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Resumo 

 A presente investigação permite tratar da temática das instalações industriais devolutas, 

enquanto objectos passíveis de serem revitalizados segundo uma vertente criativa e cultural, capaz 

de conferir uma nova identidade a estes espaços, outrora fundamentais para o desenvolvimento e 

progresso das cidades.

 Através de um estudo diacrónico que retrata os processos e sistemas que afectaram a indústria, 

desde a Revolução Industrial até aos dias de hoje, compreende-se que as instalações industriais têm 

sido alvo de um intenso processo de desindustrialização, que origina o abandono das fábricas por 

parte das empresas. Deste modo, as cidades têm vindo a perder a sua identidade industrial, contudo 

tornaram-se áreas com elevado potencial criativo, fruto de políticas direccionadas para a criatividade, 

que as entidades gestoras dos grandes centros urbanos procuram adoptar.

 Neste sentido, a condição de abandono que se encontra em algumas instalações industriais 

transforma-se numa oportunidade para revitalizar e reconverter estes espaços, de modo a que voltem a 

apresentar uma nova utilidade para a cidade. Actualmente, são cada vez mais os exemplos de antigas 

instalações industriais que se readaptam para receber as indústrias do século XXI - as indústrias 

criativas.

 O tema da (Re) Habilitação Industrial de cariz criativo é posto à prova num ensaio projectual 

realizado para Santa Maria da Feira, cidade que se desenvolveu graças ao crescimento industrial e 

que, actualmente é reconhecida pelas fortes dinâmicas culturais que apresenta no seu território.

 Este estudo foi elaborado com base na obra de alguns autores que descrevem 

pormenorizadamente as dinâmicas que a industrialização impôs no desenvolvimento da sociedade, 

e outros, como Charles Landry e Richard Florida que desenvolvem a temática da criatividade e das 

cidades criativas.

Instalações industriais    |   Desindustrialização    |    Revitalização    |    Identidade criativa    |  Cultura





Abstract

 The present paper addresses the question of abandoned industrial facilities, as entities with  

possible revitalization on a creative and cultural level, capable of conferring a new identity to  this 

spaces, which were once fundamental to the development and progress of the cities.

 Through a diachronic study that covers the processes and systems that affected the industry,  

since the Industrial Revolution until this day, it is conceivable that industrial facilities have been  targeted 

by an intense process of deindustrialization, which made companies abandon  factories. Thus, making 

cities lose their industrial identity, however, gaining high creative  potential, due the search of policies 

regarding creativity by the managing bodies of big urban centers.

 In this sense, the state of abandonment of some facilities creates an opportunity to be  revitalized 

and to reinstate these building in a way that they can regain their usefulness in the city. Nowadays, 

there’s an ever growing number of old industrial facilities being updated to the industrial methods of the 

21th century – creative industries.

 The topic of industrial revitalization on a creative level is putted to the test on a hypothetic trial 

made for Santa Maria da Feira, a city that owes its development to industrial growth, and is recognized 

by its strong cultural dynamics.

This study was based on the work of some authors, in which they described in detail the dynamics that 

industrialization imposed on society’s development, and others, like Charles Landry and Richard Florida 

that develop the matter of creativity and creative cities.

Industrial facilities    |    Deindustrialization    |    Revitalization    |     Creative identity    |    Culture 
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Introdução

 As indústrias têm sido alvo de inúmeras transformações que foram ocorrendo em vários 

momentos marcantes da História. O mais importante situa-se no século XVIII, com a Revolução 

Industrial, que gerou uma série de transformações económicas e sociais e que culminaram com o 

aparecimento da maquinofactura, sistema de produção que permitiu produzir mais com redução de 

tempo e custos.

 A partir desse momento, as indústrias assumiram um papel preponderante na economia da 

cidade, mas também uma série de problemas a nível social, visto que a procura por trabalho nas 

fábricas aumentou substancialmente e trouxe muita população para os centros urbanos. Motivados 

pelo progresso e confiança na máquina, as pessoas abandonaram os campos e partiram rumo às 

cidades, na procura de melhores condições de vida. 

 Com implantação inicial no centro da cidade, a tendência ao longo dos anos foi a relocalização 

das indústrias para fora dos limites da cidade tradicional, devido a inúmeras condicionantes que 

fragilizavam a actividade produtiva no território central. Numa área mais periférica, as indústrias 

aglomeraram-se, formando zonas exclusivamente industriais. Com esta atitude, o tecido industrial, foi-

se desenvolvendo um pouco à margem da restante cidade.

 Actualmente, assiste-se a um intenso processo de desindustrialização, que fez com que o 

espaço industrial perdesse o seu fulgor, originando o abandono desses mesmos espaços por parte das 

indústrias. Este abandono repercutiu-se na degradação de algum edificado industrial.

 Nos últimos anos, tem surgido o interesse por políticas culturais no âmbito da revitalização 

urbana, um pouco por todo o mundo. Trata-se de uma evolução fortemente ligada à reestruturação 

das cidades face ao crescente declínio industrial de que estas têm sido alvo. A cultura, intimamente 

relacionada com as indústrias culturais e criativas, tem vindo a surgir como um novo paradigma de 

desenvolvimento, que vê no conhecimento, na inovação e na criatividade potenciais de crescimento 

sustentável das cidades. Deste modo, são muitos os centros urbanos que hoje procuram apostar na 

criatividade, como vector estratégico no âmbito de projectos de revitalização física e funcional. 

 Assim sendo, o objectivo deste estudo prende-se com a importância das indústrias enquanto 

elementos determinantes para a sociedade e a arquitectura, assim como a relação que o abandono 

destas instalações estabelece com o território envolvente. Como consequência da condição de 

abandono das instalações industriais, torna-se importante perceber de que forma a identidade criativa 
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se pode constituir numa ferramenta para a revitalização e o crescimento da cidade. 

 Santa Maria da Feira é o palco para o desenvolvimento da (Re) Habilitação Industrial, sendo 

este um concelho fortemente industrializado que, com o decorrer dos anos, tem sido fustigado por 

um intenso processo de desindustrialização que deixa um rasto de espaços industriais abandonados 

dispersos pelo território. Outra característica inerente a este concelho é a sua rica e diversificada oferta 

cultural, que se torna num incentivo para a criação de novas políticas criativas e culturais que, aliadas à 

revitalização industrial, dão origem a novos espaços, outrora devastados pelo abandono das indústrias.

 Para fundamentar esta investigação, foi determinante estudar a obra de autores como José 

Manuel Fernandes, Teresa Barata Salgueiro, Teresa Sá Marques, Fernando Chueca Goitia e Françoise 

Choay, que realizaram análises profundas sobre as dinâmicas do território e permitiram perceber as 

diferentes localizações da indústria relativamente ao centro urbano. No que respeita à problemática 

da desindustrialização, Celestino García Braña, José Figueira e Ana Vaz Milheiro retratam o processo 

de abandono das instalações industriais, bem como José Rio Fernandes se refere ao problema da 

desindustrialização na cidade do Porto, e aborda o processo de terciarização que actualmente ocupa 

muitos dos edifícios industriais devolutos da cidade. Para aprofundar a temática da criatividade, foi 

essencial o estudo de conceitos constituídos por autores como Charles Landry e Richard Florida, que se 

especializaram no tema da criatividade como instrumento dinamizador das cidades. A contextualização 

de Santa Maria da Feira é apoiada por bibliografia editada pela Câmara Municipal, mas também por 

várias visitas ao local para melhor percepção das dinâmicas do território.

 Esta investigação desenvolve-se segundo três capítulos, sendo que o primeiro aborda a 

condição das instalações industriais, desde os primórdios da industrialização até ao problema actual 

da desindustrialização e à possível revitalização como resposta ao abandono industrial. No segundo 

capítulo, é feita uma análise à criatividade, enquanto ferramenta para a revitalização industrial e criação 

de cidades criativas, baseadas na “Cultura, Comunicação e Cooperação”, com especial atenção para 

a cultura, como um dos vectores da criatividade que se tem afirmado cada vez mais no espaço urbano, 

através das políticas culturais vigentes nas grandes cidades. Os casos de estudo finalizam este capítulo, 

com o intuito de dar exemplos de sucesso de revitalizações industriais de base cultural no panorama 

das grandes cidades. O último capítulo diz respeito ao ensaio projectual, onde se pretende pôr em 

prática, tudo o que foi estudado nos capítulos anteriores. Por conseguinte, a cidade de Santa Maria da 

Feira é alvo de estudo, relativamente às suas valências industriais e culturais, de modo a obter uma 

estratégia urbana para todo o território.





Capítulo I . 

A condição actual das instalações industriais
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industriais
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cidade

Abandono 
industrial

Nova 
identidade 
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1. O tecido industrial

 “Depois da Primeira Guerra, (…) começa a assistir-se à constituição de zonas 

industriais planeadas, tanto na cidade como nos arredores. São áreas programadas 

para receber concentrações de fábricas e armazéns, dotadas das convenientes 

infra-estruturas e de boa acessibilidade, tendo em vista disciplinar e racionalizar a 

implantação dos estabelecimentos.” (SALGUEIRO, 1992: 264)
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Fig. 3 . Com o 
aparecimento da máquina 
a vapor, o papel do 
Homem na actividade 
produtiva torna-se 
secundário. Esta foi a fase 
da exaltação da máquina e 
da confiança no progresso.

Fig. 2 .  A exaltação da 
máquina foi levada ao 
exagero em “Tempos 
modernos”, filme 
protagonizado por Charlie 
Chaplin que retrata a 
realidade vivida nas 
fábricas pelos operários 
na época da Revolução 
Industrial e tece fortes 
críticas a processos como o 
Capitalismo ou o Fordismo.
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 1.1 A Revolução Industrial como advento de uma nova era

 A transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, trouxe uma 

nova era para as cidades. No segundo quartel do século XVIII, as transformações 

que ocorreram na economia geraram um novo dinamismo produtivo. Estimulados 

pela procura do comércio colonial, foram dinamizados alguns sectores artesanais, 

proliferando as pequenas oficinas a par das grandes manufacturas. 

 Este grande dinamismo produtivo trouxe uma melhoria geral nas condições 

de vida, que se reflectiu positivamente na diminuição da mortalidade e no 

crescimento populacional. Deste modo, assistiu-se a uma época próspera, marcada 

pelo crescimento e acompanhada por um extraordinário desenvolvimento científico-

técnico. A par destas transformações, o aparecimento de uma série de processos 

mecânicos, suportados por energias naturais, deram origem a uma das revoluções 

mais significativas da História, conhecida como Revolução Industrial. (fig.2)

 Nesta nova era, a descoberta que mais se destacou foi a máquina a vapor, 

(fig.3) desenvolvida por James Watt1 no final do século XVIII, uma vez que permitiu 

libertar as fábricas dos condicionalismos geográficos que eram outrora impostos e 

possibilitou aumentar a produção e a produtividade, diminuindo a mão-de-obra.

 “O aparecimento da máquina a vapor, permitiu que se realizasse uma tal 

concentração industrial que a produção em massa foi extraordinariamente 

favorecida (…) podia efectuar-se a concentração em torno de um ponto 

(…), agrupar as fábricas em locais determinados, o que originou o fabuloso 

crescimento das grandes cidades industriais.” (GOITIA, 2010: 146)

 

 Na realidade, este período não interveio apenas na indústria, mas também 

na agricultura, nos meios de transporte e comunicação e nas ideias económicas 

e sociais. Estruturalmente “(...) a transformação dos meios de transporte, assim 

como a emergência de novas funções urbanas, contribuem para romper os velhos 

quadros, (...) da cidade medieval e da cidade barroca”. (CHOAY, 2005:4)

 Esta revolução dos sistemas e formas de produção surgiu em Inglaterra 

1. James Watt (1736-1819) foi um matemático e engenheiro escocês que se destacou pelas melhorias 

que introduziu na máquina a vapor, que permitiram um progresso extraordinário que culminou na 

Revolução Industrial.

origem



Fig. 5 . Novos processos 
de mecanização.

Fig. 4 . A Revolução 
Industrial trouxe um 
modelo de produção 
massificada, que 
permitiu uma mudança na 
sociedade e na economia 
da época e deu origem às 
cidades industriais.
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segundo um movimento filosófico-social, onde os seus intervenientes foram Adam 

Smith e Jeremy Bentham2 e cujas doutrinas constituíram a base ideológica do novo 

desenvolvimento industrial e capitalista. Segundo Jeremy Bentham (in GOITIA, 2010: 

144-145) “a indústria seria o sistema auto-regulador que conseguia o equilíbrio 

de todos os esforços dispersos e desconexos dos indivíduos”. Dentro da mesma 

tendência, Adam Smith acredita que antes do aparecimento da máquina a vapor, o 

desenvolvimento industrial teve como base a subdivisão do trabalho. 

 “O maior avanço e aperfeiçoamento da força produtiva, (...) a destreza, 

habilidade e acerto com que esta força deve ser dirigida ou aplicada, 

perece terem sido consequências da divisão do trabalho”. (BENTHAM in 

GOITIA, 2010: 146)

   Estas significativas mudanças deram origem à etapa da Revolução Industrial 

(fig. 4). Contudo, outras inovações e descobertas levaram a novas agitações sociais 

e económicas, que originaram novas fases de industrialização.3

 Com esta grande e profunda transformação, valores sociais, culturais, 

políticos e económicos foram pela primeira vez sentidos. Surgiu a ideia de progresso e 

a vontade de dominar; o Homem renasce, com confiança na razão e com esperança 

no futuro, atribuindo uma importância crucial ao trabalho e à liberdade. Durante 

várias décadas foram estas as ideias dominantes “em matéria de economia, de 

ciência e de política.” (PIETSCH, 1964: 49)

 De uma produção artesanal e doméstica, que se limitava a satisfazer as 

necessidades dos próprios produtores, passou-se para um modelo com cotas de 

produção capazes de entrar no ciclo de mercado, tirando rendimento dos novos 

processos (fig. 5).

2. Adam Smith (1723-1790) e Jeremy Bentham (1748-1832) foram filósofos e acreditavam na aplicação 
extrema dos princípios do Liberalismo económico.

3. Segundo, José Mendes (2006: 2), professor da Faculdade de Letras de Coimbra, pode-se falar em três 

fases de industrialização: a primeira no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor e a evolução 

dos transportes; a 2ª, correspondente ao final do século XIX e início do século XX, relacionada com a 
difusão da electricidade, do motor de combustão interna, da exploração do petróleo e do crescimento 

da indústria química; e, por fim, a 3ª, correspondente ao período do pós-2ª Guerra Mundial, em que se 
assiste ao crescimento da energia nuclear, ao boom informático, à evolução das telecomunicações e às 
explorações interplanetárias.

consequências sociais 
e culturais
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Fig. 7 . Tornou-se habitual 
a presença de crianças 
nas fábricas, uma vez que 
recebiam menos do que os 
homens e as mulheres.

Fig. 6 . Nesta época, 
surgem as primeiras 
uniões sindicais, como 
forma de combate à 
exploração do operariado 
e em defesa dos seus 
direitos.
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“A velha indústria manufactureira (...) é substituída pelo trabalho nas fábricas, 

transformando camponeses e artesãos em proletários assalariados.” 

(CALABI: 2012, 13)

 É a máquina que impõe o ritmo de trabalho e é o operário que tem de se 

adaptar ao motor. Pela primeira vez na História tudo se desenvolve na base da 

razão e da técnica. Razão é sinónimo de funcionalidade e produtividade. 

 A Revolução Industrial constituiu uma nova sociedade moderna que derrubou 

os parâmetros tradicionais e permitiu “a concentração proletária nas áreas urbanas 

(...) deflagrando um processo de revolução social.” (CALABI, 2012: 13) O crescimento 

da produtividade, pela introdução da máquina e pelo esforço dos trabalhadores, 

origina a acumulação de capital, desenvolvendo-se o comércio e dando origem 

ao capitalismo.4 Tendo-se tornado num conceito histórico, o capitalismo era “uma 

combinação histórica de conjunto, uma forma da economia mercantil, que ganhou 

corpo na história” (ROPKE in PIETSCH, 1964: 50).

 O novo processo de produção em massa fez com que o operariado fosse 

“tratado quase como uma mercadoria (…) era necessário ter à disposição um 

grande stock humano, quanto mais desprotegido e miserável melhor, visto que o 

seu trabalho podia ser contratado em condições mais favoráveis para o patrão (fig. 

6). É conhecida a utilização da mão-de-obra por uma jorna de fome (...)”. (GOITIA, 

2010: 147) Diminuir os salários dos trabalhadores era o processo mais fácil para 

conseguir baixar o custo do produto. Por este motivo, a utilização de mulheres e 

crianças tornou-se cada vez mais usual nas equipas industriais (fig.7). As mulheres 

recebiam menos de metade do salário dos homens, enquanto que o trabalho das 

crianças era recompensado, consoante a sua idade, e equivalia entre um sétimo e 

um terço do salário dos homens. (SOMBART in PIETSCH, 1964: 36)

 Segundo Max Pietsch (1964), a proletarização5 deixou de ser um fenómeno 

de pobreza e passou a ser de um processo de desenraizamento completo.

4. Segundo o Dicionário da Porto Editora, capitalismo define-se como “regime económico caracterizado 
pela grande produção, pelo investimento de grande massa de bens, pela propriedade individual dos 
capitais, e por um mercado livre e competitivo.”
5. A proletarização é um processo de mudança social pelo qual trabalhadores independentes (artesãos) 
perdem o controlo dos meios de produção, passando à condição de trabalhadores assalariados. 
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Fig. 9 . A invenção 
do comboio tornou-
se fundamental para 
o progresso sócio-
económico.

Fig. 8 . As fábricas 
implantadas nas margens 
dos rios eram uma 
característica do período 
pré-industrial, que permitia 
tirar partido da energia 
hidráulica.
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 1.2 A evolução da localização das indústrias na cidade

 A industrialização desenvolveu-se inicialmente em Inglaterra. No entanto, até 

cerca de 1700, como as indústrias eram movidas a energia hidráulica, encontravam-

se segregadas do meio urbano e dispersas ao longo de cursos de água, em locais 

onde era possível erguer moinhos, para obter a energia necessária (fig. 8). 

 “(...) a dependência da roda hidráulica que move os moinhos é tal que, 

durante bastante tempo, a palavra moinho, “mill”, é sinónimo de indústria”. 

(VIDAL in BRAÑA, 2005: 74)

 

 Com a criação da máquina a vapor e com a evolução dos meios de transporte, 

foi possível libertar a indústria destas condicionantes e aglomerar as fábricas em 

locais específicos, próximas de mercados, nos quais era possível completar o ciclo 

do capital (produção, distribuição e consumo). Foram estas transformações que 

impulsionaram o grande crescimento das cidades industriais. 

 O transporte era o instrumento que permitia expandir o mercado e tornou-se 

indispensável para a produção em massa, uma vez que trazia as matérias-primas e 

distribuía o produto final aos consumidores. 

 Antes da Revolução Industrial, o transporte era feito por via marítima 

e fluvial, o que permitiu um grande desenvolvimento das cidades com porto, por 

serem “centros de conjugação das principais vias, marítimas e terrestres”. 

 O incremento da força do vapor na locomotiva transformou o comboio no 

transporte mais relevante do século XIX (fig. 9). A par de “novas artérias, criam-se 

importantes gares de caminho-de-ferro (...)” (NIETO, 1992: 138), locais que passaram 

a ser o centro da vida social das grandes cidades, espaços onde se cruzavam bens, 

informações e pessoas.

 Os meios de transporte e de comunicação permitiram a aproximação de 

regiões, países e continentes. “As distâncias vão encurtando (...) Se estas condições 

de viagem são de natureza a unificar cada vez mais o mundo dos homens, a coisa 

é ainda mais verdadeira no que se refere à transmissão de notícias (...).” (PIETSCH, 

1964: 97)

período pré-industrial
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Fig. 11 . O excedente de 
mão-de-obra nas cidades 
deu origem à construção 
de bairros operários.

Fig. 10 . A chegada da 
população às cidades 
deu origem ao crescimento 
desmesurado dos centros 
urbanos e provocou 
um agravamento das 
condições de vida da 
sociedade.

30



“Para dispor do excedente necessário de trabalhadores e fazer face às 

encomendas extraordinárias das temporadas activas, tornou-se importante 

para a indústria instalar-se próximo de um grande centro populacional, 

(…). O ritmo flutuante do mercado foi o que determinou para a indústria 

a importância do centro urbano. (…) para que os capitalistas pudessem 

manter os salários num nível baixo,(…) era necessário dispor de um 

excedente de operários mal pagos.” (GOITIA, 2010: 147-148)

 Para além do excedente de mão-de-obra, a proximidade das unidades fabris 

com os centros populacionais facilitou as relações com o poder político central, com 

as instituições bancárias e com as bolsas de comércio, que nelas tinham a sua 

sede. 

 No entanto, as condições de vida dos operários nestes centros eram muito 

duras. Com a Revolução Industrial, a sociedade rural evolui para uma sociedade 

urbana. Pessoas vindas de zonas rurais chegam à cidade em busca de melhores 

condições de vida, na esperança da obter um trabalho seguro e melhores salários 

(fig. 10). Deste modo, a cidade desenvolveu-se (...) sob a pressão de exigências 

mais gregárias que humanas, acolhendo populações cada vez mais numerosas.” 

(NIETO, 1992: 138) 

 Ao mesmo tempo que as indústrias ganham destaque nas cidades 

industriais, os bairros operários assumem-se como a resposta para a necessidade 

de albergar a mão-de-obra (fig. 11). 

 “O crescimento das cidades torna-se num produto ocasional de operações 

privadas (...) que facilitassem a instalação de fábricas e bairros operários.” 

(NIETO, 1992: 138)

 A grande concentração urbana que se fez sentir trouxe profundas alterações 

no sistema de urbanização e na sociedade, contudo não havia uma estratégia 

urbana e, como consequência, as pessoas passaram por graves problemas de 

alojamento e de higiene (fig.12). A água só estava disponível para alguns, uma vez 

que “(...) A água é rara e cara; lançam-se para o rio os dejectos dos mercados e 

praças. As bombas de água elevam até às fontes água poluída (...).” (LAGE, 2005: 

23) 
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Fig. 13 . A falta de 
habitação levou famílias 
inteiras a viver em espaços 
sobrelotados.

Fig. 12. A falta de 
condições das habitações 
dos operários foi um 
assunto abordado com 
alguma ironia em “Tempos 
Modernos”.
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 Sem o mínimo de condições de higiene e salubridade, estes bairros “(…)

desfeiam a cidade industrial, uma página autenticamente sinistra nos anais da 

habitação do homem” (GOITIA, 2010: 150) (fig. 13). Esta situação não ficou indiferente 

à escassa geração letrada da época que relatava as cidades “como cenários muito 

particulares, principalmente para as classes mais desfavorecidas que viviam sem 

quaisquer condições de salubridade”. (NIETO, 1992: 138)

 As parcas condições de vida das cidades fortemente industrializadas, “(…) 

invadidas pelo fumo das fábricas, ameaçadas pelos perigos de uma circulação 

intensa, sem sossego por causa dos ruídos da civilização mecanizada (…)” (GOITIA, 

2010: 155), conduziram a uma nova valorização dos ambientes camponeses e de 

vida suburbana. 

 As cidades acabaram por ser locais privilegiados para a implantação das 

fábricas, uma vez que apresentam maior oferta de infra-estruturas, alojamentos, 

saúde, educação e transportes. É nelas que se concentra grande parte da população, 

por isso representam “(...) fracções privilegiadas do mercado, quer para produtos 

industriais, quer para artigos de consumo (...).” (GOITIA, 2010: 155)

 Contudo, o movimento Moderno, que caracterizou o início do século XX, 

trouxe consigo o planeamento urbano e o conceito de “zonamento funcional”, 

que veio dar origem a uma série de condicionantes regulamentares e legais que 

restringiram a localização das indústrias e permitiu a concretização de estratégias 

para a elaboração de zonas industriais planeadas, que resultassem em “áreas 

programadas para receber concentrações de fábricas e armazéns, dotadas das 

convenientes infra-estruturas e de boa acessibilidade tendo em vista disciplinar e 

racionalizar a implantação dos estabelecimentos.” (SALGUEIRO, 1992: 264) 

 A tendência é a implantação das zonas industriais no exterior da cidade, em 

sítios livres, localizadas na proximidade de boas acessibilidades e onde o terreno 

seja mais barato.

 “Esta ruptura com o passado (...) traduziu-se numa série de novas 

instalações fabris, criadas sobretudo à roda das principais cidades do 

país, onde a participação de uma arquitectura qualificada e rigorosamente 

moderna era evidente.” (FERNANDES, 2003: 165)
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rumo à periferia



Fig. 14 . As novas 
condições das 
indústrias trouxeram 
a necessidade das 
instalações se expandirem 
horizontalmente.

Fig. 15 . Durante o perído 
industrial, a escassez 
de terreno nas cidades 
inviabilizou a expansão 
das indústrias que, 
gradualmente,  abandoram 
os centros urbanos,
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 As novas indústrias passaram a necessitar de mais espaço, devido 

à alteração dos sistemas de produção (fig. 14), que introduziram as linhas de 

montagem e que forçaram a expansão do edifício num plano horizontal. Contudo, a 

falta de terreno disponível para a ampliação das instalações, associada ao elevado 

valor que os terrenos foram adquirindo e à falta de condições de acessibilidade para 

veículos pesados, gerou uma fase de desconcentração da indústria, que se traduz 

no abandono das fábricas localizadas nas áreas centrais das cidades (fig.15). No 

entanto, o que aconteceu em muitos casos foi a relocalização das áreas produtivas 

das fábricas, permanecendo a administração nos centros urbanos.

 “(...) as mudanças dos meios de transporte, assim como a necessidade 

de novas funções originaram a explosão dos antigos limites da cidade e 

conferiram uma nova importância à periferia.” (NIETO, 1992: 138)

 A implantação das instalações industriais em locais afastados dos  grandes 

centros urbanos, começou a ser vista como a melhor solução para evitar os altos 

custos que a localização nas cidades comporta e dá resposta à carência de terreno 

para a expansão dos edifícios industriais. A periferia passou também a apresentar 

maiores e melhores acessibilidades, tanto para as matérias-primas, como para os 

produtos e para a mão-de-obra que reside em grande número nos subúrbios.

 Nas novas áreas industriais, adquiriram-se outras preocupações inerentes 

à qualidade do espaço, nomeadamente com o interesse pelo arranjo dos espaços 

exteriores, uma vez que permite melhorar a imagem das infra-estruturas e do próprio 

ambiente de trabalho. Para a localização das zonas industriais, teve cada vez mais 

importância as questões da acessibilidade, sendo que nas últimas décadas, a 

acessibilidade rodoviária tornou-se na mais importante (fig. 16).

 Apesar das vantagens que as zonas industriais proporcionam aos empresá-

rios, “(...) verifica-se que, muitas vezes, a sua taxa de ocupação fica muito abaixo 

das expectativas”. (SALGUEIRO, 1992: 264)
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Fig. 16 . Nas novas 
zonas industriais, a 
infra-estrutura viária 
tornou-se num ele-mento 
fundamental para o bom 
fucionamento das zonas 
industriais.
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“Os factores de evolução da localização industrial têm mudado rapidamente, 

mas não afectam de modo idêntico todos os ramos de produção (...) A grande 

diversidade da produção industrial e os diferentes ritmos que presidem à 

evolução dos vários sectores tornam por vezes difícil a identificação dos 

padrões locativos, devido à variedade de fases presentes em simultâneo 

no território.” (SALGUEIRO, 1992: 263) 

 Numa análise ao território português, João Ferrão6 analisou a evolução das 

áreas industriais entre 1971 e 1985, o que o permitiu concluir que há uma tendência 

para “uma crescente polarização regional, surgindo as áreas rurais ou ainda 

fortemente ruralizadas próximo das duas principais aglomerações urbana (mas 

sobretudo do Porto) e as capitais de distrito como espaços particulares privilegiados 

pelo dinamismo industrial recente”.(SALGUEIRO, 1992: 262) 

 Deste modo, Porto e Lisboa perdem importância, enquanto que os 

concelhos que pertencem às suas áreas metropolitanas, apresentam um acentuado 

crescimento de actividade industrial.

 Este desenvolvimento industrial na periferia deve-se à disseminação 

de pequenas fábricas no tecido rural, com manutenção da dupla actividade dos 

trabalhadores, processo denominado de industrialização difusa7, que se revê 

em cidades como Guimarães, Aveiro ou Leiria. Nestas cidades, implantaram-se 

pequenas indústrias com grande capacidade exportadora, que conseguem obter 

uma grande competitividade, principalmente pelas boas condições de acessibilidade 

e baixos salários. Por outro lado, a decadência das zonas industriais no centro 

das cidades resulta de condicionantes já referidas, como a fraca acessibilidade e 

impossibilidade de expansão das infra-estruturas devido à escassez de terreno, que 

consequentemente faz disparar o preço do solo.

6. João Ferrão (1952) é um geógrafo associado ao Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 

Lisboa. Foi autor de várias investigações e publicações que o orientam para o estudo do Ordenamento 
do Território e cidades.

7. A industrialização difusa é um modelo alternativo ao sistema de desenvolvimento industrial clássico, que 

se caracteriza pela predominância de pequenas empresas dispersas territorialmente em aglomerados 

onde a população desenvolve actividades como: a manutenção da actividade agrícola e a crescente 

participação em actividades industriais. Este é um processo de industrialização sem crescimento urbano 

significativo.

o caso português
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Fig. 17 . Processos como 
a desindustrialização 
originaram o 
encerramento das 
instalações industriais, 
implantadas no centro das 
cidades.
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2. A perda de importância do tecido industrial

 “Em termos sectoriais, a indústria está a afastar-se das grande cidades, mas em 

simultâneo procura não se distanciar muito do ambiente metropolitano. No sector 

terciário, em toda a Europa está a sentir-se um processo intenso de terciarização, 

que segue os processos de suburbanização residencial.” (MARQUES, 2004: 101)
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Fig. 18 . A  Fábrica de 
Cerâmica das Devesas, 
em Vila Nova de Gaia é um 
bom exemplo de instalação 
industrial obsoleta, 
implantada em pleno centro 
urbano.

Fig. 19 . A  fábrica de 
automóveis Ford marcou 
o modo de produção e 
tornou-se num exemplo 
para muitas fábricas que 
se basearam no modelo de 
produção massificada.
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 2.1 O processo de desindustrialização 

 “A indústria não é, necessariamente, uma actividade característica da 

cidade” (SALGUEIRO, 1992: 261), ou seja, é uma actividade segregada no espaço 

urbano e a sua tendência mais comum é a relocalização das fábricas em direcção à 

periferia.

 As transformações ocorridas nos espaços urbanos por força das políticas 

dos últimos anos dão conta de “novas relações entre actividades e lugares, entre a 

distribuição geográfica do trabalho e a situação das cidades ou dos centros urbanos 

no sistema urbano nacional.” (MARQUES, 2004: 114) 

 Conforme José Manuel Fernandes (2003: 192) afirma, o processo de 

industrialização sofreu uma profunda viragem “(...) mercê quer das novas orientações 

estratégicas e políticas para o sector, resultantes da integração do país na União 

Europeia, quer da profunda crise de revisão global e de inevitável modernização da 

indústria (...).”  

 Aliada à crescente necessidade de melhores condições dos edifícios e das 

acessibilidades, a saída das indústrias rumo à periferia deixou nos centros urbanos 

edifícios industriais obsoletos e espaços abandonados (fig. 18), que deram origem a 

vazios urbanos desqualificados. A perda de importância das indústrias tradicionais 

no quadro da sociedade pós-moderna e pós-industrial, que se fez sentir no início 

da década de 1970, deu origem ao processo de desindustrialização8, que coincidiu 

com o declínio do modelo de produção Fordista9 (fig. 19).

 

 “(...) as cidades marcadas pelo processo de industrialização foram afectadas 

por um processo de desindustrialização e deslocalização da indústria, 

inicialmente das freguesias do centro da cidade para as periféricas e, mais 

tarde, das freguesias periféricas para os concelhos envolventes.” (MATOS 

e SAMPAIO, 2014: 105)

8. A desindustrialização é um processo em que se verifica a diminuição do peso do sector industrial na 
economia a nível regional ou nacional.

9. O Fordismo é conhecido como um sistema socioeconómico idealizado por Henry Ford (1863-1947), 

industrial americano e fabricante de automóveis, e baseado na produção e consumo massificados.



Fig. 20 . As preocupações 
com questões ambientais 
deram origem a zonas 
industriais afastadas do 
centro das cidades.

Fig. 21 . A ruína 
resultante do abandono 
dos edifícios constitui-se 
num perigo perigo devido 
ao seu elevado estado de 
degradação.
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 A concentração das actividades numa só instalação deixa de fazer sentido 

e dá lugar à dispersão em núcleos, cada um com a sua actividade específica na 

indústria. Este novo modelo industrial permite distribuir esses núcleos segundo três 

funções essenciais: comercial, investigação, produção e administração, funções 

essas que definem a localização de cada núcleo no território. Assim sendo, a 

constante necessidade de informação faz com que as funções comerciais e de 

investigação se localizem em posições estratégicas no espaço urbano. Por outro 

lado, a produção e administração, são sectores de actividade mais autónomos e, 

por isso, implantam-se em locais mais periféricos, onde as questões económicas se 

tornam mais vantajosas, verificando-se a saída de muitas actividades das cidades 

para a fixação em áreas mais periféricas. Apesar da tendência ser o afastamento 

das fábricas dos grandes centros urbanos, estas procuram não se distanciar muito 

do ambiente metropolitano. 

 No entanto, o facto de algumas unidades produtivas serem fonte de ruído, 

de odores por vezes desagradáveis, de apresentarem actividades consideradas 

nocivas e poluentes do ar e de despoletarem tráfego pesado, leva a população a 

afastar-se da proximidade das fábricas e a não querer residir nessas zonas (fig.20). 

Deste modo, há uma disputa do espaço urbano entre as unidades produtivas e 

outros sectores, como a habitação. Esta incompatibilidade levou, inicialmente, à 

concentração das fábricas em zonas industriais e, mais tarde à sua dispersão.

“As fábricas representaram, ainda, a memória de interferências profundas 

e recentes na paisagem: o aumento da poluição e degradação ambiental, 

ameaçando a consistência histórica das cidades onde se implantaram, 

provocando periferias desordenadas e pouco qualificadas. Permaneceram 

associadas à emergência da periferia não-regrada em oposição à cidade 

planeada.” (FIGUEIRA in BRAÑA, 2005: 92)

 Fruto do processo de desindustrialização, as paisagens industriais dão 

origem a locais de desolação, caduca como os instrumentos técnicos que um dia 

lhes deram vitalidade (fig. 21). A mobilidade e a mudança, processos inevitáveis da 

industrialização, tornaram-se situações que aniquilação das primeiras instalações 

e, nos dias de hoje, produzem efeitos negativos, não só económicos e sociais, com 

consequências da
desindustrialização



Fig. 23 . A oportunidade 
que advém do abandono 
das instalações 
industriais tem sido 
um tema cada vez mais 
abordado nos grandes 
centros urbanos.

Fig. 22 . Os vazios 
desqualificados 
originados pela 
desindustrialização 
deixam grandes parcelas 
de território sem qualquer 
proveito para a cidade.
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o aumento do desemprego e o afastamento da população activa destas áreas, 

como também a nível físico, com as cidades e os seus tecidos industriais, a darem 

lugar a “edifícios esgotados nas suas funções, por vezes arruinados ou muito 

deteriorados, e também a amplas superfícies de terreno que perderam a sua razão 

de ser, abandonados (fig. 22 e 23) e (...) à espera de novos destinos.” (BRAÑA, 2005: 

57)

 Contudo, como combate à decadência e ao abandono das instalações 

industriais têm surgido uma série de fenómenos que se assumem como instrumentos 

adequados e que permitem a revitalização dos grandes centros urbanos, sendo eles 

“a reconversão ou reutilização de inúmeros espaços industriais para novas funções, 

culturais ou equipamentais; a preocupação ambiental e ecológica como dominante 

na criação dos novos e muito diversos tipos de indústria.” (FERNANDES, 2003: 14)

 “(...) na velha e na nova cidade as actividades nascem e morrem, ou-

tras mudam ou voltam, criando uma turbulência urbana muito activa.” 

(MARQUES, 2004: 101)
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Fig. 24 . A Companhia 
Portuguesa do Cobre é 
um dos muitos exemplos 
de fábricas simbólicas da 
cidade do Porto que foi 
assombrada pelo processo 
de desindustrialização. 
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 2.2 O combate ao abandono das instalações industriais

 Para contrariar a degradação do edificado, tem-se assistido a um crescente 

e intenso sistema de terciarização, que confere outro tipo de actividades às 

instalações industriais e permite uma nova competitividade para estes espaços, 

qualificando a coesão entre o território e as novas funções deste. A prestação de 

serviços às empresas que anteriormente procurava o coração das cidades para 

exercer a sua actividade, actualmente procura instalar-se em zonas mais periféricas. 

No entanto, na maioria das situações, o processo de terciarização é espontâneo, 

sem qualquer tipo de planeamento. 

 Os processos de industrialização e, mais recentemente, de terciarização 

implicaram ajustamentos no perfil de actividades de cada área urbana e por 

consequência, níveis de especialização económica definidos a partir de uma análise 

comparativa interurbana. (MARQUES, 2004)

 “No Porto, os processos de industrialização são vocacionados para os 

sectores tradicionais e com um perfil de localização claramente difuso. 

Os processos de reindustrialização e relocalização industrial do Porto 

favoreceram sobretudo Vila Nova de Gaia e Matosinhos, numa primeira 

fase, para mais tarde preferirem a Maia, que apostou numa forte oferta 

de zonas industriais, e concelhos mais periféricos como, a Trofa ou Santa 

Maria da Feira.” (MARQUES, 2004: 105) 

 

 Enquanto que nas cidades periféricas ocorre a reindustrialização, no Porto 

o processo é inverso, uma vez que “no lugar das chaminés, multiplicam-se os 

grandes edifícios coloridos (...), nas unidades produtivas que recrutam moradores 

próximos e que têm efeitos directos na economia local, multiplicam-se as grandes 

empresas de um alterado terciário que se voltam para si e para a reconstrução de 

uma cidade de amenidades desamarrada da envolvência (...)” (FERNANDES, 1998: 

456)

 O processo de terciarização na cidade do Porto começou a sentir-se na 

década de 1960, aquando do encerramento de várias instalações industriais.

a terciarização na 
cidade do Porto



Fig. 25 . A Central Termo 
Eléctrica do Freixo é outro 
exemplo de arquitectura 
industrial abandonada na 
cidade do Porto.
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Contudo, a desindustrialização intensificou-se a partir de 1974, após a Revolução 

dos Cravos. A partir desta época, várias fábricas simbólicas da cidade encerraram 

ou mudaram de instalações (fig. 24 e 25). 

 Foi no tecido industrial do século XIX, que a desindustrialização mais 

se sentiu, devido ao desaparecimento de muitas fábricas metalúrgicas, têxteis 

algodoeira, entre outras, que se localizavam em freguesias como, Massarelos, 

Lordelo, Bonfim e Campanhã. Foi a partir deste processo de desindustrialização na 

cidade que se começou a evidenciar um modelo de terciarização, ainda que tardio, 

que assumiu maior persistência na zona ocidental do Porto.

 Nas décadas de 80 e 90, a desindustrialização assumiu uma das suas fases 

mais determinantes, quando o sector terciário se tornou no principal empregador da 

cidade do Porto, devido à diminuição da actividade industrial. 

 Esta actividade produtiva direcciona-se para a periferia devido à necessidade 

cada vez mais emergente de expandir as instalações industriais.

 A cidade portuense não se transformou uniformemente, sendo que pode 

ser dividida em duas áreas, conforme o diferente impacto da industrialização 

e terciarização. Enquanto que na zona ocidental este processo foi a causa e a 

consequência, e ainda um elemento fundamental no modelo de terciarização, 

que permitiu a ascensão metropolitana da zona da Boavista e promoveu as linhas 

principais reconstrutoras da actual cidade, na parte oriental, a terciarização não 

assumiu tanta relevância, uma vez que continuou a predominar uma industrialização, 

ainda que mais singela, suportada por pequenas unidades industriais.

 Os processos de desindustrialização e terciarização são, apesar de tudo, 

situações fulcrais na reconstrução da cidade e na sua reestruturação. O constante 

processo de transformação que a cidade atravessa, permite unificar os seus 

contrastes, funcionando como um todo e não apenas, como a soma incoerente de 

todas as partes.



Fig. 26 . A Oliva Creative 
Factory, em São João da 
Madeira, é o exemplo de 
como um edifício industrial 
pode revitalizar, não só o 
espaço que lhe confere, 
como uma cidade, com 
o advento de uma nova 
identidade.

50



3. Uma nova identidade urbana

 “O fecho de uma imensa maioria de instalações fabris, ultrapassadas ou 

desajustadas da realidade actual e do próximo futuro, gerou uma nova visão 

colectiva, crítica e em muitos casos socialmente dramática do tema industrial, cujos 

reflexos e consequências ainda estão em pleno processo de evolução; porém, a par 

deste processo ainda em curso, pôde o vasto património construído, legado pela 

indústria nacional, servir como base fundamental para uma inovadora atitude de 

consideração, com fins culturais e sociais, da utilidade da recuperação de antigas 

estruturas arquitectónicas e territoriais industriais.” (FERNANDES, 2003: 193-194)
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Fig. 27 . A ruína é a 
memória do passado e, 
muitas vezes, a identidade 
do lugar.

Fig. 28 . O interior da 
Fábrica do Paleão, em 
Soure, é um exemplo 
de como as instalações 
industriais podem 
desempenhar outra função, 
distinta da que lhe fora 
atribuída inicialmente.
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 3.1 O processo de revitalização industrial

 “As ruínas (industriais) constituem em muitos dos casos elementos de 

identidade dos territórios onde se estabelecem e das pessoas que os 

habitam.” (fig. 27) (BRAÑA, 2005: 58)

 A presença de instalações industriais devolutas na cidade contagia também 

a sua envolvente, reflectindo-se na deterioração da qualidade do espaço urbano. 

Estas áreas que convivem com o declínio industrial são contagiadas com uma forte 

sensação de fracasso e abandono por parte da população.

 Muitos dos edifícios industriais são fortes representantes da sociedade e 

da cultura de uma época e posicionam-se, na maioria dos casos, em lugares de 

relevante densidade populacional, que elas mesmo geraram. Estas infra-estruturas 

puderam testemunhar o quotidiano das populações, com o seu esforço e trabalho 

e, acima de tudo deram o seu “contributo na configuração espacial de cidades e 

territórios, como se chegaram a constituir em memória colectiva (...).” (BRAÑA, 2005: 

37)

 Estas condições colocam nas instalações industriais devolutas o peso e a 

necessidade imperativa de contemplá-las como centro de importantes operações, 

onde a alternativa entre o seu desaparecimento ou a reconversão, procurando 

novas actividades, se transforma numa atitude viável. 

 

 “Um dado muito importante para o território e para a cidade, é o carácter 

provisório de que toda a indústria é portadora (...).” (BRAÑA, 2005: 57)

 Consequência da racionalidade dos processos industriais, as fábricas dão 

origem a espaços amplos, capazes de serem reconvertidos e de albergarem várias 

funções, de forma a salvaguardar os edifícios, mas também a revitalizar as áreas 

degradadas, uma vez que apresentam uma estrutura sólida e fácil manutenção 

(fig.28).  Estas construções são caracterizadas por grandes áreas em open space, 

com plantas sem divisórias internas, que dão origem a espaços abertos e livres com 

grande iluminação natural, conseguida através de vãos de grandes dimensões, que 

complementam as fachadas, algumas delas com elevado valor arquitectónico. 
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edifícios industriais



Fig. 29 . A reconversão dos 
espaços industriais pode 
dar origem a equipamentos 
com várias funções. A 
Oliva Creative Factory 
é exemplo disso, uma 
vez que congrega no 
mesmo complexo industrial 
uma incubadora de 
empresas e um espaço de 
exposições.

Fig. 30 . São cada vez 
mais os edifícios industriais 
que são reconvertidos para 
a ocupação de uma nova 
indústria - a “indústria da 
cultura” - que atrai atitudes 
criativas às cidades, como 
é o caso da arte de Vhils 
em São João da Madeira.
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 Estas características fazem com que o abandono das instalações industriais 

não deva ser considerado como uma situação negativa, antes pelo contrário, deve 

ser visto como uma oportunidade, onde se torna possível tomar decisões capazes 

de orientar o território para novas perspectivas no futuro (fig. 29). A abordagem 

arquitectónica a estas instalações implica também, “trabalhar com a ideia do sublime, 

que transmitem não somente a sua dimensão como também a sua condição de 

ruína, a nostalgia de passados esplendorosos (...)” (BRAÑA, 2005: 58)

 Os projectos que buscam a recuperação de instalações industriais 

sem qualquer actividade, principalmente nas grandes cidades, revelam-se um 

instrumento para as políticas de revitalização urbana. Revitalizar a cidade permite 

recuperar não só o seu tecido existente, como atribuir novas funções a edifícios 

desocupados, restaurar as valências das áreas antigas e permitir a sua vivência. 

Esta assume-se como a melhor resposta para os problemas actuais. Para José 

Manuel Fernandes (2003: 197), a “reutilização dos espaços anteriormente industriais 

é ainda como que um “mundo novo” a descobrir, explorar e investir (...)”.

 Alguns exemplos deste tipo de intervenção baseiam-se numa abordagem 

que procura conjugar a passagem do tempo com as transformações daí decorrentes, 

aceitando os desafios de “construir sobre o construído”. As transformações que daí 

surgem, beneficiam não só a qualidade de vida do espaço urbano, mas também a 

continuidade dos elementos construídos, que constituem um elemento valioso e 

identitário para a sociedade.

 “O edifício industrial é como uma ponte por onde já não haja necessidade 

de passar, um objecto melancólico, ausente (...) podemos imaginar estes 

espaços ocupados pela indústria do século XXI, a indústria da cultura (...)” 

(fig. 30) (FIGUEIRA in BRAÑA, 2005: 93)
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Capítulo II . 

A (Re) Habilitação Industrial, potencializador cultural criativo
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4. Novo pensamento sobre o papel da indústria na cidade

 “(...) o mundo está a sair rapidamente da era industrial; qual será a sua forma futura 

e qual será o papel das cidades então?; Qual é a essência da competitividade?; Há 

uma nova economia emergindo, como ela é e quais são as fontes da sua criação de 

riqueza?; Qual é o papel da cultura na regeneração urbana?; Serão os artistas e as 

indústrias criativas os maiores catalisadores da transformação dos lugares em mais 

criativos?; Que papel os velhos edifícios industriais convertidos em incubadoras das 

novas indústrias podem desempenhar na regeneração?” (LANDRY in REIS, 2011: 

10)



Fig. 32 . O Homem é 
o representante da 
criatividade, contudo a 
sociedade onde se insere 
influencia a sua capacidade 
de criação mental.

60



61

 4.1 O papel da criatividade na revitalização industrial

 

 É indiscutível que a criatividade desempenha um papel cada vez mais 

activo nos grandes centros urbanos. Com a entrada no século XXI, a criatividade 

ultrapassou a curiosidade da investigação académica e passou a ter grande 

importância na criação de políticas nacionais e regionais e, principalmente, nas 

estratégias de desenvolvimento urbano, que procuram o salutar crescimento das 

cidades.

 As definições sobre criatividade geram visões distintas, no entanto todas 

elas consideram-na como uma força motriz e um instrumento económico e social, 

não só na criação de riqueza e emprego, mas também no desenvolvimento territorial 

sustentável e no reforço da competitividade.

 “A criatividade (…) é genérica, é um modo de pensar e uma mentalidade, 

que se torna uma capacidade ou aptidão para resolver problemas e criar 

oportunidades (...) é específica e é voltada a acções, a aplicações em 

campos específicos.” (LANDRY in REIS, 2011: 11)

 Segundo esta definição defendida por Charles Landry (2011), um dos 

mentores do conceito de cidade criativa, a criatividade é encarada como uma 

capacidade de criação mental, que proporciona a produção de algo, antecipando 

oportunidades e originando o produto para um determinado objectivo.

 Sendo o ser humano o manifestante da criatividade (fig. 32), este assume a 

“capacidade de não ver apenas o que está à vista, mas de reunir sob um ponto de 

vista ideias díspares, ou seja, to bring things together.” (SCHWANITZ, 2010: 501)

 No entanto, a sua atitude criativa é condicionada pelo tipo de ambiente 

sócio-económico e cultural em que se insere. Deste modo, as cidades enquanto 

locais geradores de actividades do Homem e de pólos de expressão de criatividade, 

devem também proporcionar um ambiente favorável e inspirador à sua produção. 

Nesse sentido, a criatividade manifesta-se com maior incidência em sociedades 

culturalmente abertas, que promovem ambientes propícios à criação e à inovação.

 O ano de 2009 trouxe uma nova importância ao conceito de criatividade, 

conceito de 
criatividade



Fig. 33 . A cidade actual 
tem sido alvo de profundas 
transformações a nível 
económico, social e 
cultural.
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dado que a União Europeia considerou como o “ Ano Europeu da Criatividade e 

Inovação”, com o lema “Imaginar – Criar – Inovar”, demonstrando a sua atenção 

para a importância do estímulo do potencial criativo e de inovação dos cidadãos, 

no mundo actual, marcado por transformações constantes e por uma economia 

globalizada.

 Enquanto sistema dinâmico e em constante transformação (fig. 33), a 

cidade tem-se apoiado cada vez mais na criatividade como fomento para o seu 

desenvolvimento. Actualmente, num contexto de profundas mutações a nível 

económico, social, cultural e urbano, as cidades criativas aparecem como um 

fenómeno, consequência da transição das actividades económicas relacionadas 

com a sociedade da informação e do conhecimento. 

 “Cidades criativas são as que tentam solucionar problemas em 

oportunidades igualmente criativas, (...). Seguem um planeamento urbano 

saudável, que traz oportunidades económicas a par de uma espécie de 

consciência cívica. São interculturais, conscientes de que, se não lidarem 

com as diferenças e não tiverem ricos e pobres a partilhar os mesmos 

lugares, a cidade não funciona. Quanto mais se usa, mais ela cresce. 

E tem de crescer em edifícios humanos e espaços de integração, que 

acrescentem valor na qualidade de vida das pessoas.” (LANDRY in www.

dn.pt)

 Inicialmente, o conceito de cidade criativa era aplicado ao lugar onde os 

artistas desempenhavam as funções centrais e onde a imaginação assumia o 

papel principal da cidade. Com o passar dos anos, as indústrias criativas ganharam 

grande relevância, por se tornarem importantes motores económicos, criadores de 

identidade urbana, capazes de gerar uma nova imagem para as cidades. Contudo, 

Charles Landry (in REIS, 2011: 10) considera que “uma cidade criativa deve ser 

criativa por completo, de modo transversal a todos os campos, muito além das 

indústrias criativas ou da presença de uma classe criativa”. Este autor defende ainda 

que essa classe criativa, só consegue singrar “quando a administração pública é 

imaginativa, onde há inovações sociais, onde a criatividade existe em áreas como 

saúde, serviços sociais e mesmo política (...).”
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a cidade criativa



Fig. 34 . Os monumentos 
são elementos 
fundamentais para as 
cidades criativas.  
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 O tema da cidade criativa está na ordem do dia, dado que “(...) representa 

a cidade do futuro, tanto em forma quanto em substância (...) tenta promover 

uma economia baseada em valor, que organiza o processo político e garante a 

representação de pontos de vista diversos.” (STRICKLAND in REIS, 2011: 50) 

“Ao vivenciar a cidade criativa, há traços comuns (...) Grandes espaços 

públicos, edifícios históricos que nos unem ao passado da nossa cidade, 

óptima arquitectura que inspira o nosso futuro.” (fig.34) (KAGEYAMA in 

REIS, 2011: 55)

 

 São vários os autores que têm abordado esta temática e que apresentam 

as valências que consideram fundamentais para um bom exercício das cidades 

criativas. Em causa, centramo-nos no conceito de dois autores que expõem as suas 

perspectivas em estudos teóricos sobre a criatividade nas cidades.

 Um deles é Richard Florida, um dos mais conceituados autores sobre esta 

temática, que considera que a cidade se torna criativa quando tem a capacidade de 

atracção de uma classe criativa, que é composta pela articulação de três factores: 

“(...) o conhecimento e a capacidade de dominar a tecnologia; (...) o talento individual, 

mas sobretudo o talento potenciado pela convivência dos talentos; e a abertura à 

tolerância, própria destas comunidades diversificadas.” (MARTINS in REIS, 2011: 79) 

 Para analisar a cidade enquanto ambiente criativo para a captação de ta-

lentos, este autor publicou em 2002 a obra “The Rise of the Creative Class”, onde 

descreveu uma nova geração de indivíduos dotados de conhecimento, que deu 

origem à classe criativa, comunidade que gerou criação de riqueza nas cidades. 

Florida considera, ainda, que o sucesso das cidades e da economia urbana é 

condicionado pela capacidade de atracção deste grupo de pessoas que se dedica 

a actividades de enriquecimento cultural. Deste modo, Richard Florida acredita na 

existência de cidades criativas baseada em 3 T’s, onde o Talento, a Tecnologia e 

a Tolerância são a chave para o desenvolvimento económico e os factores que 

permitem a fixação da classe criativa nos territórios. 

 Segundo esta teoria, a Tecnologia é o elemento central, pois motiva a 

concentração de inovação e de alta tecnologia numa região. A par da presença 
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Fig. 35 . O projecto 22@ 
Barcelona permitiu que a 
identidade desta cidade se 
valorizasse com base na 
criatividade, na cultura e na 
comunicação.
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de pessoas criativas, a Tecnologia é um forte recurso de produção económica. 

Quanto ao Talento, este engloba pessoas com formação académica, sendo que 

para o autor, pessoas com maior nível literário contribuem para o desenvolvimento 

e competitividade de um país. Por último, a Tolerância refere-se ao espírito de 

abertura, de inclusão e diversidade, sendo que quanto mais tolerante for uma 

região, mais talento é capaz de mobilizar e atrair. Para Richard Florida, o grau de 

inovação e criatividade está relacionado com o espírito de abertura do ambiente 

onde as pessoas se inserem.

 Outro autor é Charles Landry, autoridade máxima da criatividade e da sua 

aplicação nas cidades, que defende a teoria dos 3 C’s, apoiada em valores como 

a Cultura, a Comunicação e a Cooperação. A Cultura é importante enquanto factor 

identitário da cidade e do seu património; a Comunicação enquanto sistema de 

aproximação, físico ou tecnológico, entre os seus habitantes, capaz de eliminar 

barreiras e esbater afastamentos; e a Cooperação enquanto interacção e 

compreensão explícita da diversidade.

 No final da década de 80, Landry orientou os seus estudos para uma verten-

te da cidade enquanto organismo criativo e ferramenta para o desenvolvimento e 

expansão de sectores como o design ou a música. Este conceito foi abordado em 

“Glasgow - the creative city and its creative economy”, cidade onde é apresentada 

uma das primeiras estratégias urbanas criativas. Já em 1991, elaborou um estudo 

semelhante aplicado a Barcelona (fig.35), cidade que considera ser a mais criativa, 

uma vez que apresenta “(...) uma relação inequívoca entre realidade e criatividade, 

é uma cidade para o mundo. Tem uma identidade definida que lhe permite 

orgulhosamente mostrar a todos aquilo que é, combinando os trunfos naturais com 

as atrações culturais, o nível de educação, as avenidas largas pensadas para as 

pessoas”. (LANDRY in www.dn.pt)

 Anos mais tarde, em parceria com Franco Bianchini foi publicado o livro 

“The Creative City”, onde foram tratados temas como “a dinâmica organizacional 

para fomentar a criatividade, (...) ou ainda o papel da história e da tradição na 

criatividade”. (LANDRY in REIS, 2011: 8) Já no ano de 2000, aplicou a temática do 

novo mundo urbano distinto do industrializado na obra “The Creative City: a toolkit 

Charles Landry



Fig. 36 . Articulação dos 
conceitos defendidos por 
Charles Landry e Richard 
Florida.
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for urban innovators”, analisando um novo mundo urbano a evoluir com base em 

princípios distintos dos que foram aplicados nas cidades industrializadas.

 A concretização de um sistema criativo baseado na Cultura, na Comunicação 

e na Cooperação permite realçar a articulação entre os actores e os palcos onde se 

desenvolvem as actividades criativas. Por conseguinte, a Cultura, enquanto factor 

identitário torna-se fundamental para a concretização de cidades competitivas e 

mais atractivas. Da mesma forma que a Comunicação tem um papel crucial na 

difusão de informação através de redes tecnologicamente avançadas, o que permite 

envolver os cidadãos nas decisões das cidades. Por último, a Cooperação é um 

factor relevante na criação e articulação de comunidades diversificadas, capazes 

de partilhar objectivos e reponsabilidades. 

 Apesar de Richard Florida e Charles Landry assumirem posturas distintas, 

ambos procuram o ideal de cidade criativa, que faça as cidades funcionarem. A 

publicação dos seus estudos teóricos levou ao interesse por espaços, cidades e 

regiões criativas e já se alastrou um pouco por toda a parte, sendo hoje pouco 

provável visitar um país que não tenha qualquer tipo de estratégia de cidade criativa. 

 Segundo uma abordagem de Maurizio Carta (2007), a teoria dos 3 T’s de 

Florida estrutura-se em torno dos 3 C’s de Landry, para demonstrar a importância 

da articulação entre os actores e os espaços onde se desenvolvem as atitudes 

criativas, através de “comunidades” que valorizam “recursos” suportados por 

“ferramentas” avançadas (fig. 36). Esta interacção entre conceitos transforma-se num 

recurso imprescindível para planeadores, arquitectos e designers, uma vez que são 

estes indivíduos, dotados de atitudes criativas, que constroem e dinamizam este 

conceito. Por outro lado, são também os responsáveis por contagiar toda a cidade, 

alcançando um ambiente urbano completo, onde se desenvolvem estratégias que 

abarcam sectores da economia criativa; a reutilização de edifícios devolutos para 

actividades da nova economia; a junção do novo e do antigo.  

 Para Landry (in www.dn.pt), o ideal de cidade criativa deve estar enraizada 

no quotidiano dos indivíduos, de modo a solucionar problemas, como a derrocada 

das indústrias tradicionais. Esta situação pode ser ultrapassada com o reforço das 

dinâmicas culturais, através do desenvolvimento das indústrias criativas. 
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Fig. 37 . Os sectores das 
Indústrias Criativas.
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 4.1.1 A valorização das Indústrias Criativas

 As Indústrias Criativas têm sido uma aposta cada vez mais frequente 

nos grandes centros urbanos. Para o crescimento coeso destas novas indústrias, 

a criatividade, a tecnologia e a inovação são três elementos fundamentais que 

permitem a dinamização do território.

 O conceito de Indústria Criativa surgiu no final dos anos 90, em Inglaterra 

como instrumento de políticas para a regeneração urbana. Este conceito apareceu 

com o reconhecimento de que a criatividade e a cultura se tornaram factores 

competitivos que favorecem o crescimento económico e aumentam o nível de 

atractividade das cidades. É segundo este contexto que as Indústrias Criativas têm 

sido objecto de estudo por parte de várias cidades e regiões, enquanto elementos 

que promovem o desenvolvimento económico ao mesmo tempo que permitem a 

projecção de cidades a nível mundial.

 Como Indústrias Criativas podem-se compreender as actividades que 

englobam o trabalho criativo e cultural. Deste modo, a lista abrange actividades 

como: a arquitectura, as artes visuais, as antiguidades, as artes performativas, 

o cinema, o audiovisual, a moda, o design ou a publicidade (fig. 37). Contudo, a 

definição sobre indústrias criativas mais recorrente pertence ao “Department of 

Culture, Media and Sport” (DCMS), delegação do governo britânico, que define 

estas indústrias como actividades que têm a sua ascensão nas valências e nos 

talentos criativos individuais e que assumem um potencial de criação de riqueza e 

de emprego através da formação e valorização da propriedade intelectual.

 As Indústrias Criativas, em conjunto com o sector das artes e da cultura, 

têm a responsabilidade de chamar a atenção para os problemas que as cidades 

enfrentam, desenvolvendo respostas para combater as necessidades vigentes. Uma 

das problemáticas existentes nas cidades actuais relaciona-se com a decadência 

das indústrias tradicionais, que perderam o fulgor de outra época e deixaram um 

rasto de instalações industriais devolutas. As indústrias criativas aparecem como 

resposta para solucionar este problema, sendo várias as cidades onde as políticas 

de revitalização urbana procuram desenvolver os sectores que integram estas 

o aparecimento das
Indústrias Criativas
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Fig. 38 . A Classe Criativa 
não é composta apenas 
por artistas, mas por 
pessoas de vários sectores 
que se destacam pelos 
seus princípios criativos e 
inovadores.
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novas indústrias.

“(...) as indústrias criativas, do design à música, das artes do espectáculo às 

visuais, ocuparam o centro da cena dos debates, pelo seu papel como eixo 

económico, criador de identidade urbana ou factor de geração de turismo e 

imagem. (...) a presença de uma grande classe criativa, (...) foi vista como 

um indicador básico de cidade criativa.” (LANDRY in REIS, 2011: 10)

 

 Um outro conceito que merece destaque é o da Classe Criativa, visto 

que influenciou o aparecimento das Indústrias Criativas, enquanto objecto para a 

elaboração de estratégias urbanas. Segundo Richard Florida (2012), esta classe 

afasta-se dos moldes convencionais de consumo padronizado e das regras 

tradicionais de trabalho, sendo composta por indivíduos com maior carga de 

criatividade individual, cuja sua escolha principal para viver é a cidade, quer pela 

sua efervescência e diversidade cultural, quer pela presença tecnológica e grau de 

tolerância que a caracterizam.

 “(...) a classe criativa tem um forte laço com o local onde reside. Pessoas 

criativas, envolvidas tanto com as indústrias criativas, quanto com a 

economia criativa, escolhem as cidades que satisfazem o seu estilo de 

vida. (...) a presença de pessoas criativas é valiosa para as cidades, e é por 

isso que elas são muito bem-vindas pelos governantes, que buscam novas 

(...) cidades cada vez mais atraentes.” (ROTEM in REIS, 2011: 139)

 Uma cidade tolerante e diversificada, quer nas artes, quer na tecnologia ou 

na economia atrai pessoas com potencial criativo, capazes de criar novas ideias. 

Deste modo, pode-se concluir que os centros urbanos com maior diversidade 

cultural e oferta artística, de eventos e espaços comerciais e áreas de lazer são 

as cidades mais capazes de satisfazer as necessidades desta nova classe, que 

procura os valores da criatividade e da inovação (fig. 38). 

 

a classe criativa
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Fig. 39 . A cultura na 
sociedade de consumo. 
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 4.2 A afirmação da cultura no espaço urbano

 “A cultura inclui todos os bens e serviços (...): património, artes visuais, 

arquitectura, arquivos, bibliotecas, livros e edição, artes do espectáculo, 

áudio e audiovisual e multimédia” (EUROSTAT in CARRANCA: 2004, 82). 

 Esta é uma definição genérica da cultura no entanto, a sua origem 

epistemológica aproxima “a cultura aos modos de vida, ou seja às crenças e aos 

modos de pensar e de agir das comunidades e às suas formas de expressão” 

(CARRANCA: 2004, 82). Actualmente, aos bens e serviços culturais têm sido anexadas 

outras actividades que se relacionam com a cultura como é o caso das indústrias 

criativas, que englobam sectores distintos, como a publicidade, o artesanato, 

o design ou a moda. Tanto a cultura como estas indústrias têm sido elementos 

cada vez mais relevantes na sociedade, uma vez que promovem a valorização da 

inovação e da criatividade, duas premissas importantes que as entidades gestoras 

procuram para conceber uma gestão urbana eficaz.

 Numa sociedade cada vez mais globalizada (fig.39), a cidade é o palco da 

cultura e o epicentro das mais variadas manifestações artísticas. Segundo Charles 

Landry e Franco Bianchini (1995), a cultura é o sangue que corre pelas veias 

da cidade, uma vez que assume uma função fundamental nas cidades actuais, 

contrapondo-se com o papel secundário que outrora desempenhara. Assim sendo, 

a cultura tornou-se num forte aliado das políticas revitalização urbana, conferindo 

uma nova imagem às cidades.

 

“(...) cultura é um activo de enorme valor para uma cidade criativa, 

pelos seus benefícios culturais, mas também pelos impactos sociais e 

económicos que desencadeia; pelo reconhecimento de que agrega valor e 

aumenta a competitividade de sectores tradicionais da economia; e como 

fonte de inspiração e geração de um ambiente mais inclinado à valorização 

da criatividade.” (REIS, 2011: 25)
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Fig. 40 . A Casa da 
Música, no Porto, é um dos 
equipamentos culturais a 
nível nacional construídos 
nos últimos anos.



 4.2.1 A importância de políticas culturais para a cidade

 Em Portugal, as últimas décadas têm sido demonstrativas do esforço e 

preocupação em modernizar as políticas culturais. Contudo, este sector continua 

a manter alguns traços tradicionais, próprios de um sistema ainda fechado que 

procura um método de abertura e expansão à sociedade. 

 É certo que o número de equipamentos culturais tem aumentado (fig. 40), 

no entanto a cultura continua a enquadrar-se segundo uma visão elitista, provocada 

por falhas ainda existentes com “as técnicas de gestão, a inovação das produções 

culturais, a promoção das indústrias da cultura, na formação de novos públicos (...)”. 

(CARRANCA: 2004, 80)

 Apesar de considerado um sector para as classes de elite, o orçamento 

de Estado destina o valor mais baixo dos orçamentos públicos para a cultura e 

a recessão económica que se faz sentir não tem contribuído para a melhoria da 

situação, pelo contrário tem originado uma maior restrição orçamental.

 

 “Ao sector da cultura é dado um novo papel estratégico na sociedade: a 

cultura tem sido chamada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação 

a dar conteúdo a nova rede de conhecimento, pela política de turismo a 

aumentar a atractividade dos locais, pelas políticas urbanas a dar vida 

nova às áreas industriais em declínio ou às outras áreas urbanas em 

crise, pelas políticas sociais a contribuir para a formação aos jovens, dos 

desempregados (...)” (CARRANCA: 2004, 88)

 

 O sector cultural contribui para o bem-estar social, permite conciliar a 

diversidade e cria uma sensação de apropriação do espaço, contudo o papel da 

cultura na cidade continua pouco legível, dado que continua a ser visto como um 

sector secundário quando comparado com outros factores de desenvolvimento 

urbano e considera-se insuficiente em termos de criação de riqueza. As políticas 

culturais devem deixar de ser subestimadas, como se se tratasse de algo supérfluo 

face às necessidades da sociedade, como o crescimento económico.

 As actividades culturais devem ser planeadas com a estratégia de 

desenvolvimento urbano, relacionando-se com “o ordenamento do território e com 
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Fig. 41. “Coração 
independente”, da 
artista plástica Joana 
Vasconcelos. Estas obras 
de arte são instrumentos 
que permitem a promoção 
de Viana do Castelo e 
elevam a cidade a nível 
nacional e internacional.



os objectivos de desenvolvimento económico, com as iniciativas de justiça social, 

com o planeamento das actividades de lazer, com as políticas de habitação, de 

obras públicas e de educação.” (CARRANCA: 2004, 90) 

 “(...) numa perspectiva de competitividade, deve atender-se ao facto da 

cultura ser um instrumento de imagem e desempenhar um papel importante 

na promoção nacional e internacional de uma cidade (fig. 41). Os grandes 

eventos culturais, como os festivais internacionais, e as actividades culturais 

de todos os tipos estão a ser alvo de uma cobertura mediática cada vez 

maior. Podem também representar uma oportunidade para valorizar no 

exterior o estilo de vida e a imagem da cidade”. (CARRANCA: 2004, 90)

 Assim sendo, o planeamento dos eventos culturais deve passar pela 

articulação entre as várias políticas, de modo a alcançar cidades mais atractivas 

para os investidores, os turistas e os seus habitantes.

 A cultura deve ser um ponto estratégico primordial para enfrentar os 

problemas que afectam as cidades. Após as várias mutações espaciais e 

económicas que as afectaram nos últimos tempos, o sector cultural pode encaminhar 

a cidade para um desenvolvimento baseado nos conteúdos, no conhecimento e 

na sustentabilidade. Deste modo, a cultura pode-se tornar no principal factor de 

transformação urbana, “(...) o motor de uma cidade terciária pós-industrial ou de 

uma cidade do conhecimento.” (CARRANCA: 2004, 93)
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Fig. 42 . O Museu 
Municipal  de Espinho 
tornou-se num modelo 
de reabilitação industrial, 
após a reconversão da 
antiga fábrica de conservas 
Brandão, Gomes & Cª num 
espaço museológico.
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5. Do pensamento para a realidade da (Re) Habilitação Industrial

 

 “(...) a cada passo vive-se o ambiente industrial. Uma fábrica de experiências onde 

se torna possível intervir, pensar, produzir, apresentar ideias e produtos num lugar 

que é de todos, para todos.” (in www.lxfactory.com)
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Fig. 44. Vista para as 
naves de abate de 
animais e depósito de 
água.

Fig. 43 . O Matadouro 
Municipal de Madrid, 
antes de entrar em 
funções.
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 5.1 O Matadero de Madrid

 

 O Matadouro de Madrid é uma instalação industrial, da autoria do arquitecto 

Luis Bellido y González, inicialmente composta por quarenta e oito edfícios, que 

se destinou, ao longo de várias décadas do século XX (1924-1996), a realizar as 

funções de Matadouro, mas também de Mercado de gado na capital espanhola.

 O terreno apresentava doze héctares de superfície edificada, com várias 

naves e edifícios de arquitectura Neomudéjar, característicos do período industrial 

dos séculos XIX e XX (fig. 43). A sua construção ocorreu no início do século XX, 

numa área desertificada e afastada do centro da cidade, tendo como objectivo 

responder às necessidades de uma crescente população.

 O desenho inicial idealizava um “projecto aberto”, com vários espaços livres, 

de modo a permitir futuras expansões. Durante o seu período de funcionamento, 

poucas foram as transformações ocorridas, com excepção para a construção de 

mais edifícios. De quarenta e oito edifícios iniciais, em 1921 o complexo passou a 

ter sessenta e quatro edifícios que contemplavam o Matadouro e o Mercado. Os 

materiais empregues não variaram muito daquilo que era usado na época: pedra 

barroca e ladrilho à vista. A disposição dos edifícios no terreno respeitava a função 

a que se destinavam. Todo o complexo se encontrava encerrado por um muro com 

poucas aberturas e a entrada no recinto podia ser feita por um portão que dava para 

o Paseo de la Chopera. Existiam outras entradas secundárias que davam para a 

mesma rua e que permitiam o acesso de grandes cargas, como o gado. 

 Paralelamente à avenida do Rio Manzanares existia uma linha de caminhos-

de-ferro, que constituía o limite ocidental do recinto. A sul, o complexo era limitado 

pela praça de Legazpi.

 Entre os sessenta e quatro edifícios que contemplavam este espaço 

destacavam-se: um pavilhão de serviços gerais, a Casa del Reloj, que se situava 

no centro do complexo, entre as actividades do matadouro e o mercado de venda 

de gado. Era neste edifício que estavam instalados os serviços administrativos e os 

de restauração. As naves de abate eram constituídas por cinco edifícios situados na 
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Fig. 45. Pontos de 
interesse próximos do 
Matadero de Madrid.

Fig. 46. Esta 
fotomontagem do 
Matadero de Madrid 
apresenta  a proposta de 
reconversão do antigo 
edifício industrial num um 
equipamento cultural.

1. Matadero de Madrid

2. Parque Enrique Tierno 

Galvan

3. Estação de Atocha

4. Museu Nacional Rainha 

Sofia
5. Caixa Fórum Madrid

6. Museu do Prado

7.Museu Thyssen-Bornemisza

8. Parque do Retiro

9. Biblioteca Nacional Espanha

10. Teatro Real

11. Palácio Real
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parte sul e estavam destinadas à matança dos diversos tipos de gado (fig.44). Eram 

duas as naves de exposição e venda de gado ovino e suíno, que se encontravam 

implantadas entre as naves de abate e o rio e faziam parte do sector do mercado. 

As naves frigoríficas eram os edifícios de maiores dimensões de todo o complexo e 

encontravam-se na zona sul, implantadas paralelamente ao muro que, ainda hoje, 

cria a barreira entre o Matadouro e o Paseo de la Chopera. Os edifícios destinados 

à secagem de peles também se encontravam na ala sul, próximo dos depósitos 

de água. A nave destinada a aves encontrava-se na parte mais a sul do complexo. 

Foi uma das intervenções posteriores, que apenas começou a ser construída em 

1932. O depósito de água foi implantado no limite do complexo, o que dava ligação 

para a praça de Legazpi. A necessidade de depósitos devia-se ao facto da grande 

utilização de água para as funções desempenhadas num matadouro. O mercado 

de gado bovino encontrava-se no lado oposto às instalações do matadouro. Nesta 

zona, destacavam-se as naves de exposição e venda.

 A partir da década de 1980, todas as funções do Matadouro ficaram 

concentradas na ala sul do complexo, o que permitiu a remodelação e a readaptação 

de vários edifícios que ficaram livres na zona norte e que, desde então puderam 

conhecer novas funções. Dada a proximidade do Matadouro com vários espaços 

relevantes da cidade (fig. 45), algumas entidades tiveram interesse em se fixar neste 

espaço como: a Câmara Municipal de Arganzuela, a Companhia Nacional de Dança 

e o Ballet Nacional de Espanha. O espaço vazio foi reconvertido num parque - o 

Parque do Matadouro - que apresentava também instalações desportivas.

 Com o encerramento definitivo do Matadouro em 1996, surgiram várias 

propostas para a ocupação deste espaço: Museu de Arquitectura, bibliotecas 

municipais ou centro comercial. Entre as hipóteses, houve duas que se destacaram: 

o projecto para a instalação da Televisão Regional, Telemadrid, nas antigas 

cavalariças; e o projecto da Cidade da Cultura, do Ócio e da Tecnologia, com 

instalação nas naves de abate. Um ano após o encerramento do Matadouro, o 

complexo foi incluído na Lista de Edifícios Protegidos do Plano Geral de Ordenação 

Urbana de Madrid.

 Contudo, as instalações do antigo Matadouro permaneceram inutilizadas 
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Fig. 48. Um dos edifícios 
que compõem o Matadero 
de Madrid.

Fig. 47. Planta funcional 
do Matadero de Madrid.
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até 2003, ano em que surgiu o plano de transformação para espaço cultural (fig.46), 

conhecido por Matadero de Madrid, que iniciaria funções em 2007. 

 No ano de 2003, durante o processo de reconversão surgiu um acordo para 

que a Fundação ARCO albergasse a sua colecção permanente nas antigas naves 

de exposição de gado ovino e suíno. No entanto, essa ideia também não vingou.

 Uma das primeiras intervenções sociais surgiu em 2002, com o acordo 

estabelecido com a Fundação Sánchez Ruipérez, para reconverter as naves de 

abate de gado bovino na Casa del Lector. Já em 2005, tem início a transformação 

da zona sul do antigo complexo num centro onde se podem desenrolar as mais 

variadas actividades culturais e artísticas.

 A reconversão do Matadouro num espaço cultural fez com que todos os 

espaços anteriormente mencionados necessitassem de intervenções para se 

adaptarem a instalações que permitissem a elaboração de exposições temporárias, 

de espaços dedicados ao desenho e de zonas onde fosse possível contemplar a 

actividade teatral. Os edifícios do complexo do matadouro deram lugar a Naves de 

Espanhol, à Central de Desenho, à Casa do Leitor, à Cineteca, à Nave de Música e 

a outros espaços de cariz cultural (fig. 47 e 48).
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Fig. 50. Uma  das infra-
estruturas que mais se 
des-taca no LX Factory.

Fig. 49. O LX Factory, em 
Lisboa.
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 5.2 O LX Factory, em Lisboa

  

 A Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense, criada em 1838, foi uma 

das mais importantes unidades industriais do século XIX, que marcou a história da 

industrialização da cidade de Lisboa. 

 Inicialmente, as actividades da fábrica encontravam-se dispersas por vários 

edifícios da cidade. Contudo, no ano de 1840, a Companhia de Fiação concentrou 

todas as suas actividades num só espaço, no antigo Convento de São Francisco 

de Xabregas. Anos mais tarde, consequência de um incêndio que deflagrou neste 

espaço, a companhia viu-se obrigada a mudar de instalações, desta feita para um 

edifício próximo do convento, o Palácio do Marquês de Niza. 

 Anos mais tarde, a direcção da companhia considerou construir um edifício 

de raiz para instalar as suas actividades industriais. Um terreno em Santo Amaro foi 

o local escolhido para a implantação da nova fábrica.

 O projecto do edifício é da autoria do arquitecto português João Pires da 

Fonte, que demonstrou um estilo arquitectónico de grande simplicidade e rigor, 

composto por espaços racionalizados e projectados segundo uma lógica de 

produção, adaptado à engenharia têxtil e com aplicação de pedras nos alçados, e 

de ferro, na estrutura interna, como material de construção e suporte de pisos.

 O novo complexo industrial foi inaugurado em 1849, e era composto por 

um edifício com forma rectangular, dividido por quatro pisos e encimado por uma 

grande chaminé. Durante os anos que se seguiram, a companhia necessitou da 

construção de mais cinco edifícios, que albergassem as máquinas de fiação e 

teares mecânicos que se encontravam dispersos por outras zonas da cidade. No 

final do século XIX, este complexo industrial voltou a ser aumentado de acordo com 

as necessidades que operavam na época (fig. 49 e 50). Os operários tiveram direito à 

edificação de um bairro que pudesse albergar os funcionários, assim como as suas 

famílias, tendo sido esta a primeira companhia a construir uma “vila operária”, que 

estava implantada nas traseiras da fábrica.

 Contudo, em 1910, com a implantação da República, a Companhia de 

Fiação e Tecidos Lisbonense começou a ter os primeiros problemas financeiros, 
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Fig. 52. Actividades 
desenvolvidas no LX 
Factory.

Fig. 51. Planta funcional 
do LX Factory.
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agravados com a crise de 1917. Esta unidade industrial acabara por se dissolver 

e as instalações de Santo Amaro foram vendidas e ocupadas pela Companhia 

Industrial de Portugal e Colónias e, mais tarde, pela Tipografia Anuário Comercial 

de Portugal e pela Gráfica Mirandela.

 Durante anos, esta parcela de território permaneceu esbatida do resto da 

cidade. No entanto, a partir de 2007, encontra-se nas instalações da antiga fábrica 

de fiação um novo modelo de produção, adaptado às necessidades dos tempos 

actuais. O complexo industrial é composto por 23 000 m2, que se encontravam 

expectantes pela aplicação de um novo plano, que desse um novo estímulo à área 

industrial devoluta, mas que acima de tudo valorizasse a cidade de Lisboa. Assim 

sendo, neste espaço recheado de memórias industriais, surgiu uma nova realidade  

- a LX Factory, a indústria criativa do século XXI, que proporciona a vivência de 

várias atitudes culturais (fig. 51).

 A simplicidade e autenticidade do local enquanto área industrial foi mantida 

e, actualmente, o espaço é ocupado por cerca de 100 empresas e profissionais que 

destacam e relevam a importância das indústrias criativas na sociedade actual. Este 

espaço apresenta ainda potencialidades para o desenvolvimento das mais variadas 

actividades culturais, como arte, música, comunicação ou moda (fig. 52).

 A LX Factory atrai cada vez mais empresas e visitantes, de tal modo que 

está a ser estudada, pelas entidades reguladoras, uma forma deste espaço deixar 

de se encontrar numa situação provisória e passar a ser visto como um exemplo de 

criatividade urbana.
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 Neste último capítulo desenvolve-se o ensaio projectual, que pretende aliar 

todos os conceitos e noções que foram abordados anteriormente nesta investigação 

com as características de uma das cidades com mais tradição e história a nível 

nacional - Santa Maria da Feira.

 Deste modo, as bases do projecto incidirão em três vertentes principais, 

que se tornam o fio condutor de toda a estratégia para a cidade. A  primeira aborda 

o problema da desindustrialização que afecta muitas instalações industriais e tem 

como objectivo incentivar a utilização destas instalações para a criação de novos 

equipamentos. Já a segunda parte do estudo elaborado sobre a cultura e todas as 

suas dinâmicas, que assume cada vez mais importância nos quadros económicos 

das cidades. Por fim, a terceira parte da mobilidade, como elemento de ligação das 

instalações industriais devolutas que são alvo de intervenção com os espaços e 

eventos culturais da cidade. 

 O caso prático irá, deste modo, desenvolver-se em três fases distintas, na 

qual a primeira retrata a imagem actual da cidade de Santa Maria da Feira, segundo 

as temáticas da (des)industrialização e do abandono das instalações industriais, 

das valências culturais e da mobilidade. Postas estas premissas, a segunda fase 

passa pela elaboração da proposta de estratégia urbana para toda a cidade como 

solução criativa que procura dissipar as problemáticas encontradas no território. Por 

último, a terceira fase foca-se em questões projectuais que envolvem a reconversão 

de uma antiga instalação industrial - o Matadouro Municipal de Santa Maria da Feira 

- num Centro de Artes Performativas.
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Fig. 56. Um olhar sobre 
Santa Maria da Feira torna 
perceptível a imponência 
e a importância do Castelo 
para o desenvolvimento da 
cidade.

Fig. 54. O Castelo é 
um belo exemplar de 
arquitectura militar que 
teve um papel relevante na 
História de Portugal.

Fig. 55. A Rua Direita é 
um dos locais mais antigos 
da cidade de Santa Maria 
da Feira.
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6. Caracterização de Santa Maria da Feira

 “Foi à sombra do Castelo que, ao longo de um eixo viário a norte, 

se estruturou o actual núcleo histórico (...)” (MATTOSO, 1993: 8)

 A cidade é dominada pelo Castelo (fig. 54), construção notável num período 

marcado por feitos e glórias de um passado medieval rico e intenso. Outrora, 

vigiava as Terras de Santa Maria, por onde, ainda antes da formação de Portugal, 

já circulavam saques de guerra, produtos agrícolas e utensílios produzidos na 

região. Uma via erigida tendo o mar como ponto de referência, inicialmente usada 

pelos primitivos habitantes, depois assumida como ferramenta da romanização e 

aproveitada mais tarde pelo trânsito medieval, estabelecia a ligação a territórios que 

actualmente correspondem a Braga, Porto, Coimbra, Santarém ou Lisboa.

 “Costuma dizer-se que o centro de Santa Maria da Feira é um dos mais 

antigos de toda a história portuguesa. Desde, ou até antes da formação da 

vila, já ali se comerciava todo o tipo de produtos (...)” (CRUZ, 2001: 6)

 

 Nas margens do Castelo foi nascendo uma população completamente 

dependente do comércio, onde se destacava a venda de ferramentas, alimentos, 

panos e utensílios imprescindíveis ao quotidiano dos camponeses (fig. 55). Foi deste 

modo que o centro desta vila passou a ser considerado como um dos mais antigos e 

estáveis da história portuguesa e a feira ganhou tal importância que o povoado lhe 

pediu o nome de empréstimo.

 No ano de 1985, aquando da elevação a cidade, a designação oficial passou 

a ser Santa Maria da Feira (fig. 56). Com cerca de 140 mil habitantes distribuídos por 

213,45 km2, este concelho apresenta uma elevada densidade populacional e uma 

proximidade geográfica com grandes centros urbanos, uma vez que Santa Maria da 

Feira se situa na região Norte, entre Douro e Vouga, estando integrado no distrito 

de Aveiro, mas na Diocese e na Área Metropolitana do Porto (fig. 57).

 Este concelho encontrava-se inicialmente dividido por 31 freguesias, no 

entanto, com a reorganização administrativa ocorrida em 2013, Santa Maria da 

a formação do 
território
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Fig. 59. Vista aérea da 
cidade, com destaque 
para a passagem da A1 
pelo território e a presença 
de duas aglomerações 
industriais nos limites da 
cidade.

Figs. 58. Delimitação do 
concelho.

Figs. 57. Localização de 
Santa Maria da Feira no 
território nacional.
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Feira passou a contar com 21 freguesias (figs. 58 e 59). 

 O município é limitado a norte por Vila Nova de Gaia e Gondomar, a este 

por Arouca, a sudeste por Oliveira de Azeméis e São João da Madeira, a sul e a 

oeste por Ovar e a oeste por Espinho. 

 Inicialmente, este concelho tinha como principais actividades a produção 

agrícola de cereais, fruta e vinho e a criação de gado bovino, visto que até à década 

de 1960, o território era composto por grandes áreas destinadas à produção 

hortícola e por vastas manchas florestais (fig. 60). Contudo, a partir dos anos 80, 

com os avanços tecnológicos e com a criação de grandes infra-estruturas viárias, 

como é o caso da A1 (fig. 61), este município gerou novas dinâmicas económicas, 

assentes num grande período de industrialização que se destacou, principalmente, 

em freguesias periféricas, como Paços de Brandão, Rio Meão, Lourosa ou São 

João de Ver. 

 Tal como em outras cidades, o desenvolvimento de Santa Maria da Feira 

permitiu o enriquecimento do ponto de vista funcional: inicialmente por acção da 

função “indústria”, posteriormente por acção dos “serviços”, alguns dos quais 

determinantes para a actividade e fixação das populações.

 Em três décadas e meia, a cidade transformou-se assim, perante uma 

notável explosão demográfica, à qual corresponde uma modernização do território, 

que se deveu muito à iniciativa municipal ao tornar prioritária a dotação das suas 

freguesias com equipamentos públicos e criação de serviços, essenciais ao bem-

estar das populações, na educação, na saúde, na acção social, na cultura, no 

desporto, em todos os sectores das suas competências. 

 

 “A expansão e consolidação urbanas (...) é a demonstração do efeito de 

urbanização intensiva que, reconhecidamente, é resultado da estrutura 

económica do concelho, para além do contributo de factores indutores 

de dinâmicas de mobilidade, acessibilidade e infraestruturação.” (ATLAS, 

2009: 158)

 

 Este grande crescimento polarizou a cidade em dois núcleos: um 

central, localizado na zona mais antiga da cidade, próxima do Castelo, composto 

essencialmente por equipamentos de cariz administrativo, histórico e cultural e 
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Fig. 62. Santa Maria da 
Feira em 2007.

Fig. 61. Santa Maria da 
Feira em 1983.

Fig. 60. Santa Maria da 
Feira em 1958.
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outro, de expansão mais recente, com uma localização periférica, próxima dos 

principais eixos viários e de grande carácter habitacional e comercial (fig. 62).  

 Santa Maria da Feira é um dos principais motores de desenvolvimento 

da região, uma vez que apresenta várias potencialidades, como uma localização 

privilegiada relativamente ao Grande Porto; o expressivo crescimento demográfico 

das últimas décadas; a capacidade de criação de várias estruturas urbanas, assim 

como a presença de área disponível para a implantação de complexos industriais.

“Em poucos anos, o concelho soube munir-se das armas para poder 

enfrentar o competitivo mundo da globalização. As suas empresas e os 

seus produtos estão presentes nos quatro cantos do mundo e fazem parte 

do dia-a-dia de milhões de pessoas. O nome de Santa Maria da Feira 

conquista, diariamente, novas fronteiras e internacionalizou-se.” (ATLAS, 

2009: 28)

 Como símbolo de modernidade e futuro, o concelho conta com um grande 

equipamento - o Europarque - potencializador de novas funcionalidades ligadas a 

eventos culturais, à indústria, ao turismo, a congressos e à ciência.

 A afirmação da cultura no concelho de Santa Maria da Feira, através de 

vários eventos de frequência regular e com relevo nacional e internacional, tornaram-

se num forte estímulo para a economia local, transformando esta cidade numa das 

mais atractivas no panorama cultural. São vários os momentos do ano onde as 

actividades culturais irrompem o quotidiano da cidade e trazem desconhecidos 

que procuram conhecer a história e a memória de tempos passados em eventos 

como a Viagem Medieval ou a Festa das Fogaceiras. Nos últimos anos, a arte 

contemporânea tem assumido um papel de destaque, através da realização de 

vários eventos como o Festival de Teatro de Rua Imaginarius e outros festivais de 

cinema e de música.

 

as dinâmicas culturais
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Fig. 63. Disposição da 
indústria no concelho.

Fig. 64. Zona Industrial do 
Roligo.

Fig. 65. Zona Industrial do 
Cavaco.

Instalações industriais

Zonas industriais

Zona industrial
do Roligo

Zona industrial
do Cavaco
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 6.1 As dinâmicas industriais

 

 Santa Maria da Feira tem a sua economia assente num forte sector 

secundário, profundamente industrializado, onde se destaca a indústria 

transformadora, considerada a força motriz e a base da estrutura económica do 

concelho. Para além de congregar o maior centro mundial de transformação de 

cortiça, conta também com a maior concentração nacional de indústria do calçado 

e com uma forte presença das indústrias de papel, metalomecânica, brinquedos e 

artigos para bebé. 

 A forte vertente industrial (fig. 63) tem levado o concelho a conquistar uma 

posição vital para o desenvolvimento do distrito de Aveiro e do país, consequência 

da grande preocupação das entidades gestoras em criar condições que potenciem 

a implantação de um intenso tecido empresarial. As políticas tomadas têm passado 

pelo investimento feito para a criação de áreas industriais e de vias estruturantes que 

permitem a ligação das indústrias com importantes eixos viários à escala nacional e 

com outras infra-estruturas de mobilidade, como é o caso dos Portos de Leixões e 

Aveiro, ou do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

 No aglomerado urbano que constitui a cidade de Santa Maria da Feira é de 

destacar, a poente, a Zona Industrial de Roligo (fig. 64), estrategicamente situada 

em relação à A1 e à EN223 e, a nascente, a Zona Industrial do Cavaco (fig. 65), 

mais próxima da EN1. Contudo, o volume industrial é mais intenso em freguesias 

periféricas, como Paços de Brandão, Rio Meão, São João de Ver, Lourosa ou 

Escapães.

 A crescente implantação das indústrias no território de Santa Maria da Feira 

originou um grande aumento da taxa de população activa que se dedicava cada 

vez mais a actividades do sector secundário. A necessidade de crescimento da 

cidade, com mais habitação e novos equipamentos também foi fundamental para 

o crescimento do sector secundário. No início da década de 1980, a população 

começou a usufruir de mais actividades do sector terciário, como consequência da 

expansão da cidade para fora dos seus limites. A passagem de grandes eixos viários 

pela cidade, o aumento do comércio, o crescimento das comunicações, a criação de 
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Fig. 66. Presença de 
instalações industriais 
devolutas.

Fig. 67. Antigo Matadouro 
Municipal de Santa Maria 
da Feira.

Fig. 68. Instalação 
industrial devoluta na 
Rua Arlindo de Sousa.

Delimitação das zonas in-
dustriais

Inst. industriais devolutas
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novos equipamentos de saúde e escolares, originaram um grande crescimento da 

população residente no concelho.

 Contudo, na última década tem-se assistido ao decréscimo do sector 

secundário, comparativamente com o sector terciário que assume cada vez mais 

importância na cidade de Santa Maria da Feira. Aliás, se se analisar as principais 

cidades portuguesas, verifica-se que a tendência é o crescimento do sector terciário 

e a diminuição do sector secundário, através do processo de desindustrialização 

(fig. 66), como fora abordado anteriormente nesta investigação. Em muitos casos, 

as empresas deslocam-se para cidades mais periféricas, mas continuam com a sua 

administração no centro das cidades, uma vez que se encontram mais próximas 

dos serviços e do comércio. Deste modo, percebe-se que as grandes cidades se 

destacam das outras através das actividades terciárias que têm disponíveis no seu 

território e que a concentração de indústrias em localizações periféricas funciona 

como motor da transformação suburbana e agente dinamizador do crescimento.

 Os valores de desemprego permitem perceber o grau de desindustrialização 

que afecta o concelho, sendo que nas últimas décadas, fruto da crise económica 

que assola o país, Santa Maria da Feira tem registado uma taxa de desemprego 

ligeiramente superior à que se verifica no território nacional. 

 Consequência destas dinâmicas territoriais, económicas e sociais, Santa 

Maria da Feira tem sido assombrada pelo abandono de instalações industriais, que 

deixam um rasto de fábricas e armazéns devolutos, sem qualquer utilidade para 

a sociedade (figs. 67 e 68). Contudo, pelas suas características estruturais, estes 

edifícios devolutos têm sido gradualmente procurados e utilizados para albergar 

várias actividades do sector terciário, como prestação de serviços ou actividades 

comerciais.

 O sector terciário tem acompanhado as transformações da cidade, 

principalmente no espaço urbano de Santa Maria da Feira, contudo este sector não 

é a expressão mais significativa da cidade, quando comparado com outros centros 

urbanos, como Porto, Vila Nova de Gaia, Espinho ou São João da Madeira, uma 

vez que apenas se limita a servir melhor a sua população, evitando que esta se 

desloque para outras cidades, para resolver determinadas situações. 
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Fig. 69. Principais pontos 
de interesse do concelho.

Fig. 70. O Europarque, 
em Santa Maria da Feira 
é um edifício polivalente 
que pode receber os 
mais variados eventos, 
conferindo uma grande 
polivalência à cidade.

Fig. 71. Actualmente, o 
Convento dos Lóios 
assume a função de 
museu, com exposições 
permanentes que narram 
a história e as tradições da 
cidade.

Património int. relevante

Património classificado

Biblioteca

Hotel
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Termas Caldas de S. Jorge
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 6.2 As valências culturais

 Apesar de Santa Maria da Feira ser um concelho de forte cariz industrial, 

as suas entidades gestoras têm elaborado estratégias com o intuito de diversificar a 

economia local. Deste modo, e com base na ideia de que o turismo é um motor de 

crescimento do país, Santa Maria da Feira tem vindo a ganhar notoriedade nacional 

e internacional, visto que possui um vasto património histórico e cultural e tira partido 

da sua história para gerar novas dinâmicas na região.

 O castelo, grande exemplar da arquitectura militar medieval, as Termas das 

Caldas de S. Jorge, consideradas como um dos melhores equipamentos termais a 

nível nacional, o Zoo de Lourosa, o único parque ornitológico do país, o Europarque 

(fig. 70), enquanto grande infra-estrutura polivalente, o Visionarium, o Museu do 

Convento dos Lóios (fig. 71), o Museu de Papel das Terras de Santa Maria, os Castros 

Romanos de Romariz e Fiães, são alguns dos exemplos da grande riqueza de um 

município que respira história e tradição, mas também modernidade e inovação (fig. 

69).

 A grande importância que Santa Maria da Feira confere a todas as 

manifestações e eventos culturais, enquanto momentos de exaltação da identidade 

e cultura local, elevam este município ao patamar dos mais dinâmicos e atractivos 

do país.

 Esta cidade pode ser encarada como um Palco de Experiências, onde o centro 

histórico se destaca do restante território, uma vez que todos os eventos culturais se 

concentram nessa zona mais antiga. Graças à grande carga histórica e ao elevado 

número de efemeridades presentes na cidade, a população feirense assume uma 

posição favorável e participativa nas actividades culturais desenvolvidas, uma vez 

que considera estes eventos um estímulo para a competitividade da cidade. 

 Do rol de actividades culturais desenvolvidas na cidade destacam-se a 

Festa das Fogaceiras, a Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, o Imaginarius, 

a Terra dos Sonhos, entre outros festivais que valorizam as raízes locais, a cultura 

e as mais variadas expressões artísticas (fig. 72). 
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Fig. 72. Implantação dos 
eventos culturais na cidade.

Fig. 73. Anualmente, a 
Viagem Medieval em 
Terra de Santa Maria 
invade a cidade e recria 
uma  época áurea da 
história da nação.

Fig. 74. O Imaginarius, 
Festival Internacional 
de Teatro de Rua de 
Santa Maria da Feira, dá 
grande destaque às artes 
performativas, tendo como 
palco os espaços públicos 
da cidade.

Fest. Cinema Luso-Brasileiro

Terra dos Sonhos

Viagem Medieval

Imaginarius

Fest. para Gente Sentada

Festa das Fogaceiras
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 A festividade mais emblemática é a Festa das Fogaceiras, uma tradição 

com mais de quinhentos anos, que teve origem num voto a São Sebastião, no 

início do século XVI, período assolado por um surto de peste que matou parte da 

população. Fiéis devotos do santo, prometeram a oferta de um pão doce, ao qual 

foi dado o nome de “Fogaça”, em troca de protecção. Esta festividade é realizada 

anualmente, sendo o dia 20 de Janeiro considerado Feriado Municipal em Santa 

Maria da Feira.

 Por sua vez, a Viagem Medieval é a maior manifestação histórica do país, 

que recria a época medieval (fig. 73). Durante alguns dias do ano, o centro histórico 

da cidade é o ponto de atracção para milhares de visitantes, que através do rigor 

histórico e da dimensão espacial e temporal, descobrem episódios marcantes da 

História de Portugal. Distinguido com vários prémios a nível nacional, o sucesso 

deste evento parte do envolvimento da população e de associações locais.

 O Imaginarius é o festival de Artes de Rua com maior conotação no país, 

sendo já uma referência a nível mundial (fig. 74). Durante dois dias, os espaços 

abertos e públicos do centro histórico servem de palco para as mais variadas 

demonstrações de artes performativas, com a presença de artistas de todo o mundo.

 Numa outra perspectiva, surge a Terra dos Sonhos, um parque temático 

alusivo ao Natal, que durante o mês de Dezembro, ocupa a Quinta do Castelo 

de Santa Maria da Feira, que se transforma através de cenários e de muitas 

personagens, num lugar mágico de exaltação da época natalícia.

 A presença de outras actividades culturais como o Festival para Gente 

Sentada, ou o Festival de Cinema Luso-Brasileiro demonstram a polivalência 

cultural de Santa Maria da Feira, um dos concelhos com maiores valências culturais.

 A nível regional, são vários os momentos culturais que ocorrem ao longo do 

ano, desde o Porto até Aveiro, sendo esta uma região com forte cariz cultural. Dos 

eventos que ocorrem fora de portas, destacam-se: o Cinanima, festival de cinema 

de Espinho; o Carnaval de Ovar, considerado para muitos como o melhor do país; 

o NOS Primavera Sound, ou o Serralves em Festa, no Porto; e o Marés Vivas, em 

Vila Nova de Gaia. 
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Fig. 75. Trajecto da Linha 
do Vouga.

Fig. 76. O “Vouguinha” 
apresenta-se num elevado 
estado de degradação 
da infra-estrutura e do 
transporte.

Fig. 77. Actualmente, a 
Estação da Linha do 
Vouga de Santa Maria da 
Feira não oferece boas 
condições de segurança e 
de conforto para os seus 
utilizadores.

Apeadeiros

Estações
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 6.3 Os sistemas de mobilidade

 Um dos momentos mais marcantes da evolução de Portugal ocorreu 

no século XIX, com a criação das linhas de caminhos-de-ferro que contribuíram 

significativamente para a melhoria das deslocações de pessoas e bens. O comboio 

foi, portanto, responsável pela criação de uma malha urbana que ainda hoje subsiste, 

não obstante das mutações ocorridas devido ao transporte rodoviário.

 Santa Maria da Feira é contemplada no seu território pela passagem da linha 

ferroviária do Vouga, um percurso centenário que outrora ligou Viseu a Espinho. 

Actualmente, a Linha do Vouga estende-se entre Espinho e Aveiro, serpenteando o 

interior das cidades e freguesias por onde passa (fig. 75). O facto da via ser estreita 

e de apresentar parcas condições, faz com que o “Vouguinha” circule a 10 km/h 

em algumas zonas e que, por isso, seja descartado como a primeira escolha da 

população para se deslocar a outras cidades (fig. 76). Apesar da fraca afluência de 

passageiros, a Linha do Vouga continua a ser a via estreita mais importante do país 

e, por isso, tem sido alvo de várias obras de beneficiação. Contudo, algumas das 

infra-estruturas que auxiliam esta via, como estações e apeadeiros, encontram-se 

em mau estado de conservação e, algumas delas, abandonadas. Na cidade de 

Santa Maria da Feira, podem-se encontrar ao longo da linha uma estação e dois 

apeadeiros (Vila da Feira, Sanfins e Cavaco), onde se verifica, principalmente na 

estação, um elevado estado de degradação (fig. 77). 

 O município apresenta-se, ainda, próximo da principal linha de caminho-

de-ferro, a linha do Norte, que liga a região norte ao sul do país. É nas cidades 

de Espinho e Aveiro que a Linha do Vouga se intercepta com a Linha do Norte, 

permitindo a ligação ferroviária do litoral com o interior.

 Contudo, o grande crescimento do concelho ocorreu através da 

acessibilidade rodoviária, primeiro com a EN1, como principal distribuidor da região, 

principalmente até aos anos 80, altura em que surgiu a A1, que passou a suportar 

grande parte do tráfego que se sentia até então na Estrada Nacional. Com um nó 

de acesso à cidade, o traçado da auto-estrada A1, que liga Lisboa ao Porto, permitiu 

o desenvolvimento do concelho, reforçando acessibilidades à região e ao país e 
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Fig. 78. Trajecto dos 
transportes públicos da 
cidade.

Fig. 79. Passagem de rede 
viária de grande escala 
no território de Santa Maria 
da Feira.

Transfeira
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despoletou novas dinâmicas económicas sustentadas pela forte industrialização 

que se fez sentir. Outra via relevante é a EN223, considerada a variante da cidade. 

É o principal acesso existente no sentido nascente - poente e atravessa o interior 

do concelho, rompendo o território e criando uma barreira física intransponível no 

sentido norte - sul (fig. 79).

 As acessibilidades rodoviárias permitiram aproximar a cidade de Santa Maria 

da Feira de grandes infra-estruturas marítimas e aéreas, como é o caso dos Portos 

de Leixões e de Aveiro, e do aeroporto Francisco Sá Carneiro. A proximidade com 

estes equipamentos é uma mais-valia para a implantação de indústrias, comércio e 

serviços no concelho.

 A nível local, a cidade apresenta uma rede de transportes colectivos de 

passageiros - o Transfeira (fig. 78). O circuito contempla zonas como: Avenida Dr. 

Belchior, Estação da Piedade, EN223, Centro Desportivo do Clube Desportivo 

Feirense, Circunvalação, Cavaco, Hospital, Escolas, Avenida Sá Carneiro, Espargo, 

Feira Nova, Balteiro, Escolas, Rua Vitorino de Sá, Junta de Freguesia, Hospital e 

Avenida 25 de Abril.

 Ao nível do peão, são escassos os percursos onde este tem a exclusividade 

da via. Apenas a principal rua do centro histórico - a Rua Dr. Roberto Alves - se 

assume como via pedonal. Ainda assim, a maioria das vias da cidade está dotada de 

passeios, o que permite ao peão deslocar-se com alguma segurança na via pública. 

Santa Maria da Feira apresenta ainda alguns espaços públicos, como praças e 

jardins, sendo que os que mais se destacam são o parque urbano que é o recinto 

da Viagem Medieval e o espaço que circunda o Europarque e o Visionarium. São 

espaços que o peão pode percorrer, sem qualquer preocupação com o automóvel.

 Relativamente à bicicleta, são inexistentes as ciclovias na cidade, apesar 

de existirem propostas para a ligação cicloviária entre o Europarque e o Largo do 

Rossio. Contudo, os municípios que rodeiam Santa Maria da Feira estão dotados 

de boas infra-estruturas cicloviárias, como é o caso de Ovar que apresenta cerca 

de 40 km de percursos cicláveis, desde a cidade de Esmoriz até à Ria de Aveiro, e 

de São João da Madeira que apresenta de cerca de 3 km de ciclovias urbanas, que 

interligam os principais espaços da cidade.

proximidades

o transporte colectivo 
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Fig. 80. A regeneração 
da Linha do Vouga é um 
dos principais objectivos da 
estratégia urbana.

Fig. 81. A criação de 
percursos pedonais e de 
espaços de permanência 
geram novas vivências no 
espaço urbano.
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7. A estratégia urbana para Santa Maria da Feira

 Proteger, valorizar e promover o património industrial, expressão física da 

força produtiva, coração e alma da competitividade e fonte de rendimento das 

gerações passadas, actuais e futuras.

 A estratégia urbana para a cidade de Santa Maria da Feira passa pela (Re) 

Habilitação Industrial de espaços devolutos que, outrora foram fundamentais 

para o crescimento económico da região, mas que, nos dias de hoje, se encontram 

encerrados, fruto da conjuntura actual. Esta revitalização procura uma nova 

identidade, através da reconversão destes espaços em equipamentos criativos de 

índole cultural.

 A articulação destes espaços culturais com outros já existentes dá origem à 

Rota Vouga Cultural, um percurso turístico que se estende do Porto até Oliveira de 

Azeméis, que tira partido do “Vouguinha” e da regeneração da sua linha ferroviária 

(fig. 80). Além da criação da RVC, as suas estações e apeadeiros transformam-

se em zonas expositivas, com informações sobre as actividades e os espaços 

culturais que podem ser visitados ao longo de toda a via ferroviária, e o tratamento 

dos espaços vazios promove a criação de percursos pedonais e de espaços de 

permanência (fig. 81).
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Fig. 82. Estratégia urbana 
para a cidade de Santa 
Maria da Feira.
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 7.1 Objectivos e intervenções para a revitalização industrial criativa

 

OBJECTIVOS ACÇÕES PROJECTO

1_ REVITALIZAR 

O TECIDO 

INDUSTRIAL E 

REQUALIFICAR O 

ESPAÇO PÚBLICO 

ENVOLVENTE

A1_Reconversão de instalações industriais 
devolutas para equipamentos culturais

A1.1_Antigo Matadouro Municipal

A1.2_Instalação industrial devoluta na Rua 

Arlindo de Sousa

A1.3_Instalações industriais devolutas na 
Zona Industrial do Cavaco

A1.4_Instalações industriais devolutas na 
Zona Industrial do Roligo

A2_Revitalização dos espaços envolventes dos 

novos equipamentos culturais

A2.1_Criação de espaços complementares, 

de apoio aos equipamentos

A2.2_Criação de zonas de lazer, através do 

tratamento de vazios residuais

P1.1_Centro de Artes Performativas (CAP)

P1.2_Centro de Artes Plásticas (CAP)

P1.3_Pólo Arqueológico industrial

P1.4_Pólo de incubação de indústrias criativas

P2.1_Zonas de restauração

P2.2_Residências de criação

P2.3_Comércio pop-up

P2.4_Black Box / Auditório

P2.5_Galeria expositiva

P2.6_Zonas de estar com mobiliário urbano

P2.7_Bicicletários de apoio aos equipamentos

P2.8_Parques infantis

2_ ESTIMULAR A 

CRIAÇÃO DE UM 

“MIX CULTURAL”, 

QUE SE RELACIONE 

COM NOVOS 

EQUIPAMENTOS 

CULTURAIS E COM 

O PATRIMÓNIO 

EXISTENTE

A3_Implementação de percursos culturais a várias 

escalas , conectores dos equipamentos com o 

património cultural

A4_Criação de infraestruturas complementares aos 

vários percursos

A5_Reperfilamento de vias para inserção de 
percursos pedonais, ciclovias ou estacionamento

P3.1_Percurso ferroviário Linha do Vouga

P3.2_Percurso Transfeira - ligação ao Europarque

P3.3_Ciclovia - Centro- Europarque- Zonas Industriais

P3.4_Percurso pedonal no centro da cidade

P4_Paragens Transfeira, Bicicletários e Circuitos de 

manutenção

P5_Rua Dr. Santos Carneiro, Rua Joana Forjaz 

Pereira

3_ REFORÇAR O 

PAPEL DA LINHA DO 

VOUGA ENQUANTO 

ELEMENTO 

ESSENCIAL 

DE LIGAÇÃO E 

COESÃO REGIONAL

A6_Articulação da linha do Vouga com zonas 

industriais e espaços culturais do concelho

A7_Revitalização das estações e apeadeiros da 
Linha do Vouga

A8_Tratamento dos espaços vazios envolventes à 

linha ferroviária

P6_Rota Vouga Cultural

P7_Novos espaços expositivos nas estações e 
apeadeiros

P8.1_Espaços de estar (próximo das estações e apeadeiros)

P8.2_Pontos informativos (próximo das estações)

P8.3_ Hortas agrícolas (zonas mais ruralizadas)

4_CONTRIBUIR 

PARA A 

EXCELÊNCIA DA 

EXPERIÊNCIA 

TURÍSTICA DA 

CIDADE

A9_Criação de um interface de mobilidade na 

Estação da Linha do Vouga

A10_Criação de espaço expositivo articulado com a 

Rota Vouga Cultural

A11_Implementação de zona informativa próxima à 

Estação

P9,10,11_Welcome Centre de Santa Maria da Feira

Fig. 83. Objectivos, 
acções e projectos 
abordados na estratégia 
de revitalização industrial 
para Santa Maria da Feira.



Fig. 84. Objectivo 1.

Fig. 85. Objectivo 2.
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 O principal objectivo da estratégia urbana visa a revitalização do tecido 

industrial através da sua reconversão para um novo uso, uma nova identidade (fig. 

84). A cultura pode ser a resposta para essa nova identidade, que procura fazer 

renascer as instalações industriais devolutas, espaços que outrora tiveram uma 

forte carga de produtividade e competitividade, mas que actualmente se encontram 

abandonados, pelos mais variados motivos. Através da cultura, estes espaços 

podem voltar a ser fundamentais no desenvolvimento da cidade.

 A reconversão das instalações industriais devolutas em Santa Maria da Feira 

dá origem a novos equipamentos que tiram partido das fortes valências culturais já 

estabelecidas na cidade. Deste modo, são propostos quatro equipamentos culturais, 

com funções distintas, nos quais é feita uma forte aposta na formação cultural, com 

a criação de um Centro de Artes Performativas, associado às artes do palco, e um 

Centro de Artes Plásticas. Para promover o turismo industrial, a proposta passa pela 

criação de um Pólo Arqueológico Industrial, com a presença de várias ferramentas 

e máquinas, que foram fundamentais para o processo de produção industrial. 

Por último, é proposto um Pólo de Incubação de Indústrias Criativas, destinado a 

pequenas empresas que se procuram estabelecer no mercado.

 Para além da revitalização, a estratégia passa pela criação de infra-

estruturas complementares aos novos espaços culturais e a requalificação do 

espaço público envolvente, de modo a criar novos espaços ao ar livre.

 O “mix cultural” compõe-se por estes novos equipamentos, fruto da 

reconversão das instalações industriais devolutas, mas também pelo património 

cultural construído (fig. 85). Para a conexão de todos estes lugares, são propostos 

quatro percursos culturais a várias escalas, que englobam os transportes públicos, 

a bicicleta e o peão. Para a implementação dos vários níveis de percurso é 

proposto o reperfilamento de vias, com a inserção de passeios, ou com inclusão de 

estacionamento.

 Enquanto que o comboio interage a nível regional, o Transfeira gera 

importantes ligações dentro da cidade de Santa Maria da Feira. Contudo, é 

proposto um alargamento do trajecto com a passagem do transporte colectivo pelo 

Europarque.
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Fig. 87. Objectivo 4.

Fig. 86. Objectivo 3.
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 A nível cicloviário, é proposto um trajecto que abrange o centro da cidade e 

permite a sua ligação com o Europarque e as Zonas Industriais do Roligo e do Cavaco. 

Relativamente ao peão, o percurso cinge-se ao centro da cidade, com a conexão 

entre a zona velha e a zona nova. Todos estes percursos são acompanhados por 

várias infra-estruturas que apoiam os percursos, como novas paragens Transfeira, 

bicicletários ou zonas ao ar livre compostas por circuitos de manutenção. 

 A Linha Ferroviária é um elemento fundamental para a estratégia regional, 

que passa pela criação da Rota Vouga Cultural, um circuito implementado ao 

longo da linha do Vouga, que estabelece ligação com vários equipamentos de cariz 

industrial que foram alvo de reconversão para lhes conferir uma identidade cultural, 

sendo com a presença de espaços museológicos que retratam as actividades 

industriais predominantes no concelho, ou locais didácticos de formação artística.

 O percurso cultural apresenta várias estações e apeadeiros entre o Porto 

e Oliveira de Azeméis, e conta com duas interfaces principais: Espinho, por ser o 

ponto de articulação entre a Linha do Norte e a Linha do Vouga, e Santa Maria da 

Feira, a cidade com maiores valores históricos e culturais de todo o itinerário, onde 

pode ser contemplada uma exposição permanente com toda a informação sobre os 

pontos de paragem do percurso cultural (fig. 86). O tratamento dos espaços vazios dá 

origem a novas zonas de estar equipadas com mobiliário urbano e implantadas na 

proximidade das estações e apeadeiros. Nas zonas mais ruralizadas, o tratamento 

passa pela criação de novas áreas agrícolas, destinadas à população.

 A proposta para a Estação de Santa Maria da Feira, um importante local de 

chegada e partida de população residente e visitantes, passa pela criação de um 

interface de mobilidade, onde é possível a articulação com o transporte colectivo 

local (Transfeira) e com percursos pedonais e cicloviários que ligam a Estação a 

vários pontos da cidade (fig. 87). Este espaço também passa a assumir a função de 

“Welcome Centre”, com a disponibilização de informações sobre a região, património, 

equipamentos, roteiros e actividades e com a presença de estruturas de apoio, 

como Posto de Turismo, Loja de Produtos regionais e merchandising, exposições 

temporárias sobre todos os pontos de interesse da Rota Vouga Cultural, espaço 

de recolha de bagagem, cafetaria e zona destinada ao aluguer de bicicletas. 

objectivo 3 . 

REFORÇAR O 

PAPEL DA LINHA 

DO VOUGA 

ENQUANTO 

ELEMENTO 

ESSENCIAL DE 

LIGAÇÃO E COESÃO 

REGIONAL
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objectivo 4 .

CONTRIBUIR PARA 

A EXCELÊNCIA 

DA EXPERIÊNCIA 

TURÍSTICA DA 

CIDADE



Fig. 88. Critérios para a 
escolha do terreno de 
intervenção.

Opção 1

Opção 2

Opção 3
Opção 4
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 7.2 Critérios para a escolha da intervenção

 

 

 Devido à forte tradição industrial, actualmente, Santa Maria da Feira 

conta com vários edifícios de cariz industrial que se encontram abandonados e 

que, como é indicado na estratégia são alvo de revitalização para lhes conferir 

novas utilizações, todas de índole fortemente cultural. Contudo, para caso mais 

pormenorizado de estudo, em conjugação com a nova função que recebe, importa 

perceber qual é a instalação industrial devoluta que mais se destaca, quer pela sua 

história enquanto edifício industrial, quer pela sua localização perante os momentos 

culturais relevantes na cidade (fig. 88). 

 Desta forma, seguem-se as descrições dos espaços industriais devolutos 

que foram descritos no primeiro ponto da estratégia.

 Este espaço de cariz industrial apresenta edifícios devolutos, no entanto 

é uma área relativamente recente e apesar de ser apelidada de Zona Industrial, 

há uma tendência notória para a fixação de actividades do sector terciário. Daí a 

proposta para este local passar pela criação de um Pólo de Incubação de Indústrias 

Criativas, destinado a novas empresas que procuram entrar no mercado de 

trabalho. Encontra-se no limite poente da cidade, separando-se do centro através 

da auto-estrada A1. Encontra-se afastado do centro histórico e, por consequência, 

dos eventos culturais da cidade.

 Esta parcela de território apresenta algumas instalações industriais 

devolutas e é contemplada com a passagem e paragem do “Vouguinha”, visto que 

o Cavaco é um dos apeadeiros que compõem a Linha do Vouga. A estratégia geral 

invoca a criação da Rota Vouga Cultural, na qual a Zona de Industrial do Cavaco 

é um dos pontos de interesse com a proposta de um Pólo Arqueológico industrial 

como revitalização das unidades industriais devolutas. Tal como acontece com a 

Zona Industrial do Roligo, esta área encontra-se separada do centro da cidade 

devido à presença da EN 223, que causa uma forte barreira física na cidade.

 Esta instalação industrial devoluta encontra-se numa posição favorável da 

cidade visto que está implantada próximo do centro histórico e de equipamentos 
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Opção 1 .
Zona Industrial de 
Roligo - Espargo

Opção 2 .
Zona Industrial do
Cavaco

Opção 3 .
Instalação industrial
na Rua Arlindo de 
Sousa



Fig. 89. Mancha do 
terreno de intervenção 
para desenvolvimento da 
estratégia local (opção 4)
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escolares, daí a proposta de um Centro de Artes Plásticas, enquanto espaço de 

criação e de exposição das várias expressões artísticas, para este espaço industrial.

Contudo, este edifício distancia-se da Linha do Vouga, um elemento estratégico 

para a regeneração regional e importante ponto de chegada de pessoas à cidade.

 O Matadouro é uma das instalações industriais devolutas com maior valor 

patrimonial, uma vez que assume traços construtivos que datam do início do século 

XX. A sua aproximação à estação da Linha do Vouga faz aumentar o interesse 

pelo desenvolvimento da estratégia para este local, que se encontra numa área 

intermédia entre o centro histórico e a Linha do Vouga, próxima das mais importantes 

construções históricas e dos grandes momentos culturais que ocorrem anualmente 

na cidade (fig. 89). A proposta de revitalização para este edifício envolve a criação 

de um Centro de Artes Performativas, um espaço cultural, que reúne as artes do 

espectáculo, como a dança ou o teatro que se articula com o Festival de Teatro de 

Rua Imaginarius.

 Das quatro opções acima mencionadas, a última é a que reúne mais 

condições para o desenvolvimento e pormenorização da estratégia da (Re) 

Habilitação Industrial, uma vez que esta é a parcela de território com maior 

número de acções propostas na estratégia para a cidade. Deste modo, o ensaio 

projectual passa pela criação de um Centro de Artes Performativas, implantado 

no antigo Matadouro Municipal. Associado a este equipamento, surge a Black Box, 

um auditório que complementa as funções desenvolvidas no CAP.

 A presença de residências de criação, de espaços destinados ao comércio 

pop-up e à restauração na envolvente do CAP, são elementos fundamentais que, 

articulados com o equipamento cultural, originam a expansão e o crescimento 

económico.

 A Estação da Linha do Vouga é o ponto de encontro dos quatro níveis de 

percursos que interligam os vários espaços culturais que se encontram espalhados 

pela cidade, portanto transforma-se num importante interface de mobilidade 

associado à Rota Vouga Cultural e num espaço de recepção e chegada de pessoas, 

ao qual se dá o nome de “Welcome Centre”. O espaço público é valorizado com a 

regeneração da Linha do Vouga através da criação de espaços de permanência.

Opção 4 .
Antigo Matadouro 
Municipal



Fig. 90. A proposta de 
intervenção para o antigo 
Matadouro Municipal 
passa pela revitalização 
industrial de índole cultural, 
que promove a criação 
de um Centro de Artes 
Performativas.
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8. O Centro de Artes Performativas e a Black Box

 “Ao longo do tempo, as indústrias criativas, do design à música, das artes do 

espectáculo às visuais, ocuparam o centro da cena dos debates, pelo seu papel 

como eixo económico, criador de identidade urbana ou factor de geração de turismo 

e imagem.” (LANDRY in REIS, 2011: 10)



Fig. 92. Vista para a rua 
Dr. Santos Carneiro, uma 
das mais movimentadas da 
cidade.

Fig. 93. Vista para a 
Linha do Vouga e para a 
Estação de Santa Maria 
da Feira.

Fig. 91. Vista para a rua 
Doutor Vaz Ferreira.

Fig. 94. Alçados poente  e 
sul do antigo Matadouro 
Municipal.
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 8.1 Enquadramento territorial

 O declive do terreno é bastante acentuado, sendo que de um extremo 

ao outro, na longitudinal, a diferença de cotas é de 27 metros. A Linha do Vouga 

encontra-se à cota mais alta, sendo um dos limites do território de intervenção e a 

Estação de Santa Maria da Feira um ponto de referência, visível em toda a cidade.  

 Apesar das condições íngremes que o terreno apresenta (fig. 91), este torna-

se numa mais-valia para a paisagem, que deve ser valorizada através de percursos 

pedonais e cicloviários e da criação de eixos visuais que permitam vislumbrar o 

Castelo, com toda a sua encosta verdejante e o centro histórico, com importantes 

edifícios considerados património classificado. Pelo território passa um afluente da 

Ribeira de Cáster que deve ser tratado de modo a preservar a qualidade do espaço 

natural.

 A nível viário, o território apresenta boas acessibilidades, com a presença 

de vias de escala local e com a rua Doutor Santos Carneiro (fig. 92), a via mais 

importante  de acesso à zona antiga da cidade, que apresenta ligações importantes 

com localidades vizinhas. Esta condição confere a esta via um elevado tráfego 

viário, principalmente em horas de ponta.

 As principais infra-estruturas do terreno de intervenção relacionam-se com 

dois meios de transporte que estão contemplados na proposta de estratégia urbana 

para Santa Maria da Feira: o comboio, enquanto motor de coesão regional e o 

transporte colectivo de passageiros Transfeira, que conecta vários pontos da cidade. 

A infra-estrutura com maior destaque no território de intervenção é a Estação da 

Linha do Vouga (fig. 93), um local de chegada e partida de pessoas, que actualmente 

se apresenta num elevado estado de degradação.

 Quanto ao construído existente, além de algumas habitações unifamiliares, 

está implantado no território um dos mais importantes exemplos da arquitectura 

industrial da cidade, do início do século XX - o antigo Matadouro Municipal (fig. 

94), um excelente espaço onde pode ser posto em prática o processo de (Re) 

Habilitação Industrial.

topografia

rede viária

paisagem natural

construído existente
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Fig. 96. O alçado poente 
do Matadouro Municipal 
demonstra o elevado 
estado de degradação do 
edifício.

Fig. 95. Alçado principal 
do antigo Matadouro 
Municipal.
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 O antigo Matadouro Municipal de Santa Maria da Feira é uma das 

instalações industriais que mais se destacam no concelho, uma vez que apresenta 

uma linguagem arquitectónica modernista, estilo que marcou os edifícios industriais 

das primeiras décadas do século XX (fig. 95). Esta construção, datada de 1931, 

encontra-se devoluta e em elevado estado de degradação (fig. 96). Contudo, 

a Câmara Municipal ocupou alguns dos anexos desta instalação com o Canil 

Municipal. A sua localização no território favorece a presença de um equipamento 

cultural, dada a proximidade desta instalação com a Estação ferroviária do Vouga.

 Actualmente, existem entidades culturais que valorizam este edifício, como 

o Imaginarius, uma vez que apresenta objectivos importantes para a dinamização 

deste espaço industrial, que passam pelo aproveitamento destas instalações para 

uma nova identidade criativa e cultural. 

 

“A investigação deste espaço, (...) é uma porta de entrada para uma ideia 

de obra aberta, em constante construção e evolução. É esta a ideia que 

se pretende para o Matadouro: que seja, simultaneamente, objecto de 

intervenção e plataforma de criação.” (www.imaginarius.pt)

 É pelo grande interesse que o Imaginarius nutre por este espaço que além 

de um espaço de formação em artes do espectáculo, o programa contempla um 

espaço de cariz museológico, com uma exposição permanente sobre a história e a 

evolução deste festival.
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Fig. 97. Centro Cultural 
Służewiecki.
Arquitecto:WWAA+ 137 
Kilo
Local: Varsóvia, Polónia
Ano: 2008
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Fig. 98. A materialidade 
do Centro Cultural 
Służewiecki acompanha 
o conceito de articular o 
edifício com o meio onde 
se insere.



 8.2 Projectos de referência

 

 Os dois projectos de referência aqui apresentados surgiram como auxílio 

para o desenho da Black Box, a única proposta de construção de raiz. Apesar de 

nenhum apresentar a mesma função do equipamento proposto, estes dois projectos 

tornaram-se referência, no caso do Centro Cultural de Varsóvia, pela sua morfologia 

e articulação com o terreno onde está implantado e, no caso da VitraHaus, pelo 

cuidado com a materialidade empregue no edifício relativamente ao meio onde se 

insere.

 Este projecto é moldado por dois aspectos fundamentais, sendo que o 

primeiro se refere à situação e ao contexto urbano onde o edifício está inserido, 

enquanto que o segundo se rege pela função, que caracteriza o programa. Deste 

modo, o projecto articula-se com a sua envolvente, onde se destacam grandes áreas 

verdes, muito valorizadas pela sua população de Varsóvia (fig.97). Partindo do ideal 

de “fazenda”, toda a proposta respeita a tradição e a cultura do lugar, ao mesmo 

tempo que se desenvolve, convertendo-se num espaço público para a cidade.

 As raízes rurais constituem o passado desta zona e tornam-se uma 

inspiração para o projecto, sobretudo com o estereótipo de casa, com os típicos 

telhados de duas águas que marcaram as habitações da década de 70.

 Combinando o desenho da proposta com a aplicação de materiais de origem 

natural (fig.98), o programa deste edifício contempla vários espaços de lazer, como: 

um jardim infantil; um auditório; um anfiteatro; salas lúdicas e uma cafetaria. As 

suas grandes fachadas envidraçadas permitem vislumbrar a paisagem que rodeia o 

equipamento.

 Este equipamento cultural tornou-se referência pela relação que estabelece 

com o território onde está implantado, sobretudo pela importância que atribui à 

paisagem que o rodeia, nunca descartando a preocupação com o desenho e com a 

função a que se destina, e pela maneira como o programa se desenvolve num plano 

subterrâneo. A cobertura transforma-se num espaço público, onde estão dispostos 

alguns módulos com funções que permitem uma melhor integração do espaço 

exterior com o programa desenvolvido no interior do edifício.

Centro Cultural 
Służewiecki, Varsóvia
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Fig. 99. VitraHaus
Arquitecto: Herzog & de 
Meuron
Local: Vitra Campus, em 
Weil am Rhein, Alemanha
Ano: 2010

Fig. 100. A VitraHaus 
durante a noite.
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 Ao Vitra Campus, composto por 14 distintos edifícios e estruturas projectados 

por arquitectos de grande renome, juntou-se a VitraHaus, um edifício construído 

com o objectivo de colmatar a ausência de espaço para a exposição da Colecção 

Casa (fig. 99). A implantação da VitraHaus numa área mais exposta do complexo, 

realça a sua extraordinária arquitectura, assemelhando-se a uma grande escultura. 

Este edifício conceptualiza-se segundo dois temas: o da casa típica e o de volumes 

empilhados num total de cinco pisos que desafiam o balanço em 14 metros, em 

alguns casos, e criam uma junção tridimensional – uma pilha de casas que, à 

primeira vista, tem uma aparência quase caótica. De acordo com as proporções 

e dimensões dos espaços interiores, todos os locais expositivos se assemelham à 

disposição de uma residência familiar. Cada uma das casas foi pensada de modo 

a actuar como um elemento abstracto. Deste modo, apesar da aparência escultural 

presente no exterior do edifício, é possível criar um distanciamento da arquitectura, 

dando total ênfase às peças de design expostas. Apesar da confusão volumétrica, 

o exterior do edifício apresenta uma cor escura que, não só unifica toda a estrutura, 

como articula o edifício com a paisagem envolvente.

 Com apenas algumas excepções, as empenas das extremidades são 

envidraçadas e os volumes estruturais parecem ter sido moldados com a força 

de uma máquina de prensar. Este edifício apresenta visões distintas ao longo 

do dia, uma vez que sobre a luz natural, o edifício assume uma posição de 

destaque relativamente às outras construções presentes no complexo. De noite, 

a luminosidade artificial, que irrompe as fachadas, deixa vislumbrar do exterior as 

peças de mobiliário que lá se encontram expostas (fig. 100).

 Esta obra torna-se referência pela sua materialidade, que conjuga um tom 

escuro com as transparências das extremidades envidraçadas que permitem que 

o interior do edifício possa ser vislumbrado do exterior, tornando-o uma montra. A 

tonalidade escura permite, também, gerar uma maior articulação do edifício com a 

sua envolvente.

VitraHaus



Fig. 101. Evolução da 
forma da Black Box, 
partindo do desenho 
do antigo Matadouro 
Municipal. 
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 8.3 Evolução da forma e organização espacial 

 A revitalização das antigas instalações do Matadouro Municipal deu origem 

à reutilização deste espaço para a criação de um Centro de Artes Performativas, 

um equipamento que promove a valorização das artes do espectáculo na cidade. 

Este programa incide nos três edifícios que dão forma ao Matadouro, contudo são 

necessárias algumas alterações a nível estrutural, uma vez que a área construída 

destas instalações se aproxima dos 500 m2, o que torna o espaço construído 

escasso para albergar todo o programa necessário para o desenvolvimento de um 

Centro de Artes Performativas (fig. 101 - A)

 Devido às limitações espaciais desta instalação industrial, surge a 

necessidade de criar um espaço complementar (fig. 101 - B), onde se desenvolve um 

pequeno auditório, concebido segundo o conceito da “Black Box”, que promove um 

estilo teatral mais puro, que privilegia a parte humana em detrimento da técnica.

 Deste modo, o próprio conceito do auditório torna-se o modelador do 

espaço, que se desenvolve com uma forma paralelepipédica, onde a entrada para 

o edifício confere a única abertura para o exterior (fig. 101 - C).

 Apesar do principal objectivo da estratégia urbana ser a valorização do antigo 

espaço industrial, há que pensar no território envolvente como um todo, de modo a 

conseguir jogos hierárquicos para que o Matadouro seja o elemento caracterizador 

da proposta. Assim, e tirando partido do grande declive que acompanha todo o 

terreno, dá-se o enterramento da Black Box, para que este edifício se torne quase 

imperceptível na visão do utilizador (fig. 101 - D).

 Com o enterramento da Black Box, a cobertura do edifício torna-se acessível, 

gerando mais espaço público e levando à necessidade imperativa da criação 

de programas complementares que levem à permanência da população nestes 

espaços. Deste modo, surge a ideia de adicionar ao edifício pequenos módulos 

que procuram a silhueta dos edfícios anexos ao Matadouro, de modo a que neles 

possam existir programas que articulam o interior do edifício com o espaço público 

(fig. 101 - E). 

evolução da forma
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Fig. 102. Axonometria 
espacial do Centro de 
Artes Performativas e da 
Black Box.
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Vestuários.

Instalações sanitárias.

Arrumos.

Cafetaria.

Museu Imaginarius.

Auditório 150 px.

Administração.

Gabinetes Imaginarius.

Salas de ensaio.

Foyer.



 Apesar do interesse patrimonial que o Matadouro assume na cidade e do 

seu desenho ser compatível com a introdução de vários programas, este edifício 

apresenta uma área construída de cerca de 500 m2, distribuída por três corpos, um 

principal no centro do complexo e dois laterais com dimensões mais reduzidas.

 A escassa área construída e a existência de três corpos ligados somente 

pelo exterior foram o mote para a ocorrência de transformações estruturais, que 

criassem mais espaço construído, capaz de responder às necessidades funcionais 

de um Centro de Artes Performativas, e concebessem melhores condições de 

acesso entre os três corpos do equipamento.

 Deste modo, a revitalização do Matadouro passa pela criação de um 

novo edifício destinado a salas de ensaio, que substitui um dos corpos laterais do 

complexo. Com dois pisos, um deles subterrâneo, onde se concentram as áreas 

técnicas e os balneários, este edifício assume uma linguagem formal que vai de 

encontro com o edificado existente. No piso subterrâneo encontra-se ainda, o 

Museu Imaginarius que tem ligação vertical com o corpo central do Matadouro, e 

uma cafetaria acessível a toda a população, visto que está voltada para o exterior, 

com esplanada no espaço público e ligação visual a escarpa do Castelo de Santa 

Maria da Feira que permite vislumbrar uma grande mancha verde.

 A necessidade de criação de um auditório fez surgir a proposta para um novo 

edifício, complementar ao Centro de Artes Performativas - a Black Box. Este edifício 

encontra-se parcialmente enterrado e numa cota inferior ao Matadouro, de modo a 

que não ofusque o protagonismo desta antiga instalação industrial. Associado a um 

auditório com capacidade para 150 pessoas, este equipamento conta, ainda, com 

áreas técnicas e administrativas, vestuários e uma cafetaria que se desenvolve em 

dois pisos, sendo que o superior se relaciona com o espaço exterior, pelo facto da 

cobertura do edifício ser acessível.

organização espacial
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Fig. 103. As Artes 
Performativas.



CXLI

Conclusão 

 A presente investigação procurou aprofundar os conceitos da revitalização industrial e 

da criatividade. Para tal, recorreu-se ao estudo do processo de industrialização, que acompanhou 

a sociedade, com a eclosão da Revolução Industrial no século XVIII, até ao fenómeno inverso da 

desindustrialização que, fruto da conjuntura económica actual, afecta cidades em todo o mundo. Este 

processo culmina com a saída das unidades produtivas dos grandes centros urbanos e, muitas vezes, 

com a sua relocalização em cidades mais periféricas, onde benefícios fiscais ou custos com a mão-de-

obra se tornam mais atractivos.

 Para trás, ficam inúmeras instalações industriais abandonadas, que dão origem a espaços 

desqualificados, facilmente marginalizáveis. Outrora sinal de progresso e competitividade, muitos dos 

espaços industriais assumem várias condições simbólicas e relevantes características espaciais para 

que não sejam esquecidos pela cidade. Devido à racionalidade imposta pelos processos de fabrico, 

estas instalações dão origem a espaços amplos, capazes de serem reconvertidos para novas funções, 

como forma de salvaguardar os edifícios e de revitalizar áreas degradadas. 

 Sendo objecto de estudo os espaços industriais devolutos, o objectivo passou por perceber de 

que modo fábricas e armazéns abandonados poderiam voltar a assumir um papel preponderante na 

cidade. Esta dúvida rapidamente se dissipou com a percepção de que o processo de desindustrialização 

não deve ser encarado como uma situação negativa, antes pelo contrário, deve ser visto como uma 

oportunidade, onde é possível revitalizar o edifício e orientá-lo para novas perspectivas no futuro. Nos 

dias de hoje, são vários os exemplos de revitalização industrial que se assumem como elementos 

dinamizadores das cidades, quer a nível urbano, cultural, social ou económico. Muitas cidades europeias 

já adoptaram este tipo de intervenção em grandes edifícios industriais, outrora devolutos.

 A criatividade, enquanto ferramenta para a revitalização industrial, surge como resposta para 

fazer renascer estes edifícios, com uma nova identidade. Através do estudo de teóricos, como Charles 

Landry ou Richard Florida, foi possível constatar que, quando aplicada às cidades, a criatividade 

aparece como uma ferramenta eficaz para solucionar problemas e conferir uma nova atitude através de 

valores como a “Cultura”, a “Comunicação” e a “Cooperação”, conceitos muito valorizados por Charles 

Landry.

 A conjugação da revitalização industrial com a criatividade revelou-se uma profícua atitude a 

vários níveis ao longo do ensaio projectual, uma vez que relacionou o modelo prático desenvolvido na 



cidade de Santa Maria da Feira com os conceitos abordados nos capítulos anteriores. Deste modo, 

enquanto concelho com forte cariz industrial, Santa Maria da Feira tem sofrido um intenso processo de 

desindustrialização que se reflecte não só na economia, mas também a nível social, com a diminuição 

da população activa residente e a elevada taxa de desemprego que se faz sentir na região. Em 

contrapartida, a cidade transformou-se numa das mais culturais a nível nacional, devido às crescentes 

dinâmicas motivadas pelo valor histórico da cidade, mas também pelas políticas culturais que têm sido 

implantadas pelas entidades gestoras da cidade.

 A estratégia principal para a cidade de Santa Maria da Feira passou, então, pela revitalização 

das instalações industriais devolutas sob a ferramenta da criatividade, o que originou vários espaços 

de cariz criativo dispersos pela cidade. Contudo, a revitalização que mereceu maior destaque foi a 

criação de um Centro de Artes Performativas, implantado no antigo Matadouro Municipal, equipamento 

gerador de um novo espaço, afastado do centro da cidade, mas que reúne as condições necessárias 

para criar uma nova centralidade em Santa Maria da Feira. A escolha do programa prendeu-se com a 

necessidade de criar uma infra-estrutura de apoio a um dos eventos culturais com maior notoriedade 

nacional e internacional - o Imaginarius. Assim, este equipamento surgiu como centro nuclear deste 

festival, onde é possível tratar de toda a logística e dar a conhecer a sua história e evolução através do 

Museu Imaginarius. Ao longo do ano, o Centro de Artes Performativas surge também como espaço de 

formação em artes do espectáculo, como o teatro ou a dança, com a presença de salas de ensaio e de 

uma Black Box à disposição da população.

 Numa visão regional, a estratégia abordou a criação de um circuito que interliga os principais 

equipamentos de cariz cultural implantados na proximidade da Linha do Vouga. Do Porto a Oliveira de 

Azeméis, a Rota Vouga Cultural permite a conexão cultural entre cidades, estimulando o turismo e a 

economia regional. A nível local, a conexão entre equipamentos e património cultural já existente foi 

conseguida através de percursos a várias escalas.

 No caso concreto de Santa Maria da Feira, estas acções incutiram uma nova identidade e 

reforçaram a importância que a cultura tem assumido na cidade nos últimos anos, com as indústrias 

tradicionais a desempenharem um papel secundário, quando comparadas com as indústrias criativas. 

A valorização cultural atrai uma nova geração, seduzida pela inovação e conhecimento que se respira 

na cidade, constituindo, consequentemente, uma economia capaz de competir com os grandes centros 

urbanos.

 A nível arquitectónico, a revitalização industrial não se limita à intervenção de espaços fechados, 
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uma vez que a reconversão deste tipo de edifícios também promove a regeneração dos vazios 

envolventes, desqualificados por consequência do processo de desindustrialização. Ao adquirir uma 

nova função, a revitalização permite resgatar os edifícios devolutos, devolvendo-os à cidade, enquanto 

espaços activo e participativos para a cidade. Deste modo, tornou-se possível compreender que a 

revitalização constitui uma acção potencialmente vantajosa em termos económicos, de planeamento 

e imagem urbanos, sendo também visíveis os benefícios sócio-culturais da revitalização da memória 

colectiva associada aos espaços industriais. 

 As transformações resultantes da revitalização industrial beneficiam não só a qualidade de 

vida do espaço urbano, mas também a continuidade dos elementos construídos, que constituem um 

elemento valioso e identitário para a sociedade.

 Actualmente, e numa visão futura, é cada vez mais importante discutir a temática da revitalização 

industrial, dada a forte presença de instalações industriais devolutas presentes no território português, 

consequência da grave crise económica que assola o país. Deste modo, está lançado o mote para o 

desenvolvimento mais afincado desta temática, dada a sua importância para as cidades actuais.

CXLIII



Bibliografia activa

s. a. (2009). Atlas Santa Maria da Feira - 35 anos de caminho, da democracia à União Europeia. Santa 

Maria da Feira: Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

BRAÑA, Celestino García; LANDROVE, Susana; TOSTÕES, Ana (2005). A arquitectura da indústria, 

1925-1965, Barcelona: Fundação Docomomo Ibérico.

CALABI, Donatella (2012). História do Urbanismo Europeu. São Paulo: Perspectiva.

CHOAY, Françoise (2005). O Urbanismo: utopias e realidades uma antologia. 6ª. Ed. São Paulo: Per-

spectiva.

CRUZ, Valdemar (2001). Um dia em Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira: Câmara Municipal de 

Santa Maria da Feira e Campo das Letras.

FERNANDES, José Manuel (2003). Arquitectura e Indústria em Portugal no século XX.  Lisboa: Secil.

FLORIDA, Richard (2012). The rise of the creative class: revisited. Nova Iorque: Basic Books.

GOITIA, Fernando Chueca (2010). Breve história do Urbanismo. 8ª. Ed. Lisboa: Editorial Estampa.

LAGE, Alexandra, DIAS, Suzana (2005). Desígnio - 1ª parte, Porto: Porto Editora.

MARQUES, Teresa Sá (2004). Portugal na transição do século - Retratos e dinâmicas territoriais. Lis-

boa: Edições Afrontamento.

MATTOSO, José (1993). A Terra de Santa Maria na Idade Média: limites geográficos e identidade pecu-

liar. Santa Maria da Feira: Edição Comissão de Vigilância do Castelo de Santa Maria da Feira.

NIETO, Gabriela (1992). Dimensões da Arquitectura. Colecção Mundo de Saberes. Porto: Porto Edi-

tora. 

PIETSCH, Max (1964). A Revolução Industrial. Lisboa: Guimarães Editores.

PINTO, Ana Lídia, MEIRELES, Fernanda, CAMBOTAS, Manuela Cernadas (2008). História da Cultura 

e das Artes: 2ª. parte. 2ª. Ed. Porto: Porto Editora.

REIS, Ana Carla Fonseca (2011). Cidades Criativas: Perspectivas. São Paulo: Garimpo Soluções & 
Creative Cities Productions.

SALGUEIRO, Teresa Barata (1992). A cidade em Portugal: uma geografia urbana. 2ª. Ed. Porto: Ed-

ições Afrontamento.

CXLIV



SCHWANITZ, Dietrich (2010). Cultura: tudo o que é preciso saber. 13ª. Ed. Lisboa: Publicações Dom 
Quixote.

Fontes electrónicas

CARRANCA, Maria Adelaide (2004). Uma Cultura para a Sociedade do Conhecimento: contributos da 

cultura para a promoção das cidades como habitats de inovação. [Consult. 15 de Setembro de 2014] 

Disponível em: http://fcsh.unl.pt/geoinova/revistas/files/n10-4.pdf

FERNANDES, José A. V. Rio (1998). Desindustrialização, terciarização e reestruturação territorial - o 

caso do Porto. [Consult. 3 de Novembro de 2013] Disponível em: http://ler.letras.up.pt/uploads/fichei-
ros/5304.pdf

IMAGINARIUS. Projecto Matadouro. [Consult. 8 de Dezembro de 2014] Disponível em: http://www.

imaginarius.pt/index.php?pg=matadouro

INFOPÉDIA. Dicionários Porto Editora. [Consult. 2 de Dezembro de 2013] Disponível em: http://www.

infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa-aao 

LANDRY, Charles; BIANCHINI, Franco (1995). The Creative City. [Consult. 24 de Novembro de 2013] 

Disponível em: http://www.demos.co.uk/files/thecreativecity.pdf

LANDRY, Charles (2012) Conversas descontraídas fazem grandes cidades. in Notícias Magazine 

[Consult. 5 de Novembro de 2014] Disponível em: http://www.dn.pt/revistas/nm/interior.aspx?content_

id=2634511

LX FACTORY. [Consult. 20 de Outubro de 2014] Disponível em: http://www.lxfactory.com/PT/welcome/

MATOS, Ana Cardoso; SAMPAIO, Maria da Luz (2014). Património industrial e museologia em Portugal. 

[Consult. 29 de Outubro de 2014] Dispnível em: https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/11102/1/

Patrim%C3%B3nio%20Industrial%20e%20Museologia%20.pdf

MENDES, José Amado (2006). Industrialização e património industrial: desenvolvimento e cultura. [Con-

sult. 29 de Outubro de 2014] Disponível em: http://www.icea.pt/Actas/21_10h30m_Jos%C3%A9%20
A%20Mendes.pdf

TRUFFAULT, Philippe (2014). Charlie Chaplin: Modern Times (documentário). [Consult. 23 de Novem-

bro de 2014] Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5lp4EbfPAtI

CXLV



Bibliografia passiva

ANDRADE, Pedro de; MARQUES, Carlos Almeida; BARROS, José da Cunha (2010). Arte pública e 

cidadania: novas leituras da cidade criativa. Casal de Cambra: Caleidoscópio.

BAPTISTA, Maria Manuel; DIAS, Dália (2006). Identidade: Ficções. Aveiro: Centro de Línguas e Cul-

turas - Universidade de Aveiro.

BEAUJEU-GARNIER, Jacqueline (1980). Geografia urbana. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

BENEVOLO, Leonardo (1994). História da Arquitectura Moderna. 3ª. Ed. São Paulo. Perspectiva.

CARTA, Maurizio (2007). Creative City: Dynamics, innovations, actions. Barcelona: LIST Laboratorio 

editoriale.

FORTUNA, Carlos (1999). Identidades, percursos, paisagens culturais: estudos sociológicos de cultura 

urbana. Oeiras: Celta Editora.

FORTUNA, Carlos (2001). Cidade, Cultura e Globalização. 2ª. Ed. Oeiras: Celta Editora.

GRAFMEYER, Yves (1995). Sociologia Urbana. Lisboa: Publicações Europa-América.

LOPES, João Teixeira (2000). A cidade e a cultura: um estudo sobre práticas culturais urbanas. Porto: 

Edições Afrontamento e Câmara Municipal do Porto.

MONTEIRO, Anthero (2005). 500 anos de tradição festa das fogaceiras. Santa Maria da Feira. Câmara 

Municipal de Santa Maria da Feira.

MUMFORD, Lewis (1991). A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. 3ª. Ed. 

São Paulo: Martins Fontes.

PINA, José (dir.) (2007). 7ª. edição imaginarius: festival internacional de teatro de rua Santa Maria da 

Feira. Santa Maria da Feira: Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.

ROBERTSON, Roland (2000). Globalização: teoria social e cultura global, Petrópolis: Editora Vozes.

TOURAINE, Alain (1971). The post industrial society. Nova Iorque: Random House.

VELOSO, Maria Alonso (2004). Espaços recriados. Vigo: ENOR.

CXLVI



Dissertações

CARVALHO, Gonçalo José Veloso Queirós (2009). A Reciclagem dos Usos Industriais e as Novas 

Tipologias de Actividades e Espaços de Cultura. Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitec-

tura, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal.

LOPES, Maria de Fátima Gouveia Diogo (2012). Arquitectura em segunda mão: tipologias indus-

triais na cidade do Porto, Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada 

do Porto, Porto, Portugal. 

SANTOS, Joana Filipa Ferreira (2012). As cidades criativas como modelo dinamizador do destino 

turístico, Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento de Produtos de Turismo Cultural, Instituto 

Politécnico de Tomar, Tomar, Portugal.

Fontes electrónicas

CM SANTA MARIA DA FEIRA. [Consult. 20 de Dezembro de 2013] Disponível em: https://www.cm-

feira.pt/portal/site/cm-feira

FUNDACIONCOAM (2005). Rehabilitación del antiguo Matadero Municipal de Madrid, el sector me-

ridional. [Consult. 31 de Outubro de 2013] Disponível em: http://212.145.146.10/ejercicio/concursos/

concursos_ocam/130606_ecotop/documentacion/matadero_madrid_memoria_historica.pdf

MATADERO MADRID. [Consult. 10 de Dezembro de 2013] Disponível em: http://www.mataderomadrid.

org/

OLIVA CREATIVE FACTORY. [Consult. 20 de Novembro de 2014] Disponível em: http://olivacreative-

factory.com/wp/

PATRIMÓNIO CULTURAL. Direcção-Geral do Património Cultural. Edifício da Companhia de Fiação e 

Tecido Lisbonense. [Consult. 23 de Novembro de 2014]. Disponível em: http://www.patrimoniocultural.

pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/
geral/view/71938

PIRES, Artur da Rosa (1986). Industrialização difusa e “modelos” de desenvolvimento: um estudo no 

distrito de Aveiro. [Consult. 5 de Dezembro de 2014]. Disponível em: http://www.ceg.ul.pt/finisterra/
numeros/1986-42/42_02.pdf

REIS, Ana Carla Fonseca. Cidades Criativas, Turismo Cultural e Regeneração Urbana. [Consult. 26 

de Setembro de 2013] Disponível em: http://www.redbcm.com.br/arquivos/cidadescriativas/ana-carla-

fonseca-cidades-criativas.pdf

CXLVII





Apêndices



Fig. 104. Informação sobre 
a Rota Vouga Cultural.
Fonte: Produção própria a partir 
de várias fontes.
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CLI



Fig. 105. Proposta de 
implantação.
Fonte: Produção própria.
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CLIII



CLIV

Fig. 106. Perfil A-A’
Fonte: Produção própria.

Fig. 107. Perfil B-B’.
Fonte: Produção própria.
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Fig. 108. Centro de Artes 
Performativas. Planta da 
cota 151.
Fonte: Produção própria.
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Fig. 109. Centro de Artes 
Performativas e Black Box. 
Planta da cota 155.
Fonte: Produção própria.
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Fig. 110. Centro de Artes 
Performativas e Black Box. 
Planta da cota 159. 
Fonte: Produção própria.
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CLXII

Fig. 111. Corte A - A’.
Fonte: Produção própria.

Fig. 112. Corte B - B’.
Fonte: Produção própria.
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CLXIV

Fig. 113. Corte C - C’.
Fonte: Produção própria.

Fig. 114. Corte D - D’.
Fonte: Produção própria.
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CLXVI

Fig. 115. Corte E - E’.
Fonte: Produção própria.

Fig. 116. Corte F- F’.
Fonte: Produção própria.
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CLXVIII

Fig. 117. Corte G - G’.
Fonte: Produção própria.

Fig. 118. Corte H - H’.
Fonte: Produção própria.
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CLXX

Fig. 119. Pormenor construtivo do Centro de Artes Performativas
Fonte: Produção própria.

0 m 2,5 m1,25 m
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Fig. 120. Pormenor construtivo da Black Box.
Fonte: Produção própria.

0 m 2,5 m1,25 m


