peças. É uma coisa que eu acho que 

também não cansa.
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ANEXO III - ENTREVISTA A JOÃO PEDRO QUINTELA E 

FABRÍCIA VALENTE

Entrevista conjunta a João Pedro Quintela, co-autor, 

a par de Tim Simon, do pavilhão Kairos, e a Fabrícia 

Valente, curadora do mesmo, realizada a 26 de 

Dezembro de 2014, na Livraria Ler Devagar, na Lx 

Factory, em Lisboa.

Como surgiu o projecto “Kairos”?

João Pedro Quintela: O Kairos surgiu inicialmente por  

uma iniciativa própria, neste caso de mim e do Tim 

Simon, que é outro arquitecto. O projecto é dos dois 

e surgiu sobretudo numa ideia de tentar criar algum 

espaço para a cidade de Lisboa. Há aqui uma série 

de coincidências ao mesmo tempo para o projecto 

ter surgido: por um lado havia temáticas que nós 

queríamos explorar de alguma maneira, em termos 

espaciais, arquitectónicos, etc.; havia também uma 

série de programas que nos interessavam explorar 

ao nível das próprias intervenções, não de criar um 

espaço onde houvessem exposições normais, mas 

onde pudessem haver intervenções site specific, que 

pudessem dialogar com um espaço criado de raiz e 

que, portanto, houvesse um diálogo intelectual dentro 

do próprio espaço, ou seja, não com debate de ideias, 

de palavras, mas com debate de ideias neste caso 

construídas ou temáticas. E, portanto, no fundo tanto 

eu como o Tim tínhamos uma série de questões que 

nos interessava explorar e pensámos: vamos tentar 

levar isto para a frente, e tentar juntar todos os meios 

que nos sejam possíveis  para fazer o projecto.

Portanto, não surgiu através de uma encomenda ou 

de um convite, foi por iniciativa própria. Ou seja, nós, 

inicialmente, fizemos um estudo daquilo que poderia ser 

o projecto, fizemos uma lista com possíveis empresas 

parceiras que se pudessem associar ao projecto para 

o construir, fizemos uma lista de possíveis espaços 

dentro da cidade de Lisboa onde achássemos que 

o projecto pudesse ser integrado e depois as coisas 

iriam decorrer, mais ou menos, todas ao mesmo 

tempo, o que significa que o projecto não iria estar 

completamente fechado desde o primeiro momento.

Havia pontos que para nós eram importantes para 

situar o projecto, ou seja, o facto de estar naquele sítio 

específico onde está, ou estar noutro sítio dentro da Lx 

Factory, para nós podia inviabilizar o projecto, porque 

há determinadas características que nos interessam ali 

e que não há noutros sítios. Nesse aspecto, apesar de 

ser uma peça autónoma, nós consideramo-la como 

sendo completamente específica para determinado 

tipo de circunstâncias.

Que características são essas?

JPQ: Como o projecto tem, por um lado, esta imagem 

de permanência, de solidez, etc., e por outro lado é feito 

por peças que se podem desmontar e voltar a colocar, 

para nós era importante garantir a autonomia do 

projecto enquanto peça, e a especificidade do projecto 

enquanto pertencente um determinado contexto. 

E, por exemplo, não falamos aqui de características 

formais, como muitas vezes se faz essa abordagem de 

um projecto se relacionar com determinada entrada ou 

com determinada altura, mas mais de características 

espaciais, no sentido em que, para nós o Kairos fazia 

sentido numa zona com árvores à volta, onde as 

árvores de alguma maneira rodeassem, pelo menos 

parcialmente, o pavilhão, onde no ponto mais alto 

de chegada a pessoa estivesse rodeada de árvores, 

precisamente para potenciar a parte mais introspectiva 

do próprio projecto; onde tivesse uma relação com a 

luz, porque, por exemplo, a orientação do ponto alto 

onde a pessoa chega é exactamente o último sítio 

onde há luz ao fim do dia… Portanto, há esse tipo de 

características muito específicas que existem neste 
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lugar, que existem também noutros lugares, mas que 

tornam o projecto ao mesmo tempo, digamos, genérico 

mas específico.

Porquê este nome?

JPQ: Houve várias pessoas que já fizeram várias leituras 

do nome, mesmo depois de ele ter surgido, e todas 

elas podiam fazer sentido no fim de contas, até porque 

o nome Kairos não é um nome que tenha apenas uma 

conotação mas tem várias. Kairos vem de um termo 

grego. Em grego existem vários tipos de tempo: existe 

o chronos que é o tempo cronológico, linear, e existe o 

kairos que pode ser entendido quase de duas maneiras: 

por um lado como uma janela temporal muito específica, 

como um tempo oportuno, e nesse sentido há muita 

gente que já fez a leitura de que neste momento de 

crise o Kairos tem a ver exactamente com isso, com a 

janela temporal da crise, dar resposta à crise, etc., que 

é uma das leituras possíveis; por outro lado, também 

corresponde à qualidade do tempo, não à quantidade 

em termos de horas, em termos de ser um dia, dois 

dias, o que quer que seja, mas em termos da qualidade 

e, nesse sentido, era um termo que estava muito mais 

associado aos deuses, era quase o tempo divino, 

muito mais do que o tempo humano, e, portanto, não 

havia tanto a quantidade mas a qualidade. E para nós 

essa, se calhar, é a conotação que mais faz sentido, 

na medida em que o próprio projecto tem uma certa 

simbologia, em termo formais, tipológicos, construtivos 

também, e a própria espacialidade também remete 

muito para essa introspecção. Aquilo que eu dizia de 

estar dentro deste ambiente de árvores, em que não 

há um contacto tão directo com o exterior, em que a 

pessoa chega ao ponto mais alto e a única relação que 

tem é com o espaço interior, que é com um pátio que 

não descobriu antes… tudo isso remete muito mais 

para essa inclusão fora do tempo.

Porquê na Lx Factory? Porque não noutro 

lugar qualquer, eventualmente até associado 

a uma instituição cultural mais formal, como a 

Gulbenkian ou o Museu do Chiado? O que é que 

distingue este espaço?

JPQ: (...) Há já algum tempo que eu e o Tim andávamos 

a discutir uma série de ideias que nos interessava 

explorar, tínhamos visto uma série de concursos, mas 

os concursos ficavam sempre muito pela coisa da 

ideia e a nós interessava-nos explorar coisas muito 

mais directas e muito mais acessíveis, digamos assim; 

que pudéssemos fazer parte de um processo qualquer 

construído, que  pudéssemos chegar às decisões de 

detalhes ou não, a materializar determinadas coisas e 

gerar esse discurso crítico dentro do próprio projecto, 

etc. Nós não tínhamos qualquer tipo de apoio, nenhum 

mesmo e, portanto, tal qual como eu dizia, primeiro que 

tudo começamos por definir mais ou menos o projecto, 

fizemos várias maquetes, fizemos vários textos, fizemos 

um pequeno livro de apresentação e depois fizemos a tal 

lista de empresas de betão pré-fabricado, por um lado, 

que pudesse financiar o projecto e associar-se e, por 

outro lado, precisávamos de um espaço que pudesse 

reunir determinadas características no sentido em que 

fosse público, por ser acessível a toda a gente, por ser 

acessível a qualquer altura, mas que fosse privado, que 

pudesse, ao mesmo tempo, tomar conta do próprio 

espaço, que nos pudesse permitir a construção; como 

nós não  tínhamos um terreno nosso, o projecto tinha 

essa condicionante. (...) Tínhamos que, de alguma 

maneira garantir a possibilidade de um dia poder 

retirar. (...) Nessas primeiras reuniões que tivemos com 

as empresas tivemos imensa sorte porque a primeira 

empresa que contactámos, que foi a Gracifer, foi a 

empresa que construiu o projecto e que, apesar das 

dificuldades económicas que estavam a passar nesse 

momento e de terem muitíssimo poucos trabalhadores, 

gostaram bastante do projecto e fizeram um esforço 

quase sobre-humano para se poderem associar e 
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poderem construi-lo. De tal maneira que o projecto foi 

construído fisicamente: foi construído por nós, ou seja, 

pelo Tim, por mim, pela administradora da empresa 

(...), que tinha pegado na empresa há pouco tempo (...) 

e decidiu fazer esse investimento pessoal de sair do 

escritório e vir para aqui connosco durante 3, 4 meses; 

e havia apenas um trabalhador da empresa, (...) que 

nos ajudou, que nos ia dando todas as indicações de 

como é que se trabalhava com uma retroescavadora, 

como é que se armava o ferro, de como é que se fazia 

o betão desta qualidade ou outra… isso tudo foi feito 

por nós.

(....) Fizemos imensos contactos para tentar apoio mas, 

por causa da crise, toda a gente dizia que não. Depois, 

institucionais toda a gente dizia que sim, que o projecto 

era fantástico, etc., mas apoio financeiro nenhum 

mesmo. (...) Para além do investimento da Gracifer na 

construção, houve também investimento da nossa 

parte.

(...) Portanto, decidimos fazer essa lista de sítios 

possíveis em Lisboa e todos eles correspondem um 

bocadinho a esta ideia de ser um espaço público e 

acessível, mas ao mesmo tempo privado e informal. 

Claro que nós pensámos na Gulbenkian, era um dos 

sítios, para nós, se calhar mais interessantes: porque o 

jardim está muito mais cuidado, porque há muito mais 

jardim, porque existe outro tipo de espacialidade mas, 

por outro lado, sabíamos que as diligências eram tão 

complexas e tão lentas, que nunca iríamos poder levar 

isto para a frente em pouco tempo, que era o que nós 

queríamos na altura, porque as coisas estavam todas 

a andar.

Tivemos o apoio institucional da trienal de arquitectura, 

o que também facilitou. Nessa lista, o primeiro sítio 

- também tivemos imensa sorte - era a Lx Factory. 

(...) Tínhamos vários sítios, tínhamos em Lisboa, em 

Cascais, etc., mas este era realmente o sítio que nós 

pretendíamos. E tivemos uma primeira reunião com a 

Susana Pais, que é a pessoa que gere esses contactos 

através da Lx Factory, e ela foi extremamente acessível, 

disse que achava o projecto muito interessante e que, da  

parte deles, não havia qualquer tipo de impedimento.

Começámos a estudar o sítio que era aquele que 

nós queríamos e permitiram. Portanto, a Lx Factory 

aqui surge por uma série de circunstâncias: de 

não haver qualquer tipo de verba da nossa parte 

associada, que nos permitisse fazer um investimento 

de “vamos comprar um espaço”, “vamos alugar um 

terreno”, ou o que quer que seja; por outro lado, pela 

informalidade da Lx Factory, onde havia espaço para 

este tipo de iniciativa, coisa que, se calhar, num museu 

completamente definido era muito mais complicada, até 

porque, muito provavelmente, não nos iriam deixar ter 

o controlo da curadoria e daquilo que acontecia dentro 

do espaço (...) e não era isso que nós pretendíamos.

O pavilhão Kairos é, em si próprio, um objecto de 

exposição, mas durante cerca de um ano e meio 

recebeu diversas intervenções, tendo funcionado, 

durante esse tempo, simultaneamente como 

um espaço expositivo. De que forma é que 

essa dicotomia foi resolvida nessas mesmas 

intervenções? Ou seja, como é que se lida com 

um espaço expositivo tão impositivo?

JPQ: Eu não concordo muito com a questão de ser 

impositivo. (...) Mas isso fazia parte dos propósitos 

iniciais. Ou seja, isso era aquilo que nós pretendíamos, 

claramente. Nós não queríamos, e sempre definimos 

isso, e sempre apresentámos isso como sendo 

completamente o oposto à ideia do cubo branco, do 

white cube onde o espaço é tão neutro que chega 

alguém e coloca o seu objecto. Aquilo que nós 

pretendíamos com o projecto era criar aquilo que eu 

falava (...) de autonomia e especificidade, ou seja, do 

projecto ser, ao mesmo tempo, geral e específico. 
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Isso para nós era fundamental, não só na própria 

abordagem do projecto e do sítio onde se coloca, 

etc., mas também das potencialidades que deixa. 

Ou seja, para nós o Kairos vive como espaço em si, 

não precisa de ter qualquer tipo de intervenção para 

poder ter esse valor, enquanto que, se fosse uma sala 

branca não faria sentido e, precisamente por isso, o 

espaço é tão amplo, é tão aberto que deixa apenas 

indicações, que era aquilo que nós pretendíamos: 

deixar apontamentos - apontamentos soltos para 

cada pessoa poder pegar da maneira que quiser. De 

tal maneira que, nas intervenções que tivemos, houve 

várias abordagens e muitas a pontos completamente 

diferentes. Houve pessoas que se interessavam mais 

pela luz, houve pessoas que se interessavam mais 

pela gravidade, houve pessoas que se interessavam 

mais pelas entradas, pelas portas, outras pelo sistema 

construtivo, portanto, eu acho que essa diversidade de 

propostas que houve até agora mostra, precisamente, 

a não imposição, nesse sentido.

Fabrícia Valente: O que eu acho que é curioso aí, é 

que eu não entendo o Kairos exactamente como um 

espaço expositivo. Tu falas dessa dicotomia no sentido 

em que ele é espaço expositivo porque ele recebe 

propostas, mas nós ali também não estamos… Imagina, 

agora falamos de uma exposição de arquitectura, 

o que acontece no Kairos não é uma exposição 

de arquitectura, o que acontece no Kairos é uma 

intervenção de arquitectura, o que é completamente 

diferente. O espaço gera espaço, a intervenção gera 

intervenção, mas não consigo, realmente, separá-lo 

enquanto um espaço de exposições que ao mesmo 

tempo é uma exposição. Não encaro isso exactamente 

assim. Mas toda aquela questão de como expor 

arquitectura, também não é isso que o Kairos está 

a fazer. Também não recebe só arquitectura, recebe 

intervenções de outras linguagens que vão para além 

da arquitectura. Mas de facto, o que se está sempre 

ali a fazer no Kairos é produzir: é produzir discurso, 

é produzir construção, é produzir intervenção, é 

produzir  diálogo.  Mais do que expor eu entendo como 

produção.

O Pavilhão Kairos foi totalmente construído com 

materiais modulares, o que possibilita a sua 

fácil e rápida montagem e desmontagem. Faria 

sentido desmontá-lo e montá-lo noutro lugar? E 

será que resultaria da mesma maneira? 

JPQ: Se é possível, é! Eu acho que a resposta está 

um bocadinho naquilo que falámos inicialmente dessas 

características que, para nós, são importantes, de 

alguma maneira, garantir. Ou seja, o projecto foi pensado, 

precisamente, para se poder desmontar e voltar a 

colocar; tem também a ver com essa circunstância que 

eu falava de que nós não tínhamos um terreno nosso 

onde pudéssemos dizer “vamos construir uma coisa 

que vai ficar aqui para sempre”, mas também se calhar 

não era essa a ideia. Havia, realmente, uma coisa que 

nos interessava explorar que era essa contradição, 

que não é uma contradição formal, não é uma 

contradição material. (...) Eu acho que a contradição 

pode existir sem ser evidente ao nível formal, se 

calhar a um nível muito mais conceptual, neste caso. 

E, portanto, todo o projecto em termos da tipologia, 

em termos formais, em termos materiais, remete 

para uma arquitectura perene, para uma arquitectura 

estabilizada, para uma ideia de permanência. No 

entanto, esse sistema construtivo através dos blocos 

de pedra que podem ser retirados e construídos noutro 

sítio destrói completamente essa ideia porque, afinal, 

essa imagem perene é exactamente ao contrário. 

Pode ser considerado um projecto efémero, e nós 

não temos problema nenhum em assumi-lo como 

uma arquitectura efémera, se assim for o caso. No 

entanto há imensos projectos como por exemplo o 

aqueduto de Segóvia, nos arredores de Madrid, que 

é todo feito em pedra e não tem qualquer tipo de cola 
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nem nada, simplesmente pedras apoiadas e está ali 

há anos e anos e continua sem nunca ter sido retirado. 

Portanto, uma coisa e outra não são completamente 

incompatíveis, há aí uma série de fronteiras que não 

são muito claras, mas que nos interessam, também, 

explorar. E, portanto, respondendo à pergunta: é 

possível retirar, é possível colocar noutro sítio. (...) Se 

calhar, podíamos equacionar, ou até, dentro desse sítio 

onde pudesse ser integrado, encontrar a maneira de o 

enquadrar dentro de uma determinada lógica que nós 

procurámos inicialmente. Agora, se podia funcionar 

como funcionou até aqui, depende. Aí já tenho 

algumas dúvidas e aí já remete mais uma vez para a 

questão que está na Lx Factory. Porque, se calhar, o 

projecto poderia, em termos físicos, sair daqui e ser 

colocado noutro sítio que funcionaria perfeitamente, 

mas, se tivesse dentro de uma instituição, às tantas nós 

teríamos que equacionar a própria gestão do espaço, 

teríamos que pensar que a partir de agora o Kairos fica 

visitável, mas deixa de ter o propósito expositivo ou de 

intervenção que teve até agora.

FV: E isso é uma questão que nós, internamente, 

debatemos várias vezes, no sentido de que outra vida 

possa acontecer ao Kairos, ou se não terá outra vida 

e isso poderá ser completamente assumido por nós. 

Mas se outra vida tiver, não tem que ser exactamente 

como esta. Ele vale enquanto edifício, enquanto peça, 

para poder ser visitado enquanto tal, mas não tem que 

ter esta lógica de programação, intervenção e de uma 

apropriação constante por parte de outros. Ou seja, 

vai para além da inquietude de espaço físico para o 

receber. Outro local poderia recebê-lo. Poderia, o 

Kairos, voltar a ser construído. Mas com que lógica é 

que ele iria ser visitado? Ele serviria como memória de, 

ou como uma continuação de, ou como uma nova vida 

do Kairos. Tudo pode acontecer.

JPQ: E, de qualquer das formas, (...) para nós, o Kairos 

não é só a peça que está ali, mas toda a intervenção. 

Quando nós chegámos e propusemos à Lx Factory 

fazer o Kairos e estivemos a estudar o melhor sítio, este 

era exactamente o sítio que nos interessava, e estava 

esta casa de madeira, antes. Acontece que o jardim é 

relativamente pequeno e a casa estava exactamente 

no meio, e essa casa pertence à loja que está em frente 

(...). Então, entre a casa de madeira e o muro que está 

ao lado estava uma lixeira enorme (…) e depois entre 

a casa de madeira e o armazém que está agora de 

tijolo, era público e era acessível, mas como pertencia 

ao mesmo dono, gerava um espaço privado, e então 

ninguém ia para ali (...). Nós falámos com esta empresa 

de vídeo e tivemos sorte porque o dono era uma  

pessoa extremamente acessível e, assim que nós lhe 

mostrámos o projecto (...) ele adorou (...) e, portanto, o 

que nós fizemos (...) foi negociar com ele a passagem da 

casa de madeira para trás. Então, o tal espaço privado 

que existia entre as instalações e a casa de madeira 

continua a existir, só que existe lá atrás, o que até lhe 

dá alguma privacidade e, por causa disto, todo o jardim 

é libertado para colocar um projecto que é público. As 

portas estão sempre abertas, qualquer pessoa pode 

ir lá e isso, para nós, é extremamente importante (...). 

Como o Kairos é um projecto público e acessível, (...) 

para além do mais tornava todo este jardim, que estava 

com um certo carácter abandonado e privado, num 

espaço público. A partir daí, nós arranjámos o jardim 

todo. Depois, já durante a obra, a Gracifer estava tão 

contente com o projecto que nos convidou a desenhar 

uns bancos para o catálogo deles que são aqueles 

bancos que estão ali. No fundo, todo o jardim ficou 

regenerado. Portanto, para nós o Kairos não é só a 

peça  mas toda a operação, não vou chamar urbana, 

porque isto não é no meio da cidade, mas quase uma 

tentativa urbana de regenerar aquela zona (...).

Conseguiram, portanto, resolver aquele conflito 

que existia...

JPQ: Sim, ficou resolvido e eles estão extremamente 
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contentes com a casa ali atrás e com o Kairos 

também, ali em frente. Isto para dizer que, no fundo, 

se o Kairos fosse colocado noutro sítio, existe sempre 

essa possibilidade de poder também ter esse papel, 

o mesmo papel que teve aqui. E pode fazer sentido 

também nesta lógica de tentar encontrar uma 

oportunidade para tentar regenerar o espaço. Mas 

também, uma outra coisa que nos interessa é que, 

antes de colocarmos a primeira peça, o Kairos tem 

fundações. Apesar das peças serem todas autónomas, 

têm fundações porque era preciso garantir não só o 

alinhamento da primeira fila, porque a partir daí tudo 

cresce de nível, mas também para garantir que, se 

houver alguma cedência de terreno, as peças não 

começam a ficar todas desalinhadas. Portanto, uma 

coisa que para nós também é muito curiosa é que, antes 

de colocarmos as peças, o chão tem exactamente a 

marca, a silhueta dos dois muros, exterior e interior, 

quase como uma construção quando uma pessoa vai 

a Roma ou à Grécia (...) e vê as fundações de edifício 

que já não existem. Fica sempre ali a marca e isso 

para nós é uma coisa que sempre pensámos, que é 

interessante que ali, no dia em que o Kairos sair, ele 

continua a existir e garante, de alguma maneira, que 

este jardim continua a ser público nesse sentido, e 

que é possível colocar bancos e é possível até deixar 

o espelho de água, mesmo sem ter projecto. Portanto 

o espaço continua a ter essa presença, apesar de não 

estar presente fisicamente.

FV: Pois, mesmo que um dia se queira montar o Kairos 

noutro lugar, as peças são desmontadas, mas outras 

fundações têm que ser construídas.

O Kairos teve dois ciclos de programação 

distintos: o primeiro com intervenções de 

arquitectos convidados, o segundo com 

propostas seleccionadas por concurso. Qual foi 

o motivo que vos levou a oferecer essas duas 

modalidades?

FV: O Kairos quis-se sempre acessível a todos, 

e o acessível aqui não tem só a ver com o facto de 

qualquer um poder chegar àquele espaço e poder 

visitá-lo, mas com esta premissa de, ao criar diálogo 

e ao criar discurso, não estarmos só falar de um meio 

de arquitectos consagrados, mas conseguirmos algum 

diálogo entre várias linguagens artísticas, conseguirmos 

algum diálogo entre vários contextos, conseguirmos 

algum diálogo entre diferentes gerações. E, portanto, 

sendo que o Kairos só surge também, obviamente 

graças à iniciativa de quem o criou, mas no acreditar 

nestes projectos, no dar a mão, também, de alguma 

forma, a uma nova geração que quer começar, não é 

a impor alguma presença, mas a contribuir, de certa 

forma, para este contexto, achámos que o próprio 

Kairos devia ser também dinamizador, por assim dizer, 

de uma nova geração ter espaço para intervir dentro 

deste contexto em que é tão difícil alguém construir 

seja o que for. Nesse sentido, parecia-nos  ter lógica 

que, ao termos intervenções de arquitectos mais 

consagrados, que já pudessem trazer-nos algumas 

premissas sólidas para o que se queria construir com 

o Kairos, pudéssemos abrir portas, também, para 

que uma nova geração pudesse intervir no mesmo 

espaço e, desta forma, pudesse também lucrar com 

isso, por estar a intervir no mesmo espaço onde já 

outro nomes mais consagrados pudessem ter estado. 

Portanto, quando o open call é aberto, é realmente 

uma estrutura aberta no sentido em que quase todas 

as áreas podiam lá intervir, de todas as gerações, 

pessoas mais conhecidas e menos conhecidas. Isso 

era completamente claro para nós e parecia-nos ser 

uma mais valia. Nós sabemos que, para quem vai 

visitar, ou em termos de divulgação, não é a mesma 

coisa trabalhar com uns nomes ou com outros, 

mas não se estava propriamente aqui a pensar em 

números, mas estávamos a querer que esse espaço 

realmente aberto existisse e que esses diálogos 

pudessem acontecer. E, portanto, já quando se fizeram 
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os convites, inicialmente, com nomes consagrados, a 

ideia de uma nova geração poder lá intervir já existia. E 

parece coerente que, mesmo que hajam outras fases 

de programação,  isso possa colidir.

JPQ: Isto que a Fabrícia acabou de dizer é o ponto 

fundamental, que é a tentativa de encontro de gerações, 

não propriamente de encontro de linguagens dentro 

de gerações, mas o encontro de gerações dentro do 

mesmo espaço. Mas também acho que é importante 

perceber que estes nomes principais também 

surgem duma lógica inicial de sustentar o próprio 

projecto, ou seja, os nomes convidados, as primeiras 

três intervenções, faziam parte de um plano inicial 

completamente definido e traçado juntamente com 

todas as empresas que se associaram e com todas as 

instituições que se associaram: tanto a Trienal já sabia 

disso, como Lx Factory, como a Gracifer. Na altura em 

que o projecto era pensado, já havia um plano traçado 

para aquilo que ia acontecer, e isso acho que era 

importante para que qualquer uma destas instituições 

acreditasse no projecto. Não era uma coisa totalmente 

aberta e esses nomes, de alguma maneira, também 

reforçavam um bocadinho, ou abriam a janela para os 

mais jovens que depois poderiam intervir no espaço 

porque, no fundo, e esse acho que é o ponto chave, 

nós sempre entendemos o Kairos como um local de 

encontro. E de encontro a vários níveis: de encontro, 

neste caso, da crise, de dizer que não há oportunidades, 

etc., e nós queremos tentar encontrar empresas que 

estão em dificuldades, espaços que estão disponíveis 

para, instituições de arquitectura que promovem, etc., 

e encontrá-los todos no mesmo espaço para, numa 

sinergia de forças, criar alguma coisa.

E a mesma coisa acontece com as propostas: existem 

arquitectos já com um trabalho muito mais sólido, que 

já sabem exactamente aquilo que procuram e estão 

disponíveis a colaborar connosco e isso, de alguma 

maneira, também vai dar visibilidade aos mais jovens 

que, se calhar, não têm tantas oportunidades, e 

entram neste mesmo barco conjunto e, mais uma vez 

com sinergias de esforços, a coisa acontece. E nesse 

aspecto o próprio Kairos em si, por um lado, podemos 

dizer que em termos construtivos ou espaciais se 

baseia em princípios quase clássicos de arquitectura, 

mas, ao mesmo tempo, está a promover coisas 

completamente efémeras como uma peça de teatro ou 

como um concerto que, se calhar, estão exactamente 

na ponta oposta. E o nosso objectivo era haver esse 

encontro nisso tudo: em termos de gerações, em 

termos de oportunidades, crise ou não, em termos de 

linguagens artísticas, em termos de apropriações, e 

tentar que tudo faça parte de um mesmo contexto.

Como foi que fizeram a abordagem a essas 

figuras mais reconhecidas? Aderiram facilmente? 

Ouviram muitos nãos?

JPQ: Não, tivemos alguma sorte e não só sorte, 

também sabíamos, mais ou menos, com o que 

podíamos contar. Qualquer um dos primeiros três 

convidados eram pessoas com quem já tínhamos 

uma base de confiança bastante grande, portanto, já 

sabíamos, à partida, que iriam aceder. Mesmo quando 

o projecto foi pensado inicialmente e até quando foi 

apresentado às várias instituições, não tinha havido 

ainda um convite formal aos arquitectos, mas esses 

nomes já estavam definidos, porque sabíamos que, 

pela relação que tínhamos, iriam aceder.

FV: No fundo parece que há aqui várias sinergias a 

acontecer ao mesmo tempo: a escolha dos nomes não 

tem a ver com o facto de já haver uma pré relação, 

por assim dizer, porque muitos nomes conhecidos e 

muitas pessoas que uma pessoa conhece e podia 

convidá-los. Portanto, as escolhas iniciais tinham o 

propósito, exactamente, de serem porquê este atelier, 

que abordagem é que este atelier tem, normalmente, 

na arquitectura, que nos interesse trazer esse discurso 
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para o Kairos. E, depois, obviamente que o facto de 

já haver, nalguns casos, alguma base de confiança, 

isso tudo acabava por fazer o bolo, de ser um lugar 

seguro o que poderia ali acontecer. Mas isto só para 

justificar que não é a ideia de ser um nome conhecido, 

por acaso, a ser trazido para ali. Tinha que reunir toda 

uma lógica, pelo discurso da arquitectura em toda a 

sua obra, que interessasse realmente para ali.

JPQ: As propostas, para além de começarem com 

nomes já estabilizados (…) são quase como uma 

desconstrução: começa com Alberto Campo Baeza, 

que é de uma geração de sessenta e alguns anos, 

depois os Aires Mateus com a geração dos quarenta e 

tal, cinquenta, depois os Pezo [von Ellrichshausen], que 

é a geração dos trinta e tal, quarenta anos e, logo a seguir, 

entram as intervenções por concurso, com pessoas 

com vinte e tal anos. Portanto, existe um decrescer 

directo de gerações e também de abordagens, porque 

essas abordagens começam com coisas, se calhar, 

muito mais estabilizadas, ou que qualquer um de nós 

conhece, para depois começarem a entrar as últimas 

propostas que já são concertos, peças de teatro; existe 

um bocadinho essa desconstrução mas também um 

encontro de gerações.

Quais foram os critérios aplicados na escolha 

dessas  intervenções em cada uma das fases?

FV: Na primeira fase, a escolha recaiu sobre os 

arquitectos, sem nós, previamente, estarmos a avaliar 

qualquer possibilidade de intervenção, porque não 

sabíamos o que é que eles iam projectar directamente 

para ali. Conhecendo a obra desses arquitectos, há 

uma série de reflexões que ela apresenta que nos 

interessavam para os temas base que o próprio Kairos 

tem. E, obviamente, falámos nesses nomes como o 

lugar seguro, mas depois há sempre o factor surpresa 

quando eles começam a desenhar e a pensar na 

proposta para ali. Não foi um projecto final que nos 

chegou. A equipa do Kairos acabava por acompanhar 

o processo, e percebia quais eram os temas que eles 

estavam a abordar…

JPQ: …Sem qualquer tipo de impedimento.

FV: Sim, nós não temos propriamente um papel 

impositivo ali, mas claro que, depois, acaba por 

existir algum diálogo ao longo desse processo. 

Quando estamos a falar de open call, aí o processo 

é completamente diferente. Para nós, a maioria 

deles são anónimos e, portanto, acabamos por ser 

surpreendidos, em cima da mesa, com uma data 

de abordagens que são trazidas sobre a reflexão do 

espaço do Kairos, algumas das quais nem nos tinham 

passado pela cabeça. Quando olhamos para aquele 

espaço, quando o sentimos, quando o vivemos e, 

no caso do João, quando o projecta, não tínhamos, 

realmente, pensado nelas. E a nossa escolha aí não 

teve só a ver com o factor de diversidade, obviamente, 

porque havia várias propostas que acabavam por 

abordar a mesma temática dentro do Kairos, mas, 

sobretudo, pela sua solidez. Lá está aquela ideia de 

estarmos a trabalhar no site specific (…). E não foi só a 

equipa do Kairos que escolheu, foi convidado um júri 

exterior. Nós às vezes já estamos tão focados naquilo 

que está ali a acontecer que é preciso uma visão 

exterior,  portanto, as propostas foram seleccionadas 

por nós, mas também pelo Luís Santiago Baptista da 

Arqa e pelo Manuel Henriques, director da Trienal.

JPQ: Por nós e pelo Tim também.

FV: Sim, por nós Kairos. Foi um conjunto de propostas 

que pareciam ter estudado mais ao pormenor quais 

eram as características do Kairos, como é que as 

queriam evidenciar, se tinham noção de como é que 

eram exequíveis, porque nem todas eram.

JPQ: Para nós, o critério fundamental é que seja uma 

intervenção, que não seja um exposição mas uma 
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intervenção, e que tenha um diálogo directo com o 

espaço. E, portanto, dentro deste ponto de partida, a 

partir daí não existe propriamente um condicionamento 

da nossa parte, mas existe um acompanhamento. 

Ou seja, depois de as recebermos, as propostas 

são acompanhadas no sentido de as levar a cabo e 

tentando dar resposta àquilo que é o propósito inicial.

FV: Em todas elas, o que nos interessava realmente 

era nós colocarmo-nos no lugar do espectador, e o 

espectador aqui pode ser arquitecto ou não, e perceber 

o que é que esta proposta traz de novo a este espaço, 

o que é que se ganha com esta nova leitura. E pode 

ter a ver com o reforçar de algo ou com o contradizer 

de algo.

De que forma resultaram as abordagens de 

figuras de diferentes áreas disciplinares quando 

deparadas com a mesma premissa? Quais as 

diferenças e semelhanças entre essas mesmas 

abordagens?

FV: Eu acho que a grande diferença que se sente é, 

sobretudo, no modus operandi, porque a abordagem 

de um arquitecto para construir uma intervenção não 

é, realmente, a abordagem de um artista plástico, nem 

no domínio da técnica, nem, normalmente, na noção 

do que é improviso ou o que é a segurança do que vai 

acontecer. E isso nós sentimos, ao longo dos processos, 

que havia, realmente, essa diferença. O arquitecto tem 

muito mais a necessidade do tal controlo absoluto que 

o próprio Kairos indicia e que também se pretende 

nestas intervenções. E depois, quando chegamos a 

estas linguagens plásticas, deixam muito mais espaço 

para o improviso, para o inusitado e, para um equipa 

curatorial, às vezes isso traz algumas complicações 

para perceber como é que todo o processo pode ter 

um final feliz, por assim dizer. Mas, para nós, isso era 

um desafio, não um problema apenas. Nós chegámos 

a ter algumas intervenções criadas por arquitectos, 

sobre as quais depois existiram as intervenções 

dos Tostada es Pan, que faziam performance e, no 

conjunto final, eu acho que foi extremamente positivo 

não estarmos só com uma abordagem, ou com uma 

linguagem, e que a fusão delas é que era lucrativa, por 

assim dizer.

Quais são os planos, projectos e espectativas 

para o futuro do Kairos?

FV: Nós estamos numa fase de interregno. Não há 

uma resposta muito concreta para te dar porque a 

resposta também não existe do lado de cá. Ou seja, 

para nós não nos faz confusão nenhuma que o Kairos 

permaneça como edifício visitável, mas que não esteja 

a receber intervenções e, depois dessas duas fases 

de programação que mencionaste, foi preciso acalmar, 

respirar e reflectir sobre tudo o que ali aconteceu 

e acabámos também por estudar quais eram as 

possibilidades para que uma nova programação ou não 

acontecesse. Isto porque, não vale a pena esconder, a 

grande dificuldade que existe em toda esta promoção 

tem a ver com a falta de apoios, com a falta de verbas, 

sobretudo.

Quando há ateliers convidados para intervirem é 

preciso todo um financiamento para que aconteçam. 

No caso das intervenções por open call, elas eram 

autofinanciadas, ou seja, as pessoas concorriam, 

mas já sabiam que iam financiar a sua proposta. Mas 

depois a ideia da programação do Kairos não foi ficar-

se exclusivamente pela visita da própria proposta mas, 

lá está, por haver uma apresentação pública, por haver 

conferência, por haver também um convidado que 

também trouxesse debate sobre essa proposta com 

os autores do Kairos, mas também com os autores da 

proposta em si. Portanto, para tudo isto é preciso que 

haja toda uma máquina a funcionar e essa máquina 

tem-nos saído cara, obviamente, e cara em todos os 

sentidos, não estou só a falar no sentido económico, 
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e é preciso reflectir sobre ela. Não estamos numa fase 

fácil para que muita coisa possa acontecer. 

Tudo o que o que ali aconteceu foi graças a muita 

teimosia e muito esforço pessoal por parte de todos 

os intervenientes e, portanto, nós estamos numa fase 

muito mais de estudar possibilidades do que de saber 

dizer concretamente se voltamos a ter programação ou 

não. Porque para nós é claro que o Kairos não tem uma 

vida eterna. Os projectos, hoje em dia, não podem ser 

pensados assim. Mas não queremos nunca abdicar 

de ele ter cabeça, tronco e membros, de tudo o que 

acontece ali ser extremamente pensado e coerente 

com toda a lógica que temos estabelecido e, portanto, 

acho que encaramos com maior naturalidade um dia 

estabelecermos um fim do que desvirtuarmos.

JPQ: Falando dos planos futuros há uma coisa que já 

está a ser preparada há bastante tempo que é o livro 

e que também ainda não tem data definida porque 

também está dependente de tudo isto que vá acontecer 

ou não. Mas, em princípio, vai ser feito um livro que 

reúne todas as intervenções que foram feitas, tanto as 

feitas por convite como por open call, e com alguns 

textos críticos de pessoas que foram convidadas e que 

já estão a trabalhar nos textos (...).

Isto que a Fabrícia comentava realmente é verdade, e 

para nós é muito triste perceber isto: que a situação 

actual é completamente insustentável. E nós, na altura 

em que arrancámos com o projecto, houve muito 

esforço pessoal em todos os aspectos: em termo de 

tempo, fisicamente, em termos de horas de trabalho, 

a todos os níveis, e claro que houve também muito 

investimento económico da nossa parte, que nem 

sequer falamos em poder voltar a restituir esse valor 

ou não, mas, sobretudo, tentar poder pôr em prática 

aquilo que temos vindo a fazer até aqui. E, de facto, 

para mim é muito triste perceber que, depois de tudo 

aquilo que temos feito, e continuamos à procura de 

apoios constantemente, a todos os níveis – em termos 

de empresas, em termos de instituições seja de 

arquitectura, de arte, seja de Secretarias de Estado ou 

de concursos públicos –, e apesar de todo o trabalho 

que temos feito, e que consideramos ter sido feito 

de uma maneira coerente e de um maneira profunda 

e séria, no fundo, infelizmente, hoje em dia isso não 

é garantia de nada. Há muitas portas fechadas e eu 

acho que, infelizmente, o contexto em que vivemos, 

já independentemente da crise ou não, não se baseia 

numa questão do reconhecimento do trabalho ou de 

mérito por aquilo que é feito (...). Porque é muito difícil 

aquilo que nós temos feito desde o início sem qualquer 

tipo de apoio a qualquer nível, sem qualquer tipo de 

associações. Nós também fizemos questão de não nos 

vincularmos a nenhum tipo instituições, precisamente 

para garantir essa autonomia, e garantir que todo o 

processo era transparente dentro daquilo que é feito, 

e porque não abdicamos de muitas das coisas que 

pensámos inicialmente, mas isso também tem outro 

tipo de consequências.

Se não estou em erro, o debate que era feito cada 

vez que havia uma nova intervenção acontecia 

aqui na Livraria Ler Devagar…

FV: Na segunda fase, sim. Na primeira fase, com os 

autores convidados, os arquitectos consagrados, 

associou-se às propostas conferências de outra 

dimensão, e eram feitas ali no espaço XL. Não se 

fizeram três grandes conferências, fizeram-se duas, 

porque a ideia, lá está, era sempre haver um convidado 

associado a quem estava a intervir. Portanto, para a 

primeira proposta, que foi a do Alberto Campo Baeza, 

o convidado foi o Manuel Aires Mateus que já era 

o autor da nossa segunda intervenção. Portanto, 

a segunda intervenção também foi apresentada 

publicamente, obviamente, mas não com essa ideia de 

conferência. E, depois, quando se fez a apresentação 

com a conferência dos Pezo von Ellrichshausen, o 
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convidado foi o Pedro Gadanha. E aí estamos a falar 

de eventos com uma dimensão grande, com muito 

público. É o propósito de virem a Lisboa inaugurar 

uma intervenção, mas acabavam também por ter 

espaço para apresentarem o seu trabalho, como 

muitas vezes é estabelecido um convite para uma 

grande conferência. E depois quisemos, obviamente, 

apesar de estarmos a falar de propostas com nomes 

mais pequenos e de terem sido feitos por open call, 

que a lógica fosse exactamente a mesma, só que, 

não estando a falar de grandes nomes, não podemos 

pensar num evento dessa dimensão e, então, faziam-

se as apresentações públicas aqui na Ler Devagar, 

havendo sempre, também, um convidado para fazer  

uma crítica – tivemos o Luís Santiago Baptista, tivemos 

a Júlia Albani, tivemos o João Jesus dos Like Architects 

– porque depois a escolha dependia, realmente, da 

intervenção que estava aqui a existir.

O que eu queria perguntar mesmo era como 

é que se estabeleceu essa relação com a 

Livraria Ler Devagar e também como é que 

conseguiram o espaço da Fábrica XL. Se foi 

cedido pela Lx Factory, se tiveram algum tipo de 

contrapartidas…

FV: Esse espaço normalmente é alugado para aquilo 

que lá acontece, desde lançamentos de produtos a 

programas de televisão, a eventos privados como 

casamentos, tudo já aconteceu ali. Estando nós aqui 

inseridos no contexto da Lx Factory, os apoios que nós 

temos têm sido nesse sentido: ninguém nos dá verbas, 

mas algumas pessoas acabam por contribuir de outras 

formas. E, da Lx Factory, essa foi a grande contribuição 

para essas grandes conferências: eles cediam-nos o 

espaço. Aquele espaço não é um auditório, não é uma 

sala já pensada para que isso aconteça e, portanto, 

o espaço nós tínhamos, mas é necessária toda uma 

produção para que o evento possa lá acontecer, de 

luzes, de cadeiras, de palco, de equipamento áudio. 

E, portanto, para essas conferências, nós fizemos uma 

co-produção com a Trienal de Arquitectura de Lisboa e 

acabou por ser um misto de trabalho nosso e trabalho 

deles para que as coisas pudessem acontecer num 

espaço como aquele. Na Ler Devagar não tivemos 

dificuldade nenhuma a chegar até eles. Eles recebem, 

algumas vezes até, alguns eventos, lançamentos de 

livros… E o dono da Ler Devagar foi alguém que apoiou 

o projecto desde início, que acreditou nele e que levava 

lá algumas pessoas, até, para o visitarem.

JPQ: Esse tipo de apoios que temos aqui só poderia 

acontecer neste espaço, sem dúvida. (...) De facto, 

aqui, quando começámos o projecto, nos primeiros 

dias em que nós estávamos ali a trabalhar, (...) 

aproximava-se muita gente. (...) E eu acho que esse 

espírito de uma certa união existia, nós sentimos isso. 

Mas também acho que existia uma coisa que acho que 

é fundamental aqui que é: todos os sítios que estão 

aqui (...) pagam renda, (...) e nós, a nossa contrapartida 

com a Lx Factory foi arranjar o jardim e tratar daquilo 

que temos feito; a nossa contrapartida foi não nos 

cobrarem nenhum valor, mas por uma coisa muito 

concreta e muito objectiva. Eles perceberam que o 

nosso propósito não era, de maneira nenhuma ganhar 

lucro (...) e, sobretudo, que era uma mais-valia para a 

Lx Factory sendo um equipamento cultural, porque a 

Lx Factory começou com essas intervenções do Peter 

Zumthor, etc., e foi abandonado completamente.

E quando nós chegámos aqui, na altura, eu lembro-me 

de estar aqui com o Tim, e o Tim já cá tinha estado mas 

não sabia exactamente o que é que era, e ele só me dizia, 

nas primeiras vezes, que estava muito surpreendido 

porque não havia aqui nada a nível cultural, tudo o que 

havia era lojas e negócios, etc. E, portanto, eu acho que, 

nesse momento em que nós falámos com a Lx Factory, 

foi para eles quase uma oportunidade (...) para manter 

esse propósito cultural aqui. (...) O pavilhão XL, também 

foi cedido pela Lx Factory, mas também nessa lógica 
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de “sim, vêm estas figuras que têm muita projecção 

e isto está dentro da Lx”. Nós não temos verba para 

estar a alugar um espaço, porque é bastante caro, mas 

também à Lx interessa mostrar que é activa a nível 

cultural, que organiza coisas, seja através deles, seja 

através de outras pessoas. E, portanto, houve também 

essa parceria. E acho que essa pergunta é bastante 

interessante porque este tipo de união que houve, a 

todos os níveis, aqui, só poderia acontecer aqui.

(...) Outra coisa que acho que é fundamental é que 

ao longo de todo este processo nós tivemos muita 

dificuldade, não houve verbas, muita dificuldade, mas 

nada seria possível se não houvesse instituições, 

embaixadas e empresas que se associaram em 

casos pontuais, mas que permitiram que tudo fosse 

acontecendo, se não de maneira directa, pelo menos 

da maneira menos difícil possível. (...) Nós, no momento 

em que lançámos o projecto, a nossa situação era nós 

não temos dinheiro, temos que nos juntar a empresas 

para tornar isto possível. E depois, em cada uma das 

intervenções, a lógica era exactamente a mesma 

que é, recebíamos a proposta (…) e víamos o que é 

que eles estavam a utilizar, então fazíamos uma série 

de contactos para tentar fazer com o menor custo 

possível. E nas intervenções por open call, que eram 

autofinanciadas pelas pessoas (...) o que fizemos foi 

tentar providenciar todo o tipo de apoios, de estabelecer 

os contactos com as empresas que já tínhamos antes, 

de tentar negociar os preços, falar com as pessoas 

a ver se baixavam, de ajudar a construir em algumas 

propostas. Com alguma pena nossa, (...) nesta fase 

dos mais jovens, que era quem nos interessava que as 

pessoas tivessem mais oportunidade e olhassem mais, 

sentimos alguma falta de acompanhamento por parte 

das instituições que nos tinham apoiado bastante na 

primeira fase, porque estar presente com os grandes 

nomes é muito mais fácil.

FV: Nós sabíamos que isso ia acontecer, foi assumido 

por nós, mas temos pena que assim aconteça. Houve 

aqui propostas muito interessantes de pessoas mais 

novas que, se calhar, mereciam outra visibilidade 

também.

JPQ: E, sobretudo, eu acho que era interessante retirar 

os nomes todas das propostas. Isto é que era também, 

um bocadinho, o nosso objectivo no final de tudo, e eu 

acho que é assumido e acho que resulta, sem dúvida 

nenhuma, que é: se nós tirássemos os nomes todos 

das propostas e metêssemos todas lado a lado, não 

havia diferença, em termos de resultado final, entre 

uma proposta de uma pessoa de vinte anos ou de 

uma pessoa de sessenta, com meios completamente 

diferentes, com oportunidades diferentes, mas também 

com outro tipo de abordagens. E eu acho que isso é 

que é o mais importante. É perceber que os jovens, tal 

como nós, que o trabalho que fazem também pode ter 

qualidade e que, se calhar, também deve ser visto de 

outra maneira, com outro tipo de oportunidades.

A minha última pergunta aplica-se quer à Lx 

Factory em geral, quer ao Pavilhão Kairos em 

particular: qual é, na vossa opinião, o papel deste 

tipo de espaços expositivos não convencionais, 

enquanto alternativas aos espaços culturais 

institucionalizados, nomeadamente museus e 

centros culturais?

FV: Há alguns espaços expositivos que são alternativos 

à logica da galeria e do museu, mas dentro do espaço 

alternativo, o próprio Kairos é um caso muito específico 

e é específico por algumas questões que nós já aqui 

falámos. Eu até disse, inicialmente, que não o encaro 

exactamente como um espaço expositivo. E como 

ele próprio cria intervenção, cria nova construção, 

cria um trabalho feito de raiz para ali. Obviamente que 

também há, muitas vezes, trabalho feito de raiz para 

um museu, mas aí há toda uma máquina que, para 

funcionar, há também um conjunto associado a ela (...) 
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e que dificilmente dariam lugar a estes novos nomes 

como nós demos, por exemplo; em que dificilmente 

todos estes diálogos que quisemos criar tinham toda 

esta liberdade de escolha que nós tínhamos. Porque 

aqui não há nada a cobrar, não há uma instituição, não 

há um financiamento público, não há toda uma equipa 

exterior que está a ganhar dinheiro com, nada disso 

aqui acontece. Portanto, a liberdade é total dentro de 

todas as premissas que nós próprios criámos.

Eu, quando me chamaram para o projecto e estive a 

fazer a apresentação dele nesse dia de inauguração, 

eu falei muito que o que mais me interessava aqui, ou 

o que me dava mais vontade de parabenizar, era sentir 

que, numa altura em que estamos constantemente a 

criticar tudo o que está a acontecer, e em que estamos 

constantemente a achar que já nada é possível porque 

as pessoas se sentem completamente de mãos 

atadas, perceber que há depois pessoas muito novas 

que, quando querem fazer alguma coisa não estão à 

espera de um convite: elas fazem-no. (...) E, no fundo, 

acho que depois o Kairos acaba por abrir também as 

portas para que isso aconteça também por parte de 

outros. (...) Não chega só existir o Kairos porque, lá 

está, de proposta para proposta é preciso ser pedido 

alguns apoios, alguns financiamentos, alguma ajuda, às 

vezes até física, mas acaba por ser uma estrutura que 

potencia essa dinamização que está tão estagnada. E 

se estivermos só associados às grandes instituições, 

estamos a falar de um círculo fechado, actualmente, e 

é assim que as coisas acontecem.

JPQ: Estava a pensar, por exemplo, quando nos anos 

60, se começou a criar os tais espaços brancos, white 

cube, sempre apareceram como coisas um pouco 

alternativas, mas que depois iam ganhando lugar, 

e iam-se institucionalizando ou oficializando. E aí, se 

calhar, perdem um bocadinho da frescura inicial que 

tinham, ou da informalidade que tinham, para ganhar 

uma imagem mais estabilizada. E, nesse aspecto, é 

fundamental que estes espaços apareçam, quanto 

mais não seja para criar novas possibilidades àquilo 

que neste momento é feito como estabilizado ou não. 

(...) Nesse aspecto, eu acho que é muito importante 

que continuem e que, de alguma maneira, possam não 

entrar em rotura absoluta com o que existe, mas criar 

novas possibilidades.

(...) Hoje em dia, a arquitectura entrou num campo 

tão denso, tão profundamente burocrático que (...)  às 

tantas, um projecto em que uma pessoa quer fazer 

qualquer coisa para experimentar, passa um tempo 

tão grande que deixa de fazer sentido. (...) O Kairos 

não tem qualquer tipo de projecto à Câmara, não tem 

qualquer tipo de licenciamento, não tem qualquer tipo 

de engenheiro oficial. Nós tivemos reuniões com um 

engenheiro, obviamente, mas foram reuniões informais, 

não houve, por exemplo, um projecto de engenharia 

desenhado. Houve projecto de arquitectura da nossa 

parte, de uma maneira muito aberta que depois íamos 

resolvendo também no próprio local. Portanto, toda 

essa informalidade só é possível, se calhar, neste 

tipo de espaços e é o que permite todo esse tipo de 

abordagens. Todas as intervenções que estão aqui são 

fruto, essencialmente, dessa vontade de experimentar 

alguma coisa e, se calhar, todas essas experiências vão 

ter reflexo nesses artistas, nesses arquitectos, como 

tiveram para nós, no Kairos, em projectos futuros. Mas 

só foram possíveis neste contexto, desta maneira.

FV: Estás a falar no sentido, quase, de eles terem aqui 

um espaço para experimentação?

JPQ: Sim. Da mesma maneira que nós o tivemos. Porque 

se nós, no momento em que fizemos o projectos, se 

tivéssemos que fazer todas essas diligências práticas, 

nós teríamos que desistir absolutamente (...). De facto, 

isto só é possível neste contexto completamente 

informal (...).

FV: (...) O Kairos acaba por ser um laboratório para nós 
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e para quem lá intervém, sem dúvida nenhuma. E é 

sobretudo nisso que ele é um espaço alternativo, no 

contexto em que estavas a perguntar. Não devia ser 

assim, mas os espaços de museu e galeria são cada 

vez menos laboratório. Porque, quando os projectos 

estão a ser desenvolvidos, já se sabe a que públicos é 

que se vai ter que chegar, a que números é que se vai 

ter que chegar, embora não seja tudo um dado seguro, 

porque isso não existe, mas são cada vez menos um 

espaço de laboratório. E, se nós estivermos a falar nas 

artes plásticas, (...) há vários espaços alternativos para 

expor e que nós a uns chegamos com maior facilidade 

do que a outros mas, estejamos nós a falar de expor 

na rua ou num espaço mais institucional, hoje em dia 

quase que há espaço para qualquer abordagem que 

tu queiras fazer em termos artísticos. Quando falamos 

de arquitectura, as coisas não funcionam assim. (...) 

Se tu quiseres realmente construir e o teu laboratório 

de ideias também passar por essa parte física que é 

importante na arquitectura, tu não tens outra alternativa 

de fazê-lo senão a encomenda. Portanto, o Kairos, 

ao surgir acaba por te abrir a possibilidade de tu, 

mais do que fazeres um texto crítico, ou de fazeres 

uma análise através da imagem, ou de fazeres vários 

estudos formais, tu constróis uma proposta. Portanto, 

estás ali a trabalhar como arquitecto e a dar qualquer 

coisa edificada e habitável ao mundo e ao espectador. 

Embora efémera, porque é uma intervenção, nesse 

sentido é realmente um espaço alternativo. Porque 

eu não conheço muitos contextos que abram essa 

possibilidade na arquitectura. Noutras linguagens sim, 

mas não na arquitectura.

JPQ: (...) Por exemplo, mesmo o Matadero que surge 

um bocado como a Lx Factory, já o sinto bastante mais 

burocrático do que a Lx Factory. Porque já começa 

a ter apoios, (...) portanto já têm toda uma máquina 

por trás que já não permite. Se fizer esse esforço, eu 

penso que, se calhar, o Kairos no Matadero não era 

possível. Se calhar não nos deixariam de uma maneira 

tão informal como aqui. E continua a ser visto como 

um espaço alternativo, mas já começa a ganhar o peso 

daquela máquina institucional que, se calhar, anula 

um bocadinho todas estas experiências, todas estas 

informalidades de que falava.
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ANEXO IV - ENTREVISTA A SARA BATTESTI

Entrevista a Sara Battesti, resposável pelo departamento 

de comunicação da Exposição Peter Zumthor: Edifícios 

e Projectos, ex-residente na Lx Factory com o projecto 

E Viveram Felizes Para Sempre, e actual Coordenadora 

de Comunicação e Imprensa na Trienal de Arquitectura 

de Lisboa. Realizada a 6 de Fevereiro de 2015, nos 

escritórios da Trienal de Arquitectura de Lisboa.

A exposição “Peter Zumthor: Edifícios e 

Projectos” foi inicialmente preparada e exibida 

no Kunsthaus Bregens (KUB). De onde partiu a 

iniciativa de trazê-la a Lisboa?

Sara Battesti: Foi da ExperimentaDesign, que foi ver 

a exposição e, como o tema da bienal era “It’s about 

Time”, o conteúdo da exposição era interessante na 

reflexão que se propunha, no sentido em que o tema 

tem várias leituras e queríamos transmitir essas várias 

dimensões do tempo enquanto matéria criativa e como 

é que os criadores trabalham com o tempo de formas 

muito diferentes. Embora Peter Zumthor não goste 

de se categorizar como alguém que trabalha slow 

architecture, não deixa de ser um autor cujo processo 

é extremamente minucioso e, portanto, moroso. E, 

portanto, fazia todo o sentido trazê-la a Lisboa.

Mas Peter Zumthor não é um arquitecto muito dado a 

exposições de uma forma geral porque a sua postura 

é de que a arquitectura não é para ser vista, é para 

ser vivida. Portanto, a própria exposição demorou 

imenso tempo a ser feita, incluía seis instalações de 

vídeo, em que foram feitas filmagens em tempo real 

dos edifícios e de como as pessoas os viviam. Era uma 

parte importante da exposição e quando entravas na 

exposição, porque eram ecrãs que tu vias dos dois 

lados. Tu, ao fim e ao cabo, tinhas a sensação de estar 

no próprio edifício.

Portanto, o convite foi feito, avaliou-se a questão dos 

custos e decidiu-se que seria um óptimo warm up para 

a Bienal que regressava em 2008 à sua cidade, sendo 

que a Experimenta de 2007 tinha sido cancelada. A 

exposição implicou que houvesse uma visita prévia do 

Zumthor a Lisboa, fomos ver vários espaços, não havia 

muitas opções porque isto implicava no mínimo 1200 

metros quadrados e não tínhamos muitos [espaços 

com essas dimensões], na altura. Agora temos mais. 

E ele inicialmente escolheu a capela da Lx Factory, 

onde estava a Gráfica Mirandela, que hoje em dia já é 

um espaço livre que tem sido ocupado pela MainSide. 

(…) E era impossível deslocar grandes máquinas num 

espaço de 6 meses, portanto acabou por recair aqui 

[no edifício principal].

A MainSide não tem relação nenhuma com esta 

questão da exposição: fomos nós, ExperimentaDesign, 

que contactámos a MainSide por saber que tinham 

uma área grande, e desenvolvemos isto e pedimos 

que o espaço fosse cedido gratuitamente, até porque 

o espaço era um espaço desocupado e que acarretou 

imensos custos. Portanto, de facto, a MainSide 

foi parceira na medida em que cedeu o espaço 

gratuitamente, mas penso que isso teria acontecido 

em qualquer local pela importância e relevância deste 

autor.

E que contrapartidas teve a MainSide por isso?

SB: Para já, a MainSide não era conhecida ainda. Eles 

tinham meia dúzia de coisas a funcionar lá, esta nave 

estava totalmente vazia (...). A primeira contrapartida 

foi terem 16 mil pessoas a entrar no espaço deles; 

segunda contrapartida foi terem um espaço reabilitado 

– o Zumthor não queria um espaço novo, mas teve 

reabilitações: pôs-se o elevador a funcionar, as duas 

caixas de elevador não funcionavam, fez-se uma 

parceria com os elevadores, pagou-se o arranjo dos 

elevadores e fez-se um super contrato de manutenção 
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dos elevadores monta-cargas; fez-se o sistema 

eléctrico, tínhamos uma ficha por piso que, podes 

ver, com projecções e ecrãs de luz o quanto é difícil; 

arranjámos telhado, havia infiltrações; desratizámos; 

limpámos o espaço exterior todo, duas vezes – e 

depois atraiu pessoas que depois tiveram interesse 

pelo próprio espaço - em 16 mil, há uma abrangência 

grande -, para além da inclusão do logótipo enquanto 

parceira.

Pelo que sei, a escolha da Lx Factory para acolher 

a exposição partiu do próprio Peter Zumthor.

SB: Nós fizemos a secção, mas foi ele que escolheu.

O que é que o atraiu para aquele espaço e não 

para qualquer outro?

SB: Peter Zumthor é uma pessoa muito sensível à 

luz, e ele queria também um espaço neutro, e reunia 

essas condições. Tinha também a vantagem de ser um 

espaço que tinha as duas opções, porque tinha que 

haver espaços escuros e espaços claros.

Que outras opções estudaram?

SB: O palácio da Ajuda, a Cordoaria, a Lx Factory e o 

CCB. Na altura ainda não existia a Garagem Sul.

Quais os requisitos exigidos ao espaço expositivo 

para acolher uma exposição deste tipo? Já falou 

de alguns, não sei se quer acrescentar mais 

algum...

SB: Tivemos que pôr filtros nas janelas, de luz, por 

causa do impacto que isso tem nos esquiços que eram 

originais, tivemos que pôr desumidificadores, tivemos 

que fazer um controlo de temperatura. Passámos de 

um espaço, na Áustria, com todas as condições de 

um projecto de excelência, para um espaço industrial 

abandonado e, portanto, isso implicou muitas frentes.

Portanto, toda essa reabilitação foi assegurada 

por vocês e depois ficou lá e eles [MainSide] 

ficaram a tirar partido dela.

SB: Há coisas que são passíveis de ser recuperadas, 

como os desumidificadores, mas deixámos um grande 

legado e a ideia é que, sempre que haja uma passagem 

- na Trienal [de arquitectura de Lisboa] também é assim 

- há sempre um legado que é deixado no espaço, há 

sempre melhorias. Acredito que a MainSide não tenha 

percepção daquilo que foi o investimento deixado lá. 

Tivemos que estabilizar paredes, tivemos que pintar 

algumas áreas.

Que dificuldades sentiram?

SB: Principalmente financeiras, porque é um esforço 

financeiro muito grande. De resto, a interlocução com 

a Lx Factory foi bastante boa. Depois havia outras 

questões que eram muito complicadas, ninguém tinha 

propriamente culpa, mas são coisas complicadas 

de gerir: Lisboa tem muitos ratitos, e pedimos um 

reforço da desratização, por exemplo, porque é um 

groundfloor; mas tivemos que fazer outros esforços, 

por exemplo, para explicar, às vezes, a ocupantes que 

não podiam ter gatos ali a circular. Por muito que o gato 

dele fosse espectacular, não era possível. Porque, se o 

gato fizesse xixi em cima de um esquiço que valia o que 

vale era um problema e, depois, quem é que pagava? 

Tivemos que fazer algumas questões que são difíceis 

quando o espaços são desocupados. De repente 

tivemos que ir à caça de ratos e de gatos, que é chato! 

(…) Outra dificuldade é, quando não é um espaço que 

está consolidado na cidade, fazer com que as pessoas 

vão  lá ao local, porque ele não tinha um ritmo, ele não 

estava integrado. As pessoas não sabiam o que era a 

Lx Factory. Estava lá a morada, mas é diferente, não é 

um espaço que as pessoas vão ver porque já estão lá. 

Tivemos que as levar mesmo lá, ao sítio e, portanto, 

tivemos que fazer um esforço adicional.

E em relação à adaptação da exposição, que tinha 
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sido concebida para o KUB, a este novo espaço? 

Sentiram alguma dificuldade, ou decorreu sem 

grandes problemas?

SB: Não foi totalmente fácil. Temos muito a ideia de que 

as instituições internacionais são super profissionais e 

isso é um preconceito muito grande. O que acontece é 

que uma boa exposição adapta-se sempre facilmente, 

essa é a primeira questão. E o desenho expositivo 

que ele fez também era particularmente sóbrio e 

forte e, então, essa adaptação foi relativamente fácil, 

porque eram mesas longitudinais enormes. E resultou 

muitíssimo bem lá, aliás, consideramos que resultou 

melhor lá do que no KUB. Mas, depois, havia coisas 

com que tivemos algumas dificuldades, por exemplo, 

não nos dizerem, tecnicamente, todos os requisitos 

das coisas e, depois, irem-nos dizendo. E às tantas 

chega-nos aqui a Lisboa com o camião TIR com  uma 

maquete que não foi embalada da melhor forma e 

uma das paredes tinha desabado. Era uma grande 

maquete, com quatro blocos que pesavam, cada um, 

quatro toneladas. Portanto, de repente, o conservador, 

que estava previsto vir, mas não para fazer um trabalho 

desse gabarito, e tivemos que reconstruir metade 

do edifício. E, depois disso, dizerem-nos que, para 

levantar essa maquete, tínhamos que ter uns garfos 

mais compridos e disseram-nos isso numa sexta feira 

às quatro da tarde. Tivemos que ir a Setúbal, no sábado 

de manhã, encontrar os garfos adequados. E, depois, 

no desenho que era feito pelo curador da exposição 

não tinha sido bem calculada a trajectória. Foi cómico, 

porque teve um desfecho positivo, mas na altura não 

foi assim tão cómico. Essa maquete, quando chegou, 

e o conservador e o curador: “mas afinal isso não cabe 

ali”. E agora? Não cabe ali, não cabe em mais lado 

nenhum! (…) Mas nós lá insistimos e, depois de vinte 

e quatro horas de manobras, conseguimos colocá-la.

Como estava organizada a exposição? Que 

espaços ocuparam?

SB: No piso 2, tinhas uma série de mesas com os 

esquiços e pequenas maquetes e, depois, tinhas as 

maquetes. As maquetes e os desenhos de Zumthor 

são particularmente incríveis e reconhecidos no mundo 

inteiro pela questão da arquitectura vivencial. No piso 0 

estavam as instalações – era projectado em seis ecrãs, 

por seis projectores e seis câmaras, e tinhas timings, 

ou seja, de manhã tinhas um projecto, à tarde tinhas 

outro e em rotação, o que significava que podias ver 

a exposição pelo menos seis vezes com conteúdos 

diferentes. Portanto, tinhas uma sala de projecção, 

quando entravas tinhas uma livraria – convidámos a 

A+A a estar lá -, depois tinhas a recepção e, depois, 

tinhas cinco maquetes introdutórias.

Estavam ainda no piso térreo, essas maquetes?

SB: Sim, essas maquetes de grande porte sim. 

Qual é, na sua opinião, o papel dos espaços 

expositivos não convencionais como a Lx 

Factory, enquanto alternativas aos espaços 

culturais institucionalizados, nomeadamente 

museus e centros culturais?

SB: É importante haver espaços alternativos, é 

importante haver essa abertura, acho até que essa 

é uma estratégia win-win. Agora, é também muito 

complicado fazer isso, na medida em que a Lx Factory 

não é um espaço expositivo. A Lx Factory é um espaço 

de fazer dinheiro, ligado às indústrias criativas. E, 

portanto, é um espaço que se quis posicionar com o 

cultural, mas não é nada disso. (…) É muito complicado. 

Tu, quando entras tens que ter uma sensibilidade 

particular, para fazer com que a coisa se agilize da 

forma mais fácil porque, quando tens um espaço que 

não está orientado para também integrar exposição, é 

complicado porque são sensibilidades diferentes. Ou 

seja, consumimos tempo a uma estrutura que quer é 

facturar e residentes e, ao fim e ao cabo, depois pode 

não ser assim tão fácil. Ou seja, os espaços alternativos 
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são  sempre híper-desejados pelas estruturas culturais, 

e são extremamente relevantes para o consumidor 

de cultura ou visitante, e oferece uma riqueza muito 

grande à cidade – porque eu acho que foi mais com 

propostas culturais que a Lx Factory se tornou naquilo 

que é -, mas depois implicam um  tal investimento 

quer para a comunicação, quer para o set-up, que 

se torna difícil aderir a eles tanto como gostaríamos 

porque, em Portugal, as estruturas culturais não 

vivem com grandes orçamentos. Portanto, sim, são 

importantes, sim, deveria haver mais, mas também 

é complicado recair todo o ónus sobre a estrutura 

cultural que o promove, e é o que acontece. (…) Há 

uma grande disparidade entre aquilo que é a visão: se 

uma pessoa for isenta, seguramente a Experimenta 

deu mais à Lx do que o contrário. Mas a Lx vai sempre 

dizer-te que foram espectaculares porque aquilo valia 

um valor que era virtual, porque eles nunca enchiam 

aquilo! Tanto que não encheram até 2011. Se tinham 

catorze mil metros quadrados, porque é que se haviam 

de preocupar com os mil e duzentos que cederam 

para a exposição? Portanto, há depois a dificuldade 

de comunicar e de ter o projecto expositivo como 

um projecto comum, e isso é difícil. Porque depois há 

exigências e há oportunismos que surgem, e que são 

complicados porque já é um enorme esforço para a 

instituição cultural. Esta exposição é uma exposição 

super cara.

Na Lx Factory, os eventos culturais e artísticos 

coexistem com a actividade comercial e 

empresarial. A Sara experienciou também essa 

outra vertente com o projecto E Viveram Felizes 

Para Sempre. Como descreve essa experiência 

enquanto residente?

SB: Conheço bem a Filipa Baptista e ela é uma 

profissional a quem reconheço o seu brio, mas ela 

está numa estrutura e acho que é um projecto que 

inicialmente foi projectado de uma forma muito 

interessante e que, a certa altura, se tornou numa 

máquina de fazer dinheiro através das indústrias 

criativas. A minha experiência não foi muito satisfatória 

na medida em que foi dito que aquilo era um espaço 

de trabalho em que havia um entrosamento entre uns 

e outros, que era um espaço aberto à comunidade 

criativa, um cluster criativo, e não foi nada disso, 

porque acabou por haver espaços fechados. (…) Mas 

é um espaço incrível que foi devolvido à cidade mas 

que, inicialmente, foi concebido como um projecto 

temporário, para fazer dinheiro, para depois construir 

um condomínio fechado. O condomínio fechado, 

felizmente, como isto dá dinheiro, foi abandonado.

(…) Nós, quando entrámos, negociámos a 5 [euros por 

metro quadrado] mais IVA, porque não havia nada, não 

havia ninguém, mas depois as obras ficavam ao nosso 

encargo; depois passaram a um sistema em que as 

obras eram do residentes, mas eram feitas por eles: 

eles tinham uma espécie de empreiteiro, residente, que 

fazia as obras para a MainSide e que ganhava com 

os residente a solicitarem-lhe as obras. Depois, como 

“quem tem olho é rei”, como não há nada equivalente, 

é um espaço que é interessante porque, para já o 

património que está lá é interessante e, portanto, é 

bom! Ainda não fui ver o Village Underground – porque 

depois há sempre contaminações e foi bom para aquela 

zona. E acho que isso é positivo e é muito melhor do 

que ter um condomínio fechado.

Esteve lá até quando?

SB: Estive lá até ao início de 2010.

E saiu porquê?

SB: Porque havia uma série de disfuncionalidades que 

eram muito complicadas e já não nos enquadrávamos 

como um atelier artístico. O atelier era, justamente, 

aberto a que não só as pessoas vissem as exposições, 

como viam o autor a trabalhar (…). E se, de repente, o 
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espaço se torna muito de festas nocturnas, em que a 

circulação e o entrosamento não são facilitados porque 

o programa que lhe é colocado não corresponde a 

essas premissas que foram os pressupostos base, fazia 

com que não nos enquadrássemos. E, depois, eram 

agências de publicidade, castings, produtoras, que 

entravam ali com camiões, que entravam ali e saíam. 

Iam beber café à cafetaria, mas não é a mesma coisa 

que encontras em espaços na Suíça ou na Alemanha, 

em que tens uma Universidade, uma incubadora, uma 

zona de restauração e um hostel e crias sinergias. E as 

sinergias não foram despoletadas ali [na Lx Factory]. 

Era um custo que não tinha o seu retorno. 

A minha última pergunta era sobre que tipo de 

dinâmicas se poderiam estabelecer entre essas 

duas vertentes, a empresarial e a dos eventos, 

ou seja, que benefícios poderiam advir dessa 

coexistência? Pelo que me está a dizer isso já não 

acontece de forma tão expressiva na Lx Factory.

SB: Porque são espaços muito fechados. O programa 

que foi desenhado não permite isso. Para teres isso 

precisas de ter happenings, e folhetos informativos, 

etc… Agora já há, mas eu lutei para que pusessem um 

cartaz com um mapa de quem é que está e onde é que 

está, como horário (…), porque as pessoas entravam 

e não faziam a mínima ideia de para onde é que iam 

ou como é que iam. Porque são catorze mil metros 

quadrados, não é propriamente dar uma voltinha! Se 

não se criam espaços de comunhão e de partilha, é 

muito complicado. Porque, ao fim e ao cabo, os Open 

Days eram criados – e continuam, provavelmente 

– mais para promover para o exterior e ganhar mais 

residentes, do que propriamente para haver um 

entrosamento das pessoas. Porque o que acontecia 

era “há um Open Day no dia x”, mas cada um é que 

fazia  conteúdo a custo zero.
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ANEXO V - LX FACTORY: PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Extraída do portal Lisboa Interactiva (http://lxi.cm-

lisboa.pt/lxi/)

ANEXO VI - LX FACTORY: DESENHOS DE PROJECTO

Cortesia de Filipa Baptista, arquitecta e gestora da Lx 

Factory

Anexo VI.1 Plantas pisos 0 e 1

Anexo VI.2 Plantas pisos 2 e 3

Anexo VI.3 Plantas pisos 4 e 5

Anexo VI.4 Cortes 1-1’, 2-2’ e 3-3’
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Legenda:
      Lx Factory
 1   Localização do Antigo Palácio Real de Alcântara
 2   Igreja e Convento de Nossa Senhora da Quietação ou das Flamengas
 3   Palácio das Necessidades
 4   (Antiga) Fábrica de Lanifícios de Bernardo Daupiás
  5   Edifício da (Antiga) Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense

6   Bairro Operário da Rua 1º de Maio
7   Estação de Santo Amaro / Museu da Carris
8   Estação Ferroviária de Alcântara-Mar
9   (Antiga) Unidade Industrial “A Napolitana”
10 (Antiga) Companhia da união Fabril
11 Gare Marítima de Alcântara
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planta do piso 3 - escala 1/500

planta do piso 2 - escala 1/500

N



planta do piso 5 - escala 1/500
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nota : as cotas nesta escala referem-se sempre ao limpo, para complementar esta informação consultar as outras escalas

este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado no todo ou em parte sem autorização. reservados todos os direitos pela legislação em vigor, DEC-LEI 63/85
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LisboaLX Factory
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