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CAPÍTULO 2 
Documento nº 1 – Ofício do Presidente da Associação Industrial Portuguesa ao Presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa. 24 de Agosto de 1953. Processo de Obras nº 34 368. Arquivo 

Municipal de Lisboa (CML/AI). 

 

     Exmº Sr. 

     Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

 

Em seguimento das conversações que esta direcção tem tido a honra de estabelecer 

com Vossa Excelência, acerca da Instalação da Feira das Indústrias Portuguesas nos 

terrenos da Junqueira, e após a apresentação em devido tempo, do respectivo ante-

projecto, sobre o qual já recaiu parecer favorável dos serviços da digníssima 

presidência de V. Excª, vimos agora submeter a V. Excª o projecto definitivo da 1ª fase 

dessa obra da autoria dos arquitectos Francisco Keil do Amaral e Alberto Cruz. 

O projecto seguiu a linha geral do anteprojecto, tendo apenas sofrido ligeiras 

alterações no sentido de obter maior aproveitamento do espaço e mais adequada 

arrumação dos locais destinados a exposição. Também, para corresponder às 

preocupações que surgiram em relação à vedação do terreno e à vista do lado da 

Avenida da Índia, os arquitectos encontraram uma solução que mais se harmoniza, na 

verdade, com as exigências urbanísticas do local. 

Tornando-se a realização desta obra de um elevado interesse para a Economia 

Nacional, pela indispensável propaganda do trabalho português, e para a valorização 

da cidade, como, aliás, vossa Ex.ª tem reconhecido na generosa atenção que sempre 

dispensou a este problema, permitindo-nos solicitar de V. Ex.ª que se digne determinar 

o que em seu alto critério tiver por mais conveniente, para que possamos dar o mais 

rápido andamento a este projecto. 

Com os nossos antecipados Agradecimentos, apresentamos a V. Ex.ª os protestos da 

mais elevada consideração […]. 

 

      Lisboa, 24 de Agosto, de 1953 

    

   Presidente da Direcção da AIP 

    Dr. Francisco Cortez Pinto 
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Documento nº 2 – Ofício do Vice-Presidente da Associação Industrial Portuguesa ao 

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. 29 de Setembro de 1953. Processo de Obras nº 34 

368. Arquivo Municipal de Lisboa (CML/AI). 

    

 

    Exmº Sr. 

    Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

 
 
 
Pelo Ministério das Obras Públicas acaba de nos ser remetido o parecer que o 

Conselho Superior das Obras Públicas, de acordo com o despacho de Sua Excelência 

o Ministro das Obras Públicas, proferiu acerca do ante-projecto das instalações 

definitivas da Feira das Indústrias Portuguesas. […] 

Supomos que se encontram preenchidas todas as formalidades relativas ao projecto 

restando, agora, assentarmos nas condições em que será por nós utilizado o terreno 

da Junqueira, propriedade desse Município. 

Solicita uma definição e uma resposta quanto à utilização deste terreno por parte dos 

serviços da C. 

 

 

 

     Lisboa, 29 de Setembro, de1953 

 

 
     Vice-presidente da FIL 
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Documento nº 3 – Memória descritiva e Justificativa. Projecto das Instalações Definitivas para a 

Feira das Indústrias Portuguesas, 1953. Processo de Obras nº 34 368. Arquivo Municipal de 

Lisboa (CML/AI). 

 

Memória descritiva e Justificativa 

 
Projecto das Instalações Definitivas para a Feira das Indústrias Portuguesas 

 

Do conjunto previsto para as novas instalações da FIP – cujo anteprojecto mereceu 

aprovação da Câmara Municipal de Lisboa – estudou-se o projecto do edifício principal 

e da vedação, para serem realizados numa 1ª fase, como se contava. Nas suas linhas 

gerais, no jogo de volumes e no espírito arquitectónico, o edifício mantém-se tal como 

o inicialmente concebido; mas o estudo pormenorizado das estruturas e o 

“amadurecimento” da solução originaram certas alterações que se evidenciam tanto no 

exterior, como no interior. A preocupação de amenizar a frente voltada para a Av. da 

Índia e de a deixar composta mesmo sem os pavilhões previstos para construção 

ulterior, esteve também na base dessas alterações. Cremos que, tanto em conjunto 

como em pormenor, a composição beneficiou consideravelmente. Esquematicamente, 

o edifício é constituído por dois corpos que se cruzam em anglo recto: - um mais alto e 

volumoso, com iluminação lateral pelas fachadas Norte e Sul, abriga a nave principal, 

as arrecadações, o hall e a sala de conferências; outro, mais baixo, com iluminação 

pelas fachadas Nascente e Poente, Norte e pelo tecto, abriga a nave menor, os 

serviços administrativos e umas instalações sanitárias para ambos os sexos. No 

ângulo Norte – Poente há ainda um pequeno corpo com outras instalações sanitárias e 

os vestiários para o pessoal. 

Construtivamente, o corpo principal é constituído por uma série de pórticos de cimento 

armado, com 40 m de vão, distanciados de 7m. Esses pórticos, com um arco central e 

galerias em consola de ambos os lados, suportam vigotas de cimento tipo “simplex”, 

sobre as quais se fixa a cobertura de lusalite ondulada, curva e pintada de verde-claro 

na face inferior. As águas da chuva desaguam em algerozes longitudinais de cimento 

armado, de grande secção. Desses algerozes escoam-se por tubos de queda 

dispostos de 7 em 7 metros, acompanhando os arcos. Junta-se ao projecto uma 

perspectiva para facilitar a compreensão e a antevisão do conjunto interno. 

O corpo menor é constituído por um sistema de pórticos simples, distanciados de 

4.50m, com lajes servindo de pavimentos. Na nave, a parte central é rota em toda a 

altura e coberto de modo idêntico ao corpo principal. O escoamento das águas pluviais 
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faz-se através de tubos de “Sanolite”, isolados com betuminoso e embebidos nalguns 

dos pilares. 

O acesso do R/C ao 1ª andar é feito por amplas escadas de cimento, com os degraus 

revestidos por marmorite. Oportunamente juntar-se-ão os cálculos de toda a obra de 

betão armado. 

Feita a estrutura, as paredes, que não tem função de suporte, serão construídas com 

tijolo e argamassa de cimento e areia ao traço de 1/5. Nas exteriores empregar-se-á 

tijolo grande, de 12 furos e nas interiores tijolo normal  

 

[…]. 

 

No hall e na sala de conferências os tectos serão constituídos por placas de estafe 

apropriadas, com aberturas para iluminação artificial. As colunas levam um 

revestimento de marmorite lavada, de cor viva; e os socos um forro de cantaria rústica 

de Alvide. Os topos exteriores da nave principal, o corpo das bilheteiras e o topo sul do 

corpo menor serão revestidos com chapas de lusalite ondulada, pintadas a tempera, 

com cores intensas. Todas as caixilharias levarão prumos de Gracifer e aros móveis 

de ferros perfilados, para ventilação. As portas serão de madeira de sicupira encerada 

[…]. 

Quanto ao partido estético, pode considerar-se que ele é, fundamentalmente, a 

consequência do aproveitamento interno dos espaços e dos sistemas construtivo. O 

que não significa descuido, ou despreocupação no que diz respeito ao aspecto. A 

relação entre os volumes, o contraste entre as paredes e os envidraçados, os jogos de 

cor, o enriquecimento com alguns motivos decorativos, mereceram uma atenção muito 

especial. 

À vedação deu-se um carácter rasgado, aberto, para que não apareça como um muro, 

um tapume e deixe vislumbrar o que se passa no interior do recinto, onde se plantam 

desde já árvores e se semeiam relvados com disposição definitiva, de modo a que não 

dificultem a construção ulterior das galerias e dos pavilhões previstos. 

Em tudo o mais respeitar-se-ão as normas de bem construir e a legislação em vigor. 

 
 
   1953 
 
   arqtº Keil do Amaral, nº 101 e Alberto Cruz, nº 91  
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Documento nº 4 – Parecer do Conselho Superior de Obras Públicas relativo ao ante-projecto 

da construção das instalações definitivas para a Feira das Indústrias Portuguesas, em Lisboa. 

1953. Processo de Obras nº 34 368. Arquivo Municipal de Lisboa (CML/AI). 

 
PARECER DO CONSELHO SUPERIOR DAS OBRAS PUBLICAS – MINISTÉRIO DAS 

OBRAS PÚBLICAS  

 

Excelência 

 

De acordo com o despacho de V. Ex.ª de 17 de Junho último, a Direcção Geral dos 

Serviços de Urbanização enviou a este Conselho, para efeitos de parecer, 

acompanhado do ofício nº 3.524 – processo nº 269 […], o ante-projecto da construção 

das instalações definitivas para a Feira das Indústrias Portuguesas, em Lisboa. 

O processo, registado na secretaria do Conselho com o nº 2.421 é constituído pelo 

citado ofício de remessa e por uma pasta contendo o ante-projecto da FIP com os 

seguintes elementos: 

Peças escritas: - memória descritiva 

Peças fotográficas – 3 fotos da maqueta 

Peças desenhadas – planta geral do conjunto 

Planta geral do conjunto, 1ª fase 

Planta geral do conjunto, 1ª e 2ª fase 

Plantas do 1º piso, alçados 

Alçados 

Acompanha o processo o parecer da Comissão de Revisão da Direcção-Geral 
 
Dos Serviços de Urbanização. 

DESCRIÇÃO – O ante-projecto apresentado refere-se às instalações definitivas da 

Feira das Indústrias Portuguesas, a construir nos terrenos da Junqueira entre a Av. da 

Índia e a Rua da Junqueira e que vão desde o edifício da Standard Eléctrica até ao 

edifício da Cordoaria Nacional, desenvolvendo-se numa extensão de 500 metros 

aproximadamente sobre a Avenida da Índia e de 390 sobre a Rua da Junqueira. 

Os princípios gerais que orientaram o estudo do ante-projecto – segundo memória 

descritiva – são resumidamente os seguintes: 

a) Superfície coberta mínima a prever 25.000m2. 

b) Realizar de preferência a exposição num único piso e quando muito também 

em galerias construídas dentro do volume geral dos pavilhões, como mostra a 

nossa experiência e a de outras feiras. 
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c) Necessidade de alternar zonas fechadas com outras abertas para o exterior, 

afim de evitar a monotonia e a fadiga dos visitantes. Daí a imediata criação de 

pavilhões, galerias abertas e fechadas e pátios ajardinados. 

 Prever no estudo de conjunto, a possibilidade de realizar por fases, e com 

 grande economia. 

d) Criação dos estacionamentos necessários para automóveis. 

Na parte nascente previram os autores uma praça, com estacionamento para 

cerca de 200 carros. Este estacionamento seria completado aproveitando o 

largo passeio arborizado sul da Rua da Junqueira, com cerca de 80 

automóveis. 

No restante terreno ficam as instalações propriamente ditas da Feira das 

Indústrias Portuguesas, compostas de 4 pavilhões – sendo o da entrada 

principal e os restantes três iguais e a construir nas várias fases da execução 

do conjunto da obra – ligados por galerias cobertas de exposição ao ar livre, 

que circundam os pátios ajardinados, e um pavilhão para restaurante. 

  O restaurante tem, além dos serviços normais, um terraço – esplanada  

  construído sobre um espelho de água. 

O pavilhão principal, que constituirá a 1ª fase, abriga além da grande nave de 

exposição, o vestíbulo da entrada principal, os serviços administrativos, hall e 

galeria de exposição, stands fixos, bilheteiras, instalações sanitárias, 

arrecadação, galerias superiores de exposição e uma sala de conferências e 

cinema para cerca de 400 pessoas. 

Os 3 restantes pavilhões compõe-se da própria nave e de uma galeria com 

acesso por uma escada num dos topos. Foi prevista para cada um dos 

pavilhões secundários entrada privativa, para o material de exposição e ainda 

para poderem ser alugados separadamente para pequenas exposições de 

vária ordem. 

A iluminação dos pavilhões foi prevista sempre voltada a norte e a nascente, 

de acordo com as circunstâncias, e de forma a evitar “que o sol das horas 

quentes entre nos locais da exposição”. 

As galerias voltadas a sul e poente têm – “elementos especiais de protecção 

contra os raios solares” 

Foi igualmente prevista uma ventilação transversal adequada, assim como uma 

iluminação nocturna, dada a maior afluência do público a estas horas. 

Um passeio com 35 metros de largura precede a entrada no pavilhão principal. 

Ladeando este pavilhão pelos lados norte e poente previram os autores do 

anteprojecto um largo recinto ajardinado que servirá para exposição de artigos 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 14

que pelo seu volume ou natureza deve ficar dentro dos pavilhões tais como: 

guindastes, carruagens de caminhos-de-ferro ou ainda “stands” com 

características especiais. 

Para a descrição do sistema de estrutura de construção, transcreve-se a parte 

final da memória descritiva: 

Com a escolha de um sistema construtivo e dos materiais a empregar gastou-

se a maior parte do tempo que nos foi dado para realizar este anteprojecto. 

Num conjunto de edifícios desta natureza tais assuntos assumem sempre uma 

importância capital: no caso presente ela foi acrescida ainda pela reconhecida 

má qualidade do terreno quanto a fundações. 

 É óbvio que só para cobrir 25.000 m2 de pavilhões e galerias há que gastar 

uma quantia vultuosa; mas uma tal quantia pode, conforme o tipo de cobertura 

adoptado, passar do simples para o dobro. Uma diferença de 100$00 por m2 (e 

há diferenças muito maiores entre sistemas de cobrir edifícios) representa um 

encargo a mais, ou a menos, de escudos 2.500.000$00! Outro pode suceder 

com as fundações, com os pavimentos, etc. 

Houve, portanto, mesmo tratando-se de uma anteprojecto, de iniciar por aí o 

nosso trabalho; de fazer consultas, estudos comparativos, excluindo 

deliberadamente soluções caras, mesmo que tivessem grandes vantagens e 

permitissem obter interessantes efeitos estéticos. O problema que se punha 

para nós não era o de fazer lindos pavilhões por qualquer preço, mas o de 

conceber um conjunto ligeiro, simples, despretensioso, realizável por baixo 

preço. 

É indispensável, contudo, não tomar a ligeireza, a simplicidade e a economia 

que visamos como sinónimos de desleixo, pobreza de concepção, má 

qualidade de materiais. Nada disso. 

Para não se “enterrar” demasiado dinheiro em fundações nos terrenos pouco 

firmes da junqueira adaptou-se o seguinte critério: 

a) Apoiar sobre estacaria de madeira arcos de cimento armado, com grande vão 

e distanciados bastante, para reduzir o número de apoios. 

b) Apoiar sobre uma sapata geral de cimento, bastante larga e pouco profunda, 

colunas ligeiras e pouco distanciadas de sustentação de galerias; 

c) Reduzir quanto possível o peso dos vários corpos do edifício. 

Para não se gastar uma quantia muito elevada em cofragem, que neste caso, 

dado o grande pé direito dos pavilhões, seriam bastante complexas e 

dispendiosas, adoptou-se o seguinte sistema: construir arcos de cimento 

armado espaçados de 7 metros a um por um, com cofragem móvel suspensa 
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da torre de montagem. Sobre estes arcos dispor-se-ão, a cerca de 1 m umas 

das outras, vigotas de cimento pré-esforçado, feitas em estaleiro; e sobre as 

vigas fixar-se-ão chapas de lusalite ondulado e com a curva geral da cobertura, 

tendo as sobreposições isoladas com tira de cartão betuminoso. 

As chapas serão pintadas a têmpera na face inferior, e ficarão à vista; e crê-se 

também que a grande cubagem dos pavilhões, o elevado pé-direito, e o 

estabelecimento de uma ventilação transversal eficiente junto aos tectos 

chegam para assegurar o isolamento térmico necessário. 

As paredes, que não suportam cargas, serão feitas com tijolos de grandes 

dimensões; as caixilharias, com perfis de cimento tipo “Gracifer”; os 

pavimentos, com elementos de cimento assentes sobre massame; em todos 

os aspectos da construção que seria ocioso descrever em pormenor nesta 

memória descritiva do anteprojecto, se encontra o mesmo propósito de 

simplificação e economia. 

[…] 

 

PARACER DA COMISSÃO DE REVISÃO 

O parecer da Comissão de Revisão da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, 

faz uma análise ponto por ponto dos vários aspectos do anteprojecto, sem fazer 

quaisquer reparos de maior, a não ser a ausência de uma estimativa do custo da obra, 

o que limitou a sua apreciação no campo económico. Em conclusão julga: que o 

presente anteprojecto se encontra em condições de servir de base à elaboração do 

projecto definitivo. 

 

APRECIAÇÃO  

Com a demolição do pavilhão da cidade de Lisboa, na exposição do Mundo 

Português, onde se têm efectuado as primeiras feiras das Indústrias Portuguesas, 

impôs-se a necessidade de prever, tendo em conta o êxito destas e os interesses da 

Indústria Nacional, a construção das suas instalações definitivas de forma a assegurar 

a sua realização periódica, e em condições de estimular o seu futuro desenvolvimento. 

A apresentação do respectivo anteprojecto, afigura-se por isso justamente oportuna 

pois trata-se de uma iniciativa que a todos interessa e de todos deverá de merecer o 

maior apoio. 
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SITUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO 

A escolha dos terrenos da Junqueira para a construção da Feira das Indústrias 

Portuguesas, do ponto de vista de acessos e meios de transporte parece estar 

justificada. 

Quanto à área necessária às instalações previstas, afirma-se na memória que se 

tomou como base mínima a superfície de 25.000 m2 de área coberta, área que 

conjugada com os espaços livres considerados convenientes, parece ao Conselho 

ficar em condições de satisfazer os objectivos a atingir, ainda que seja necessário 

realizar exposições em mais de um ciclo. A solução adoptada torna a exposição 

menos fatigante para o público. De resto, até à data, outros terrenos em melhores 

condições não foram encontrados. 

A implantação no terreno parece estar certa e a colocação de um grupo de galerias de 

exposição ao ar livre com o máximo de 4 metros de altura junto da parte norte do 

conjunto mostra que os autores tiveram em consideração a existência de alguns 

palácios no lado norte da Rua da Junqueira, adoptando aquela solução com o 

propósito de não os afrontar. 

Porém do lado sul do terreno, ao longo da Avenida da Índia a solução não parece tão 

justa em face a algumas circunstâncias que a condicionam. 

O conjunto da Feira das Indústrias Portuguesas, ficará situado entre os edifícios da 

Standard Eléctrica e da Cordoaria Nacional e qualquer destes edifícios apresenta um 

recuo de fachada, em relação ao limite interior do passeio, de 7 metros e 9 metros, 

respectivamente. 

No anteprojecto, em apreciação, as edificações da Feira das Indústrias Portuguesas 

desenvolvem-se em alinhamento único numa extensão de cerca de 350 m, o que torna 

a sua face sul exageradamente monótona. 

Parece a este Conselho que qualquer recorte dentro daqueles limites ou transparência 

de elementos poderá resolver satisfatoriamente o problema. 

No que respeita ao parque de estacionamento de carros previsto na nova praça 

fronteira ao edifício principal, parece preferível estudar-se uma solução para peões 

que permita ligar directamente aquele parque com o passeio que antecede a entrada 

principal da Feira. 

Evitar-se-ia assim o cruzamento de peões na projectada ligação da Avenida da Índia 

com a Rua da Junqueira. 

A solução adoptada no largo passeio da Rua da Junqueira, neste aspecto, resolve 

perfeitamente o problema. 
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ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL  

Depois de completamente concluídas as fases previstas para a construção total das 

Instalações da Feira das Indústrias Portuguesas, ficarão estas compostas de 4 

pavilhões (sendo o da entrada principal) ligados por galerias cobertas e um grupo 

isolado de galerias, do lado norte, com o restaurante. 

Tendo em conta as directrizes expostas na descrição o anteprojecto satisfaz. 

A sucessão, sempre variada de perspectivas, pavilhões fechados, galerias abertas em 

grupo, pátios envolvidos de galerias, pátios abertos, galerias fechadas, etc., 

constituem os elementos e uma característica do presente estudo. 

As circulações parecem bem delineadas, e as entradas e saídas bem localizadas. A 

existência de 4 pavilhões permite além da organização da Feira por secções, a 

possibilidade da utilização separadamente, para outros fins estranhos à Feira das 

Indústrias Portuguesas. 

Esta possibilidade de utilizar os pavilhões menores para pequenas exposições de 

natureza vária, é sem dúvida uma solução que responde à falta de locais próprios para 

aqueles efeitos, e de que a cidade carece em absoluto.  

No estudo apresentado apenas se prevê uma entrada de público, para o caso das 

exposições da Feira das Indústrias Portuguesas com as respectivas bilheteiras. Dada 

a situação e extensão dos parques de estacionamento satisfará esta solução à 

conveniente comodidade do público. 

Para os três pavilhões pequenos foram previstas entradas para artigos a expor e para 

o caso de exposição de outra natureza, do lado da Avenida da Índia. A entrada de 

artigos a expor provoca necessariamente o estacionamento de veículos de carga que 

não parece aconselhável numa artéria de grande trânsito como esta. 

De resto o trânsito e estacionamento de veículos de carga não são permitidos nesta 

artéria. 

Impõe-se, por isso, a necessidade de prever entrada ou entradas de serviço do lado 

da rua da Junqueira onde no seu largo passeio poderão estacionar quaisquer veículos 

e por onde poderá ser feita a entrada para montagem de exposições. 

Estes três pavilhões possuem uma galeria de exposição a todo o seu comprimento 

com cerca de 77 metros apenas com uma escada. Não seria mais lógico prever-se 

uma escada em cada topo e estudar-se um circuito obrigatório do visitante, evitando 

retornos? 

Parece que sim. 

Quanto ao pavilhão principal, três aspectos merecem observações a saber: 

1º O acesso à sala de cinema e conferências (400 lugares), situada por cima do 

vestíbulo da entrada, aparece acanhado, pouco franco e directo. O desencontro da 
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entrada com a escada e sobretudo a pequena largura do patim de acesso (5 metros), 

a isso dão lugar. 2º - Na 1ª fase, que não incluía a construção do pavilhão para 

restaurante, este funcionará, segundo se prevê na memória, no local destinado às 

arrecadações, que tem a sua maior dimensão voltada a poente. Conviria (embora a 

título precário) considerar um sistema qualquer de protecção contra o sol. Aliás nas 

restantes partes do edifício com a mesma orientação foram projectados, com justeza, 

elementos especiais para esse efeito. 

3º - Este pavilhão tem assegurada a sua iluminação natural por meio de envidraçado 

voltado exclusivamente ao norte. Julga-se que esta iluminação seria francamente 

melhorada se fosse completada com uma luz complementar sul.  
 
REALIZAÇÃO TÉCNICA 

Debaixo do ponto de vista construtivo, deve-se encarar apenas o estudo apresentado 

como na realidade ele é: um anteprojecto. 
Pode-se, ainda verificar que aos autores este importante aspecto do problema não 

ficou estranho. 

A análise das plantas, dos cortes e da memória descritiva, como elemento essencial 

de esclarecimento principal em que se basearam as soluções propostas, dá uma ideia 

clara de que estes estudos, sobretudo em obras de vulto como o que se está 

apreciando, devem desta forma ser encarados desde o início da concepção da obra. 

A procura de um sistema construtivo e das coberturas dos vários pavilhões e galerias, 

mereceu da parte dos autores do anteprojecto um estudo cuidadoso, visando 

essencialmente resolver o problema equacional de forma económica, sem nunca 

esquecer que a finalidade e importância deste conjunto da Feira das Indústrias 

Portuguesas lhe determinavam características especiais no aspecto arquitectónico.  

A transcrição feita na 1ª parte deste parecer, do final da memória descritiva, descreve 

e esclarece o princípio estrutural, e o Conselho julga neste capítulo que o anteprojecto 

constitui base correcta para sobre ele se elaborarem os estudos definitivos. 

 

SOLUÇÃO ARQUITECTÓNICA  

Ao analisarmos o anteprojecto em apreciação, na sua solução arquitectónica, pode-se 

verificar que este é o resultado natural e a expressão clara de determinados princípios 

reconhecidos como necessários em construções com o carácter e a finalidade que 

informam as edificações deste tipo. 

O aspecto que o conjunto apresenta em elevação, o sistema construtivo – em que se 

destacam as coberturas dos vários pavilhões, bem diferencia das galerias de 

exposição e outros corpos do edifício -, a procura de uma orientação mais conveniente 
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para as aberturas dos vãos de iluminação natural e bem assim uma expressão plástica 

a que não é alheio um certo ar festivo, aliás inerente a quaisquer manifestações 

congéneres, conduzem o Conselho à convicção de que se trata de um conjunto 

equilibrado e elaborado com sobriedade. 

 

CONSIDERAÇÃO ECONÓMICA  

No aspecto económico o Conselho nota que os autores não fizeram acompanhar o 

anteprojecto de qualquer estimativa que pudesse esclarecer sobre o custo aproximado 

da obra de conjunto, ou apenas, por exemplo, da 1ª fase. 

Contudo a análise dos elementos constantes do anteprojecto indica que a solução 

proposta para o processo de construção foi orientada com vista a realizar 

economicamente a obra, o que ao Conselho apraz registar. 

 

CONCLUSÃO  

O Conselho Superior de Obras Públicas pela 2ª Subsecção da sua 3ª Secção entende, 

que o anteprojecto das instalações definitivas para a Feira das Indústrias Portuguesas 

está bem elaborado e fundamentado nas suas linhas gerais, é merecedor de 

aprovação, devendo no entanto, no prosseguimento dos estudos, ter-se em 

consideração as observações constantes do corpo do parecer. 

V. Ex.ª, porém, resolverá em seu alto critério, como julgar mais conveniente. 

Sala das Sessões do Conselho Superior das Obras Públicas, 

2ª Subsecção da 3ª Secção, em 1 de Setembro de 1953. 

Estiveram presentes além do signatário que serviu de presidente, os seguintes vogais: 

Raul Américo Maçãs Fernandes, Baltazar da Silva Castro, Manuel Duarte Moreira de 

Sá e Melo; Artur João de Castro Andrade como representante do Director Geral de 

Saúde e Carlos Chambers Ramos. 

 

Este parecer foi aprovado por unanimidade 
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Documento nº 5 – Informação do Presidente da Comissão de Fiscalização das Águas de 

Lisboa ao Ministro das Obras Públicas, Eng.º Duarte Pacheco. Julho 1938. Fonte Monumental 

– construção, Livro 9, Proc.º 17 – A, 1941. AEPAL. 

 

 

Concordo e aplaudo a iniciativa da Comissão. 

Prepara-se uma memória sobre a fonte monumental a construir que sirva de base aos 

estudos a fazer e ordene-se o levantamento na escala de 1/1.000 do largo de 

Sacavém para que possa estudar a sua urbanização. 

 

31-7-1938 

 

a) Duarte Pacheco 

 

Senhor Ministro das Obras Públicas e Comunicações 

 

 

    Excelência 

 

 

 A Comissão da minha presidência interpretando os desejos do Governo da 

Nação empenhada na patriótica crusada de dar realização às comemorações dos 

Centenários da Fundação da Nacionalidade e Independência de Portugal, e desejando 

prestar, dentro da sua limitada esfera de acção a sua colaboração ao Governo, para 

efectivação do programa de realizações que serão através dos tempos, as mais 

significativas afirmações da grande obra do ressurgimento nacional e os melhores 

padrões evocativos das grandiosas comemorações do duplo centenário que Portugal 

vai festejar, resolveu em sua sessão de vinte do corrente submeter à apreciação de Vª 

Excelência os seguintes alvitres: 

 

a) Inauguração de uma fonte monumental como padrão comemorativo da 

chegada das Águas do Canal Tejo a Lisboa, à semelhança do que se fez para 

as águas altas (Aqueduto e Depósito das Amoreiras), deixando à consideração 

de V. Exª a escolha do local, 

b) Inauguração da Estação Elevatória dos Olivais, 

c) Inauguração do Sifão de Sacavém, com as suas estátuas ornamentais e 

incluindo, possivelmente a urbanização do Largo de Sacavém, 
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d) A publicação de um álbum ilustrado e descritivo com as principais fases das 

obras de abastecimento de Água a Lisboa, 

e) Publicação de um livro sobre o abastecimento de água a Lisboa, desde o 

tempo dos romanos até à data, dividido em 3 partes: 

1ª parte – Memória Histórica sobre o Abastecimento de Água a Lisboa até ao 

reinado de D. João V 

2ª parte – Memória sobre o Abastecimento de Água a Lisboa desde D. João V até 

ao contrato de 1932 

3ª parte – O Abastecimento de Lisboa com as Águas do Tejo. 

 

 

Lisboa, 23 de Julho de 1938 

 

 

     O Presidente da Comissão, 
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Documento nº 6 – Companhia das Águas de Lisboa, Estudos, Concursos para aquisição, 

Cadernos de Encargos para fornecimento, Estação Elevatória dos Olivais, 1ª Instalação, 1ª a 5ª 

ampliações, s.d.. AEPAL. 

 

 

Estação Elevatória dos Olivais, 1ª Instalação 

Estudo (Junho 1939) 

Concurso para aquisição dos maquinismos – 30 de Dezembro de 1939 

Relatório sobre as propostas apresentadas – 18 de Junho de 1940 

Caderno de Encargos para fornecimento de maquinismos – 29 de Agosto de 1940 

 

Estudo (Junho 1939) 

 Os grupos elevatórios a montar inicialmente na estação elevatória dos Olivais, 

devem possuir a capacidade elevatória total necessária para, em conjunto com os 

Barbadinhos, poder entregar ao consumo o máximo de 100.000 mc. Diários 

(correspondente ao Verão) e, além disso, ficar provida a reserva necessária a garantir 

e elevação no caso de paragem por avaria de qualquer grupo que, numa ou noutra 

Estação servem uma das zonas. 

 Ao máximo consumo diário estabelecido, de 100.000 mc no verão, deverá 

corresponder, no Inverno, o de 73.400 mc., numero este que contudo elevamos neste 

estudo a 80.000 para o caso de imprevistamente se elevar a percentagem agora 

verificada. 

 

[…] 
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Documento nº 7 – Contrato em o arquitecto Carlos Rebello de Andrade e a Comissão de 

Fiscalização de Obras de Abastecimento de Água à Cidade de Lisboa. Processo Fonte 

Monumental. Arquitecto Sr. Carlos Rebello de Andrade, nº17-L. AEPAL. 

 
 
 
ENTRE A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA À CIDADE DE LISBOA E O ARQUITECTO O SR. CARLOS REBELLO DE 

ANDRADE, ESTABELECE-SE O PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA FONTE MONUMENTAL A 

ERIGIR NA ALAMEDA D. AFONSO HENRIQUES, EM LISBOA, NOS TERMOS DAS 

CONDIÇÕES SEGUINTES 

 

Aos oito dias do mês de Outubro de mil novecentos e trinta e nove, na sede da 

CFOACL 

 

ESTUDOS PRELIMINARES 

Condição 1ª 

O Arquitecto obriga-se a proceder aos estudos preliminares constantes da escolha do 

local onde se deverá constituir e determinar as características gerais de uma Fonte 

Monumental marcando a chegada das Águas do canal do Tejo a Lisboa. 

Condição 2ª 

Para proceder aos referidos estudos, o arquitecto obriga-se a colaborar com os Eng.º 

da CF e com os Serviços Técnicos da Companhia das Águas e da CML.. 

Condição 3ª  

Estes estudos preliminares serão objectivados num relatório, numa Planta de Conjunto 

do Local e da Fonte, de uma Planta da Fonte, de Alçado da Fonte e de um Corte da 

Fonte e de uma Estimativa de custo das obras a realizar. 

 

ANTE PROJECTO 

Condição 4 ª  

O arquitecto obriga-se a elaborar um Ante – Projecto da fonte Monumental, concebida 

para o local e segundo as directivas que superiormente tiverem sido aprovadas. 

[…] 
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PROJECTO DEFINITIVO 

Condição 7ª 

Todo o levantamento topográfico do terreno e elaboração do projecto de urbanização 

da Alameda serão feitos pelos Serviços Técnicos da Câmara, obrigando-se, no 

entanto, o arquitecto a manter permanente contacto com esses serviços a fim de com 

eles colaborar na implantação definitiva da Fonte e estudo definitivo da Alameda em 

tudo quanto estes dois elementos forem interdependentes. […] 

 

MONTANTE DOS HONORÁRIOS 

Condição 14ª 

Ao arquitecto, autor do projecto, pelo trabalho completo de concepção e elaboração do 

projecto e colaboração directa na obra, são atribuídos os seguintes honorários. 

a) Pelo projecto completo, fiscalização e acompanhamento até final da obra, 

abrangendo as instalações especiais e obras de arte, 3,5% sobre o valor do 

orçamento das obras, que para este efeito é computado em 2.500.000$00 (dois 

mil e quinhentos contos). 

Condição 15ª 

Estes honorários serão pagos pela C.F.O.A.A.C.L. em quatro prestações, a saber: 

a) Uma quarta parte, quando aprovados os estudos preliminares. 

b) Uma quarta parte, quando aprovado o ante – Projecto. 

c) Uma sexta – parte durante a execução da obra. 

d) O que restar quando a obra terminar. 

Condição 16ª 

Se após o início da obra, o Governo resolver interrompê-la ou paralisá-la, ao arquitecto 

autor do projecto só serão pagas as importâncias que de comum acordo se 

considerem correspondentes aos trabalhos até então realizados. 

[…]
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Documento nº 8 – Estudos preliminares para a localização e características da Fonte 

Monumental comemorativa da chegada das aguas do canal Tejo a Lisboa. Relatório, Carlos 

Rebello de Andrade, arquitecto. Fonte Monumental, Relatórios, Proc.º 17 A, 1939. AEPAL. 
 
Estudos preliminares para a localização e características da Fonte Monumental 

comemorativa da chegada das aguas do canal Tejo a Lisboa 

Relatório 

Carlos Rebello de Andrade, arquitecto 

 

RELATÓRIO 

 Tem este relatório por fim dar conta dos estudos preliminares, de que tive a 

honra de ser incumbido pelo Excº Snr. […] para a escolha do local onde se deverá 

construir e determinar as características gerais de uma Fonte Monumental marcando a 

chegada das águas do Canal do Tejo a Lisboa. 

 […] Logo, é bem uma fonte, o partido a adoptar. 

 Mas, uma fonte monumental, tanto pode ser isolada no centro de uma praça, 

largo ou qualquer outro recinto público, como pode ser de encosto. 

 Para o nosso caso, é nossa opinião que está absolutamente indicado este 

último caso, mas de maneira, que se provoque uma queda de água sobre uma bacia, 

de onde surja o motivo decorativo com jogo de águas. 

 N’esta ordem de ideias iniciei o meu trabalho. 

 Ficando-nos o recurso de nos aproximarmos do centro da cidade, essa queda 

de água será artificiosa e terá que ser obtida por mais de um processo mecânico. Não 

constitui isso dificuldade de maior para se obter o abastecimento necessário ao lençol 

de água. 

 O estudo técnico de abastecimento da fonte vai junto. 

 

 Um local há, no centro de Lisboa, que, em princípio, no nosso entender 

suplanta qualquer outro que se lhe anteponha. 

 O Parque Eduardo VII. 

 […] 

 Fui informado na Câmara Municipal que é exactamente essa a solução que está 

sendo estudada. 

Tendo que abandonar essa ideia, tive então conhecimento de outro local que também 

se adapta às condições procuradas: Esse local é o topo nascente da alameda D. 

Afonso Henriques. 

 Esse topo termina na crista da encosta do Alto do Pina. 
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 A alameda ainda não está estudada em projecto. Mas nas suas linhas gerais, 

esta alameda deverá ser ladeada por duas ruas que receberão o trânsito das ruas 

transversais que ali vão desembocar. 

 A alameda terá forçosamente dois declives convergentes no eixo da Rua D. 

Carlos Mardel que a travessa […] 

 Pelo topo do poente, termina a alameda de encontro aos edifícios do Instituto 

Superior Técnico. 

 O fundo, pelo topo nascente, está ainda indefinido. 

 Concordei com uma sugestão que me foi mostrada na Câmara, de se construir 

ali, um edifício publico que fazendo fundo à alameda e à frente, encubra as 

construções que se encontram para além da rua Barão de Sabrosa e que nada teem 

de dignificante. Esse edifício teria a fachada posterior para a rua Barão de Sabrosa e a 

anterior para uma praça que serviria a sua entrada principal e que constituiria um 

miradouro sobre a alameda. 

 […] 

 

 

Lisboa, 7 de Outubro de 1938 

 

 

FONTE MONUMENTAL DE LISBOA 

 Notas sobre a parte hidráulica, sugeridas pelo ante-projecto da fonte 

I. Ideia geral do ante projecto 

 A fonte monumental foi localizada no extremo oriental da alameda D. Afonso 

Henriques e consta de uma maneira geral de três descarregadores de 7 metros 

de extensão com as soleiras à cota aproximada de 87,50 lançando a água num 

lago à cota aproximada de 76,50.  

O caudal deve ser abundante para que a fonte tenha carácter monumental e de 

ideia de grande abundância de água com que fica dotada a cidade. 

  Em primeira indica-se para o lençol uma espessura de 0,01 m. 

 

II. Parte hidráulica 

1. Localização da fonte  

 A fonte fica situada no ponto onde as grandes conductas das zonas médias e 

alta vindas dos Olivais entrarão na região actualmente urbanizada da cidade. 

 Pode-se portanto compreender a situação da fonte como o ponto de entrada de 

água na cidade. 
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2. Modos de abastecimento 

[…] O abastecimento poderia fazer-se por intermédio da conducta mestra de 

zona média cujo nível piezométrico na visinhança da fonte é de cerca de 

95,00m. 

Dentro desta hipótese ainda se podem admitir duas soluções conforme o 

destino da água depois da fonte, são elas: 

a) Abastecimento pela zona média utilizando-se a água depois da queda para 

a alimentação da zona baixa. 

b) Abastecimento pela zona média com perda da água pelos esgotos. 

c) Utilização de um volume constante de água elevada permanentemente por 

meio de uma bomba local. 

[…] 
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Documento nº 9 – Memória Descritiva, Caderno de Encargos (Condições especiais), Medições 

e orçamento, Cálculos, Originais. 1939. Projecto da Fonte Monumental no Topo Este da 

Alameda D. Afonso Henriques simbolizando a chegada das Águas do Canal do Tejo a Lisboa. 

AEPAL. 

 

Memória Descritiva, Caderno de Encargos (Condições especiais), Medições e 

orçamento, Cálculos, Originais 

 

Arquitecto Carlos Rebello de Andrade 

 

Projecto da Fonte Monumental no Topo Este da Alameda D. Afonso Henriques 

simbolizando a chegada das Águas do Canal do Tejo a Lisboa 

 

Memória descritiva  

Consta este projecto de: 

Peças desenhadas: 

Planta inferior 

Planta ao nível dos olhos de água 

Planta superior 

Pormenor da planta 

Pormenor dos corpos laterais 

Pormenor do corpo central 

Alçado 

Corte A.B. 

Corte C.D. 

Corte E.F. 

Corte G.H. 

Peças escritas: 

Memória 

Medições 

Orçamento 

Modelos em vulto: 

Modelo da fonte na escala de 0,01 p.m. 

Modelos dos baixos-relevos, de Jorge Barradas 

Fotografias: 

Grupo escultórico equestre do Tejo cavalgando um cavalo-marinho, de Diogo de Macedo 

Perspectiva da fonte (visão noite) 
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Local: 

O local destinado à construção da Fonte Monumental é o que fica situado no sopé da 

encosta do alto do Pina com frente para o poente e constituindo o topo Leste da 

Alameda D. Afonso Henriques, a construir pela Câmara Municipal de Lisboa. 

No conjunto monumental concebido, quisemos não só comemorar a chegada a Lisboa 

das águas do Canal Tejo levado a efeito perlo esforço dos Governos do Estado Novo, 

mas também traduzir em pedra e em bronze como que um agradecimento 

espiritualizado das populações beneficiadas por elas e ainda esculpindo em massa de 

bronze uma recordação heróica que nos é sempre querida, transmitir ao futuro o 

anseio, nascido dela, de produzir “mais e melhor”.  

 

Alameda: 

A Alameda a construir pela Câmara Municipal segundo o projecto definitivo a cargo 

desta entidade, a alameda abrir-se-á no sentido Leste – Oeste tendo como remate, no 

topo Leste a Fonte Monumental e no topo Oeste uma vasta plataforma – miradouro 

sobre o conjunto Alameda – Fonte Monumental – É contornado por vias de transito 

para peões e veículos que se prolongam no topo Leste em semicírculo e se 

transformam no topo oposto na referida esplanada – miradouro. 

A Alameda é cortada transversalmente por outros caminhos definindo porções dos 

dois altos em cujas encostas se fixam os topos da Alameda, a Av. Almirante Reis. 

A Fonte Monumental é coroada superiormente por outra esplanada miradouro elevada 

a 14, 5 m da alameda, a qual se adapta ao fundo arborizado do Alto do Pina por uma 

latada guarnecida de bancos, formando o seu conjunto um admirável fundo para a 

Fonte que fica assim enquadrada num ambiente natural e valorizante. 

 

Fonte: 

A fonte é constituída fundamentalmente por uma grande parede de cantaria 

simbolizando a grande represa do caudal do Tejo, da qual, por rasgamento aberto na 

sua espessura, brotam jorros de água que saltando em três cascatas e repuxando em 

recortes caprichosos, se recolhe num grande lago. Esta grande parede revestirá o 

declive da esplanada – miradouro aberto a 14,5m acima do plano onde se estende a 

alameda e é flanqueada por dois corpos salientes onde se abrem os portões que lhes 

dão ingresso os quais são encimados por dois painéis de cerâmica em baixo relevo.  

Do seio das águas do lago surge um grupo alegórico fundido em bronze representativo 

do Tejo cavalgando um centauro marinho que é conduzido por golfinhos assistidos 

pelas ninfas – as Tágides, de Camões – as quais em graciosas atitudes impunham 

búzios de onde jorra a água. 
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A concepção artística do motivo desta obra assentou numa como que homenagem 

prestada às águas, à sua chegada a Lisboa pelo Canal do Tejo, o rio mais 

representativo de entre os nossos rios e nascentes, homenagem devida pelo que elas 

encerram, não só de essencial a toda a vida animal e vegetal, mas também, 

especialmente às do Tejo, de recordações de gloria imorredoira e de que hoje nos 

orgulhamos para ser transmitida ao Futuro sempre fulgurante e mais honrado. 

É para esse preito suspendemos-lhe o seu caudal na represa de cantaria e orientamo-

la no seu curso rápido e alegre desde o jorrar dos rasgamentos em hinos e promessas 

à vida e à força concretizadas nos painéis sobranceiros aos portões, num, como 

essência vital refrescando viçosos jardins e frondosas florestas, dissedentando 

homens e animais, no outro, como fonte de riqueza, força motriz accionando desde a 

rústica e modesta azenha à majestosa hidroeléctrica ou ainda como meio de 

comunicação.  

Depois de neste primeiro curso ter criado a vida e a riqueza nos alegóricos socalcos e 

repuxos caprichosos vem banhar as praias do berço donde se levantaram outr’ora os 

Grandes que souberam com a espada e com a Fé rasgar os misteriosos arcanos dos 

mares. 

Num ritmo majestoso de parada encorpara-se então na massa líquida do grande lago. 

Aqui, abraça o grupo alegórico levantado em sua homenagem e que representa o 

Tejo, sempre irrequieto, transportando uma caravela que ao sabor dos ventos e das 

correntes irá procurar a força e a riqueza de Portugal, como finalidade da sua vocação 

rácica, em longes terras do além mar. As ninfas, empunhando búzios de cujas 

entranhas misteriosas jorra límpida a água que consentiu e proporcionou feitos de 

epopeia, acodem em figurações plásticas de bronze, ao evocativo poético “E vós 

Tágides Minhas …” completando com o centauro marinho e golfinho, a sentida 

apoteose do Mar, que como curso natural das águas do rio permitiu, a despeito dos 

maiores sofrimentos e tragédias, se escrevessem as páginas mais fulgurosas de todas 

as histórias. 

 

[…] 

 

Os grandes do Estado Novo, com entremeações de orgulho, abriram de novo essas 

páginas, sacudiram-nas do pó iconoclastas, vergastaram os ânimos acobardados e 

prosseguindo no ritmo interrompido, fazem acrescentar páginas de maravilha à obra 

encetada há tantos anos, obra que é só nossa e que por nós foi oferecida a todo o 

Mundo, a toda a humanidade em festões de Civilização.  
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Lisboa, 11 de Abril de 1939. 

O Arquitecto 

Carlos Rebello de Andrade 

 

Caderno de Encargos 

Condições Especiais  

Arquitectura  

Escultura – o artista escultor que for incumbido de conceber e modelar a escultura 

projectada, fornecerá os modelos em vulto em gesso, no tamanho de execução, do 

grupo central – O Tejo cavalgando um cavalo marinho e duas Tágides, uma direita e 

outra esquerda. 

 

Baixos-relevos de faiança – O artista ceramista que for incumbido de conceber e 

realizar os baixos-relevos projectados, fornecê-los-á cosidos em grandes ladrilhos de 

faiança poli cromada […] 

 

[…] O orçamento vai ainda separado em dois, a saber: 

- Orçamento da fonte propriamente dita – a cargo da Comissão de abastecimento de 

águas – 2.890.000$00. 

- Orçamento de complementos da fonte, a cargo da Câmara Municipal – 470.000$00. 

 

Lisboa, 11 de Abril de 1939 
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CAPÍTULO 3 
Documento nº 1 – Mapa nº 16. Número de estabelecimentos industriais e número de operários 

empregados por freguesias de Lisboa. (Segundo os elementos constantes no Arquivo 

Estatístico de Informações anuais referentes ao ano de 1936). Elementos para o Estudo do 

Plano de Urbanização da cidade de Lisboa, 1938, pp. 49-35. GEO. 
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Documento nº 2 – Gráficos 1 a 9. Número de fábricas por sector produtivo existente nas 

freguesias de Lisboa com 5 ou mais registos. 1937.  

 
1- ALCÂNTARA 

 
 
2 - ARROIOS 

 
 
3 - BEATO 

 
 
4 - BELÉM 
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5 - BENFICA 

 
 
6 - MARQUÊS DE POMBAL 

 
 
7 – OLIVAIS 

 
 
8 - SANTOS-O-VELHO 

 
 
9 - S. SEBASTIÃO DA PEDREIRA 

 
 
 
Fonte: Mapa nº 15. Relação das Fábricas e Oficinas mais importantes das principais Indústrias 
existentes na Cidade de Lisboa (sua localização, número de operários e empregados e força 
motriz instalada, segundo os elementos constantes do Arquivo Estatístico de Informações 
anuais – Decreto nº 24 894. Elementos para o Estudo do Plano de Urbanização da cidade de 
Lisboa, 1938, pp. 45-45F. GEO. 
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Documento nº 3 – Parecer nº 762. Projecto de Regularização da Margem entre o Poço do 

Bispo e a Matinha, 1937. Fundo do Conselho Superior de Obras Públicas. AHMOP. 

 
Parecer nº 762 

2ª Secção 

 

Entrada em 16 de Junho de 1937 

Distribuído à Secção em 17 de Junho de 1937, ao vogal António Byrne Pereira, em 17 

de Junho de 1937 

Consultado em 23 de Junho de 1937 

Expedido em 28 de Junho de 1937 

Despacho Ministerial em 30 de Julho de 1937 

 

Senhor Ministro das Obras Públicas e Comunicações 

Excelência 

 Em cumprimento do despacho de V. Exa., foi remetido a este conselho, o 

Projecto de regularização da margem direita do Tejo entre o Poço do Bispo e a 

Matinha, elaborado pelos Serviços de Engenharia da Administração Geral do Porto de 

Lisboa. 

 

[p.2] FINALIDADES DO PROJECTO APRESENTADO 

 

 As obras de regularização entre o Poço do Bispo e a Matinha, constituem a 

sequência das obras da 3ª Secção do Porto de Lisboa em curso, e servem para o 

Estado poder dar cumprimento ao disposto na alínea a) da Base 3ª do contrato 

celebrado em 9 de Agosto entre o Estado, a Câmara Municipal de Lisboa e as 

Companhias Reunidas de Gás e Electricidade (Decreto nº 25.726). 

 O Plano de melhoramentos na margem direita do Tejo, com a sua 

regularização até aos Olivais não é novo, porquanto, já em 1883 o Engenheiro 

hidrógrafo Pereira da silva, dizia ser de maior conveniência que o plano das obras do 

Porto de Lisboa se estendesse entre as Ribeiras de Algés e dos Olivais. 

 Mais tarde o falecido engenheiro Adolfo Loureiro projectou a regularização da 

margem direita do Tejo, entre Santa Apolónia e os Olivais, cujo primeiro lanço era 

entre Santa Apolónia e Braço de Prata, com o fim de:”terminar com a conquista ilegal 

e irregular de terrenos do Tejo; melhorar o regime do rio; fazendo desaparecer o 

estado irregular da margem; favorecer o importante comércio de vinhos daquela 

região, que requer uma fácil e pronta ligação com o rio Tejo; fixar o plano de 
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construções e serventias públicas que conviria estabelecer aos terrenos, que pela 

rectificação marginal viriam a ser conquistados ao rio; e finalmente fixar os limites dos 

terrenos que pudessem vir a ser conquistados pelos particulares para ampliação dos 

seus estabelecimentos comerciais.” 

 A Comissão nomeada pela portaria nº 7.520 de 9 de Fevereiro de 1933, para a 

elaboração dum plano de melhoramentos a introduzir no Porto de Lisboa:”entendia ser 

de imperiosa necessidade a construção das ligações da zona marginal, a montante de 

Santa Apolónia, com o resto da cidade, tendo em vista não só as exigências do Porto, 

como também as conveniências da urbanização.” 

 

[p. 3] […] A razão porque se impõe que seja regularizada desde já a margem direita 

do Tejo, pelo menos para montante do Poço do Bispo até à Quinta da Matinha, é que 

o Governo determinou pelo Decreto-Lei nº 25. 726 de 9 de Agosto de 1935, a 

transferência das instalações de gaz das Companhias Reunidas de Gaz e 

Electricidade, motivada pela necessidade de estética de desafrontar o monumento 

arquitectónico, padrão da época dos descobrimentos, que é a Torre de Belém. 

 Segundo este diploma, à Administração Geral do Porto de Lisboa compete 

realizar os seguintes trabalhos: 

a) Conquista ao Tejo da área necessária para as instalações da nova fábrica, 

junto à Quinta da Matinha, num total de 39.000 metros quadrados, e uma faixa 

marginal de largura não inferior a 50 metros, reservada ao domínio público. 

b) […] 

 

 

[p.4] UTILIZAÇÃO DO TERRAPLANO CONQUISTADO 

 

 A área total a conquistar ao Rio Tejo é de 164540 m2, destinando-se em grande 

parte a futuros estabelecimentos industriais, se atendermos às suas possibilidades de 

comunicação não só com a via férrea ordinária mas principalmente com via marítima e 

fluvial, pois que com ponte cais, se consegue com facilidade atingir acostagens para 

embarcações […] 

 
[p. 9] A 2ª secção do Conselho Superior de Obras Públicas é de parecer, pelo que fica 

exposto, que o Projecto de Regularização da margem direita do Tejo entre o Poço do 

Bispo e a Matinha, apresentado pela Administração Geral do Porto de Lisboa assim 

como seu orçamento na importância de Esc. 7.613.700.00, programa do concurso e 

caderno de encargos, está em condições de serem aprovados. […] 
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 Estiveram presentes, além do signatário como presidente, os seguintes vogais: 

João Alexandre Lopes Galvão; António Byrne Pereira (relator); Afonso de Melo Cid 

Perestrelo; Salvador de Sá Nogueira e João Carlos Alves. 

 

 Este parecer foi aprovado por maioria tendo apresentado declaração de voto 

em separado […] 

 

O Presidente da 2ª Secção  

António dos Santos Viegas 

 

 

 

    Exmo Sr. Presidente do Conselho Superior  

      De Obras Públicas 

  

 

 Tenho a honra de comunicar a Vª Exª que sua Excelência o Ministro, a quem 

foi presente o parecer desse Conselho Superior nº 762, exarou nele o seguinte 

despacho: Homologo 30/7/37 (a) J. Abrantes 

 

 

 

 

      A Bem da Nação 

 

    Secretário-geral do Ministério, 3 de Agosto de 1937 

 

        O ENGENHEIRO INSPECTOR SUPERIOR  

                     SERVINDO DE SECRETÁRIO-GERAL 

     António Eugénio de Carvalho Sá 
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Documento nº 4 – Parecer nº 2542. Moscavide – Vila Franca-de-Xira, ante plano regional, 

1955. Fundo do Conselho Superior de Obras Públicas. AHMOP. 

 

Parecer nº 2 542 

3ª Secção, 1ª Subsecção 

 

Entrada em 7 de Setembro de 1954 

Distribuído à Secção em 7 de Setembro de 1954, ao vogal M. Lima, em 8 de Setembro 

de 1954 

Consultado em 1 de Março de 1955 

Despacho Ministerial em 19 de Março de 1955 

Expedido em 22 de Março de 1955 

 

 

     Senhor Ministro das Obras Públicas 

 

    Excelências: 

 Para cumprimento do despacho de V. ex. de 18 de Agosto de 1954 (?) exarado 

no parecer da comissão de Revisão da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, 

relativo ao “ante plano de urbanização da região de Moscavide – Vila Franca de Xira”, 

foi enviado a este Conselho, com o ofício nº 3 070 daquele organismo, datado de 31 

de Agosto de 1954, para efeito de parecer, o referido ante plano. 

 

 Ante plano urbanístico da região de Moscavide – Vila Franca de Xira 

compreende 3 volumes: 

 

 

1) Relatório  

a) Análise do estado actual 

b) Memória descritiva e justificativa 

c) Perfis longitudinais e auto – estrada 

d) Perfis transversais tipo 

 

2) Plantas 

a) Planta do estado actual – escala 1/10.000 

b) […] 

c) […] 
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d) Projecto – escala 1/ 10 000 

3) Legislação 

 

B) “Plano Director da Urbanização de Lisboa” 

Encontra-se também apenso ao processo um exemplar deste plano  

 

Vários pareceres [...] 

 

DECLARAÇÃO 

[p. 3]  

Ante plano de urbanização da região de Moscavide – Vila Franca de Xira 

 
I) Relatório 

1) Análise do Estado Actual 

Preâmbulo 

Nesta parte, aludem os autores à importância da região entre Sacavém 

e Vila Franca, a qual resulta da sua situação corográfica e configuração 

topográfica. 

Assim: a sua proximidade da capital e o facto de existir num vale ao 

longo do Tejo, servida nas melhores condições por vias de 

comunicação, tanto fluviais, como terrestres, estas das mais 

importantes do país, e ainda pelas linhas de alta tensão e aquedutos, 

que abastecem Lisboa, de energia eléctrica e água, a proximidade do 

Porto de Lisboa, o qual, com aqueles meios de comunicação, lhe 

faculta, nas melhores condições económicas, o abastecimento de 

combustíveis e de matérias primas, tornam esta região privilegiada para 

o desenvolvimento da indústria. 

“A própria razão do presente plano de arranjo regional reside neste 

desenvolvimento, já iniciado, e o fim do plano é a sua organização em 

bases racionais, aceitáveis sob o ponto de vista humano e social”. 

 

1-3 – Características da região: 

Neste número são tratados os seguintes assuntos: 

 

1-3-1) Dados físicos 

A região, que os autores consideram no seu estudo, estendem-se pela 

margem direita do Tejo, entre a ribeira da Couraça, a Norte, e o 
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território de Lisboa, a Sul, numa extensão de cerca de 30 km e numa 

largura média de 4 km, esta variável com o relevo do terreno. 

  

[p. 8] Demografia e habitação […] 

Temos de acrescentar que: 

a) A situação piorou muito nitidamente desde o ano de 1940, porque 

se criaram ou se desenvolveram muitos estabelecimentos 

industriais, sem que se tivesse feito, paralelamente, qualquer 

desenvolvimento de habitações operárias; 

b) Uma grande proporção de casas operárias não tem as condições de 

higiene necessárias para tornar as habitações salubres. 

Basta ver […] 

 

[p. 10]  

Como o conjunto da população nos dois concelhos de Loures e Vila 

Franca era em 1940, respectivamente de 35.232 e 27.676 habitantes, 

verifica-se que havia 2.343 pessoas no primeiro e 1.229 no segundo 

que viviam da assistência pessoal, de pensões, reformas ou esmolas, 

ou que eram “pessoas ignoradas” […]. 

 

[…] Além disso, também a Legislação sobre o trabalho de menores 

mudou após 1940, não sendo agora permitido o emprego de crianças 

com menos de 14 anos. 

Contando com a melhoria do nível de vida da classe operária, o que 

fará diminuir a proporção de mulheres e crianças empregadas, os 

autores consideram que, nas localidades fabris, a proporção dos 

operários industriais seja de 30 a 40% da população total respectiva, 

sendo mais reduzida essa percentagem nas aglomerações que tenham 

carácter diferente (administrativo, comercial ou agrícola). 

 

[p. 13] 1-2-6 Zonamento existente 

 

a) Agricultura 

 Os autores metem em destaque o carácter essencialmente 

agrícola da região abrangida no seu estudo, cujas terras são 

essencialmente cultivadas, essencialmente entre a ribeira da Couraça e 
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Vila Franca, onde os terrenos baixos se destinam a cereais, pomares e 

hortas e os de encosta a vinhedos e oliveiras […]. 

 

[p. 14] 

b) Indústrias 

- Indústrias rurais 

São constituídas por lagares de azeite, fábricas de tijolos, pedreiros e 

barreiros e a sua característica é ficarem instaladas mesmo no lugar da 

exploração do solo. 

Assim: os lagares, geralmente nas quintas, entre Sacavém e Alhandra e 

um no Vale de Vialonga à Póvoa; as fábricas de tijolos, à volta de 

Alhandra e entre esta e Alverca, na zona de argilas próprias; as 

pedreiras entre Vila Franca (Monte Gordo) e Alhandra (Alberto), e 

também na zona sobranceira à zona da Lapa. 

 

- Outras indústrias 

Podem distinguir-se dois grupos, segundo a sua localização: 

1º As mais antigas, em geral as mais importantes, encontram-se 

localizadas nos aglomerados urbanos da região, onde se constituem 

por vezes verdadeiros núcleos fabris, como sejam os de Alhandra, 

Póvoa e Sacavém. 

 
[p. 15]  

2º As mais recentes, cuja tendência é para se instalarem fora dos 

aglomerados urbanos, começaram por ser estabelecidas nas cercanias 

desses aglomerados, quase sempre ao longo da estrada nacional, e 

cada vez se afastam mais desses centros, evitando o custo de terrenos 

mais elevados. 

“É fácil verificar, ao examinar os desenhos juntos no presente relatório, 

que as indústrias recentemente instaladas constituem um verdadeiro 

rosário de fábricas, ao longo da E.N., principalmente nos seus trechos 

seguintes: nas proximidades de Sacavém, da Póvoa, de Alverca e de 

Alhandra. Foram ali construídas unicamente por razões de facilidades 

na compra dos terrenos.” 

 
c) Centros populacionais 
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A população da região abrangida pelos limites presentes no plano está, 

em geral, concentrada nos aglomerados urbanos, os maiores dos quais 

se encontram separados pela E.N.1: 

1 – Centro de carácter de subúrbio. Moscavide, que propõem ligar a 

Lisboa; 

2 – Centro de carácter urbano: Vila Franca, Alhandra e Sacavém, que 

apresentam aglomerações densas sem zonamento determinado e com 

vida comercial; 

3 – Centros em vias de transformação – Alverca, uma aldeia primitiva, 

que está em vias de construir um aglomerado urbano, do género de 

Moscavide;  

4- Centros de carácter puramente rural: Unhos, S. João da Talha, 

Bobadela, Vale de Figueira, Pirescouxe, Stª Iria, Póvoa, Granja, 

Vialonga e Castanheira do Ribatejo, que são aldeias mais ou menos 

desenvolvidas, com falta de higiene, superlotados e sem os quesitos 

necessários para os tornar centros residenciais da classe operária. 

[…] 

[p.17] 

2) MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO ANTEPLANO 

2.1. Preâmbulo 

“Na análise do Estado Actual, apontamos o desenvolvimento industrial 

da região de Sacavém – Vila Franca de Xira e pusemos em relevo as 

razões locais deste. 

De facto, este desenvolvimento resulta da industrialização geral do país. 

Portanto, um plano de arranjo regional, como o que actualmente temos 

a honra de apresentar, não deveria ser ausente sobre dados 

estabelecidos superiormente, dentro de um quadro dum plano nacional 

de apetrechamento industrial. 

Na falta de tais dados, tratamos a região sujeita ao presente plano de 

arranjo urbanístico como parte integrante da Região Lisbonense, parte 

particularmente favorável para a instalação das indústrias. 

As previsões referentes ao número da futura população foram baseadas 

em cálculos já preconizáveis anteriormente e pela razão que afirmamos 

novamente: não se deve criar à volta da capital uma concentração 

populacional e industrial hipertrofiada e fora de proporção com a 

população geral do país. 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 45

Portanto, em concordância com os números fornecidos por nós para 

Lisboa e para as suas localidades satélites (a Costa do Sol e o grupo de 

Almada), fizemos e limitamos a população da região de Sacavém – Vila 

Franca a 100.000 habitantes. 

Dizem que o seu plano é esquemático e teórico, visando “apenas 

orientar e coordenar os diferentes planos de urbanização locais e 

regulamentar a utilização do solo, fora dos vários, bem definidos centros 

de actividade e de habitação e entre estes centros”. 

Reconhecem, por isso, a dificuldade dos problemas a resolver, visto tal 

plano abranger áreas dos concelhos [p. 18] distribuídas por diferentes 

freguesias e transformar o carácter de certas localidades, passando-se 

de rurais a centros populacionais importantes, para alojamento da 

população operária necessária ao funcionamento das indústrias 

existentes e a instalar. 

Sugerem a criação de um organismo administrativo único (Gabinete de 

Urbanização) encarregada da aplicação das medidas previstas no 

plano. 

 

2-2) Princípios adoptados na elaboração do ante plano 

Dadas as características essenciais da região, a que já se fez 

referência, consideram os autores que é necessário assegurar: 

1º Uma passagem fácil, rápida e agradável através desta região; 

2º As melhores condições para a instalação das fábricas. 

 

Daqui resultam duas espécies de problemas a resolver: de circulação e 

de zonamento. 

 

2-2-1 – Estabelecimento das circulações 

Considerando que a própria actividade da região cria uma intensa 

circulação local de veículos pesados, que estorvam a circulação rápida 

da portagem, adoptaram os autores o princípio da separação dos dois 

géneros de tráfego […]. 

 

[p. 19]  

2-2-2 – Estabelecimento de zonas 

Os autores dividem a área abrangida no seu estudo em 3 géneros de 

zonas: industrial, rural e residencial, estabelecendo como princípio, que 
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as zonas reservadas à indústria sejam separadas por áreas 

conservadas no estado rural e acompanhadas por zonas residenciais 

para a classe operária. 

Fazem algumas considerações sobre a forma como entendem dever 

fazer-se o desenvolvimento industrial da região, especialmente junto à 

localização dos núcleos industriais previstos e à determinação das 

áreas necessárias (100 m2 / operário). 

Focam a necessidade de sincronizar o desenvolvimento da indústria 

com o alojamento dos operários, o que impõe a realização de bairros 

residenciais. 

Quanto à localização destas zonas residenciais, adoptaram, para a 

escolha dos terrenos, os seguintes princípios: 

a) Sobre encostas tendo boa orientação e pouco inclinadas;  

b) Fora das vias de comunicação principais; 

c) Na proximidade das zonas industriais, das quais ficariam separadas 

por zonas verdes, conservadas no estado rural; 

d) Na proximidade dos centros actuais, onde existem zonas comerciais 

caracterizadas; 

e) Ao N ou NW das zonas industriais, para evitar os fumos e cheiros. 

 

Relativamente à determinação das áreas das zonas residenciais [p. 20] para 

alojamento da população operária, tomaram a base de 125 habitantes / hectares, que 

consideram como máximo, acima do qual já não é possível construir casas uni 

familiares (individuais, gémeas ou agrupadas) em terrenos que tenham entre 400 e 

200 m2 por casa. 

Para os pequenos centros comerciais propõem os autores alguns prédios de 2 ou 3 

andares, para alojar os funcionários, comerciantes, e, eventualmente, os casais 

operários sem filhos solteiros. 

Nos centros de carácter urbano acentuado (Sacavém, Alhandra, Vila Franca) são 

previstos núcleos mais densos. […] 

 

[p. 22]  

Quanto à auto-estrada, previu-se que um dos extremos fosse a cidade de Lisboa, na 

Praça de Espanha e o outro junto de Ponte de Vila Franca de Xira. 

Acentuam os autores a dificuldade da sua passagem nos arredores de Alhandra e Vila 

Franca, onde são necessárias obras de certo vulto, como o túnel e viaduto em 

Alhandra e em VFX. 
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2-3-2) Zonamento 

Para a distribuição das diferentes zonas, as localidades abrangidas pelo ante 

plano foram classificadas de modo seguinte: 

a) Localidades onde os estabelecimentos industriais existentes ocupam 

uma zona demasiado extensa em relação aos bairros urbanos 

residenciais – Sacavém e Alhandra. 

b) Localidades que oferecem possibilidades de extensão, quer industrial 

quer residencial (conjunto), quer residencial: Bobadela; S. João da Talha, 

Pirescouxe, Stª Iria de Azóia e Via Rara; Póvoa de Stª Iria, Sobralinho, 

Povos, Vala do Carregado e, para uma 2ª extensão, Catojal e Unhos. 

c) Localidades cuja extensão se encontra limitada, quer por servidão, quer 

por irregularidades orográficas: Alverca e Vila Franca. 

d) Localidades cujo carácter rural, a conservar, implicam um ritmo de 

desenvolvimento menos rápido do que o dos aglomerados industriais: 

Vialonga, Castanheira do Ribatejo. 

e) Caso especial de Moscavide, cuja incorporação na cidade de Lisboa foi 

proposta pelos autores. 

 

Para as localidades referidas em a), torna-se necessário desenvolver os 

bairros residenciais para operários; para as referidas em b) impõe-se que o 

seu desenvolvimento acompanhe o das zonas industriais correspondentes. 

[p. 24]  

Os autores descrevem, para cada localidade referida, a forma como 

determinaram as zonas industrial e residencial (áreas, locais, habitantes, etc.) 

e apresentam o mapa – resumo com a população prevista para os 

aglomerados abrangidos no ante plano […] 

 

- Zona rural – é constituída por terrenos agrícolas cujo carácter é de manter, à qual os 

autores fazem algumas considerações. Nesta zona deverão ser estabelecidas, 

normalmente, as indústrias rurais. 

Observam ao autores que algumas fábricas, não pertencendo às indústrias rurais, se 

encontram instaladas na zona rural, pelo que não devem ser ampliadas nos locais 

onde existem. São as seguintes: Refinação de Stª Iria, Fábrica do Alumínio; Fábrica da 

Borracha; SAPEM. 

 

2-3-3- Protecção dos sítios e conservação dos monumentos: 
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Apresentam os autores uma relação de “quintas” a conservar, frisando que a região é 

particularmente pobre em monumentos de interesse público. 

 

[p. 26] 1) Regulamento das zonas 

1-1) Zona rural 

[…] 

1-2) Zonas industriais 

No capítulo II, referem-se os fins a que se destinam estas zonas (exclusivamente 

destinadas a estabelecimentos industriais, entrepostos, depósitos e estações 

rodoviárias): fixam-se as normas que hão-de obedecer os edifícios a construir; 

estabelecem-se regras sobre arborização, vedações, fumifugos, protecções sobre 

arborização, protecção sobre zonas industriais especiais (perigosas, insalubres ou 

incómodas de 1ª classe) e sobre zonas de pequenas indústrias (oficinas de 

artesanato, padarias, serralharias, garagens, etc.) 

 

1-3) Zonas mistas dos aglomerados actuais (comércio, indústria, habitação) 

No capítulo III, começam os autores por dizer que estas zonas “deverão ser 

rigorosamente limitadas, nos planos de urbanização das localidades existentes, a fim 

de não poderem estenderem-se na sua forma actual”, tolerando-se provisoriamente a 

mistura de comércio, habitação e indústria, até, [p. 27] que, com o tempo, ela se 

transforme em zonas puramente comerciais e administrativas, ou só residenciais, ou 

só industriais, conforme as indicações dos respectivos “planos de urbanização”. 

Nos artigos que constituem este capítulo estabelecem os autores as regras 

necessárias para atingirem os fins propostos. 

 

1-4) […] 

 

1-5) Zonas exclusivamente residenciais 

No capítulo V, definem-se as normas a que devem obedecer estas zonas 

exclusivamente destinadas a habitação, as quais se distinguem em: zonas existentes 

e zonas novas. 

Nas primeiras, há a considerar as “zonas habitacionais com prédios para inquilinos” e 

as “zonas de habitação em casas uni familiares”. 

Nas segundas há: as “zonas de habitação em prédios para inquilinos, construídos em 

ordem descontínua” e as “zonas de habitação unifamiliar”, subdividindo-se estas em: 

“operária”, em lotes pequenos – mínimo de 200 m2; espaçada, em lotes médios”, 

como mínimo de 450m2; “espaçada, em lotes grandes”, com mínimo de 1.000 m2. 
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Estabelecem-se nos vários artigos, as disposições a adoptar quanto a lotes, superfície 

dos edifícios, espaçamento e características destes, etc. 

[….] 

 

[p. 29] C) Plano Director da Urbanização de Lisboa 

Como se disse, o estudo do “Plano Director de Urbanização de Lisboa” foi elaborado 

por um dos autores do presente ante plano e a ele se vai fazer uma breve referência. 
Foi estudado para uma população de um milhão de habitantes, abrangendo uma área 

um pouco superior à que corresponde aos limites administrativos de Lisboa, pois inclui 

os aglomerados urbanos de Moscavide e Pontinha. 

Quanto a vias de grande circulação, é constituído […] 

[p. 30]  

Como era de esperar, as grandes vias de circulação previstas no ante plano, em 

apreciação, ajustam-se perfeitamente ao “Plano Director de Lisboa” atrás referido, 

dado o facto de em ambos os estudos ter tido acção preponderante o arquitecto 

urbanista E. de Gröer. O mesmo se pode dizer, em relação a esse “Plano Director” ter 

de se deslocar mais para o exterior, passando em Sacavém, em virtude do 

prolongamento das pistas do aeroporto, a não ser que estas sejam atravessadas em 

túnel pela estrada circular, como foi previsto naquele “Plano Director”. 

  

D) Informações e pareceres 

 

I) Administração – Geral do Porto de Lisboa 

Do ofício nº 116/D de 15 de Julho de 1954, desta entidade, apenso ao respectivo 

processo, consta que, embora não esteja ainda elaborado o pleno de conjunto da 

zona marginal do Tejo, entre Moscavide e Vila Franca de Xira, considerem, entre 

outros, os seguintes melhoramentos: 

a) “Rectificação da Margem Direita do Tejo, nos locais e extensões convenientes; 

b) “Porto Fluvial de Sacavém”; 

c) “Porto fluvial de VFX; 

d) “Obras de acostagem em locais a fixar (Póvoa, Alverca, Alhandra, etc.), 

consoante as exigências do comércio e instalações industriais estabelecidas 

ou planeadas”; 

e) “Comunicações rodoviárias e ferroviárias ao longo da zona marginal de modo a 

assegurarem as comunicações das instalações comerciais e industriais 

estabelecidas ou planificadas”. 
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IV) Conselho Municipal e Câmara Municipal de Loures 

O Conselho Municipal emitiu, por unanimidade de votos, parecer favorável sobre o 

“ante plano”. 

[p. 33] A Câmara emitiu também parecer favorável, ponderando, no entanto, que, nos 

projectos das zonas, sejam consideradas “as circunstâncias de ordem social e 

económica em que os mesmos projectos deverão ser integrados”. 

 

V) Comissão de Revisão da Direcção – Geral dos Serviços de Urbanização 

A “Comissão de Revisão” apresenta um desenvolvido parecer de 24 páginas, no qual 

faz uma apreciação completa e muito cuidada sobre o ante plano. 

Começa, no capítulo “generalidades”, por concordar com os autores quanto à inclusão 

do núcleo de Moscavide na cidade de Lisboa, para efeito de estudo em conjunto e 

confirma também: as razões justificativas dos autores sobre a necessidade de se 

organizar o plano de aproveitamento das zonas abrangidas no trabalho em 

apreciação, entre Sacavém e a Vala do Carregado. 

São de maior interesse os conceitos formulados pela “Comissão de Revisão” que a 

seguir se transcrevem: 

“Não disponde de orientação concreta sobre alguns pontos relacionados com o 

desenvolvimento do país (em espacial no respeitante ao apetrechamento industrial), 

sem um plano regional cuja necessidade tantas vezes tem havido a ocasião de se 

apresentar, sem mesmo plantas adequadas (a de que se dispôs é uma ampliação da 

Carta do Estado Maior, já desactualizada) não pode o autor elaborar um trabalho 

perfeito. 

[…] como contribuição para estudos ulteriores mais extensos e profundos; faculta, 

porém, uma base para, entretanto, “orientar e coordenar os diferentes planos de 

urbanização locais e regulamentar a utilização do solo, fora dos [p. 34] vários bem 

definidos centros de actividade e habitação”, o que dá possibilidade de se ir 

resolvendo os problemas que exigem soluções imediatas”. 

 

 Conclusões da “Comissão de Revisão” 

“Do que ficou dito no corpo desta apreciação, verifica-se que há o maior interesse em 

promover o estudo do plano de toda a região de Lisboa, elemento a partir do qual se 

poderão definir os condicionamentos relativos ao desenvolvimento das zonas em 

causa. 

Independentemente da elaboração deste plano e na convicção de que, como se 

indicou no corpo do parecer, esta zona apresenta condições excepcionais para o 

estabelecimento de um importante desenvolvimento de carácter industrial, julga-se 
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indispensável recolher os elementos necessários à determinação das reais 

possibilidades do aproveitamento que oferecem os terrenos abrangidos pela extensa 

faixa marginal ao Tejo, que é servida ainda pela linha de caminho-de-ferro e pela 

actual E. N. 1. 

De posse destes elementos há que proceder a um estudo de conjunto das questões 

portuárias, ferroviárias e rodoviárias, relacionado com as zonas industriais existentes e 

a definir, por forma a reunir-se sobre orientação comum os problemas que abrangem e 

a que se referem as informações da AGPL, da Direcção Geral dos Transportes 

Terrestres, a Junta Autónoma de Estradas e o corpo do presente parecer. 

Estudos mais aprofundados dos aglomerados principais existentes e da [p. 35] 

transformação dos que hoje são praticamente inexistentes – como Bobadela, S. João 

da Talha e Pirescouxe – Stª Iria – poderão ser efectuados, após o esclarecimento dos 

problemas referidos nos parágrafos anteriores, e, especialmente nos dois últimos.

 […] 

 

APRECIAÇÃO 

A) Considerações gerais 

Na primeira parte deste parecer, procurou-se dar uma ideia da importância 

da região situada ao longo do vale do Tejo, entre Sacavém e Vila Franca de 

Xira, à qual diz respeito o ante plano em apreciação. 

Do bem elaborado “relatório” apresentado pelos autores ressalta 

claramente o notável desenvolvimento que, nos últimos anos, tem tido a 

mencionada região, privilegiada por vários factores, como sejam a sua 

proximidade de Lisboa, riqueza agrícola e sua orografia, que lhe permitem 

ser servida pelas melhores vias de comunicação [p. 36] do país. 

Não admira, pois, que os diferentes aglomerados urbanos, que se 

encontram abrangidos nesta faixa marginal do Tejo, tenham tido grande 

desenvolvimento. 

Além disso, é por este troço do Vale do Tejo que circula o grande tráfego 

entre Lisboa e a maior parte do país, seja por estrada ou por caminho-de-

ferro. Deve salientar-se o aumento do tráfego verificado após a conclusão 

da ponte de Vila Franca de Xira, que provoca, por vezes, na actual estrada, 

entre esta vila e a capital, a saturação a que deu origem à obra da auto-

estrada, já em curso. […]  

Por isso, se aceita a justificação dos autores quanto à razão de ser do seu 

ante plano, que tem por finalidade organizar, em bases racionais, como 

parte integrante da região de Lisboa, o arranjo urbanístico de todo este 
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território, muito favorável, como se disse, ao estabelecimento das 

indústrias. Reconhecem eles que este desenvolvimento resulta da 

industrialização geral do país, e que, em rigor, o seu plano de arranjo 

regional deveria basear-se num “plano nacional de apetrechamento 

industrial”. 

O concelho concorda inteiramente com este princípio, tanto mais que já o 

focou no parecer emitido sobre o “Plano Regional do Porto”, nº 2.084, de 19 

de Abril de 1950, de que a seguir se transcreve o voto expresso na sua 

“conclusão”: 

“Finalmente, é ainda o Conselho de parecer que – seguindo-se a 

orientação racional de partir do grande para o pormenor – se deveria dar 

início imediato aos inquéritos necessários que constituíram as [p. 37] bases 

para os estudos de planeamento nacional que julga útil para ponto de 

partida dos planos regionais a elaborar, muito principalmente das regiões 

mais importantes do país, a começar pela de Lisboa”. 

Verifica-se, uma vez mais, a falta que faz o “Plano Regional” de “Lisboa”, 

ao qual o ante plano em apreciação já deveria estar subordinado. 

Entende o Conselho que o estudo daquele “Plano Regional” se impõe com 

grande urgência, dada a situação em que se encontram vários problemas 

das importantes vias de comunicação, que interessam à cidade de Lisboa, 

alguns em franca execução e outros em estudos muito adiantados, dentro 

dos quais se destacam: auto-estrada Lisboa / Vila Franca de Xira; nova 

estrada Lisboa – Sintra, com início nas proximidades de Benfica (na circular 

de Lisboa); ligação da capital à margem sul do Tejo por meio de túnel ou 

ponte; anel ferroviário, a partir de Sacavém. De todas estas obras e de 

outras a cargo da AGPL resultarão, sem dúvida, novas facilidades que 

possibilitem a instalação de mais indústrias e, consequentemente, novas 

expansões e problemas de urbanização a considerar. 

O Conselho regista com a maior satisfação a informação prestada em 

sessão pelo Director – Geral dos Serviços de Urbanização, de que vai ser 

publicada em breve uma disposição legal determinando a elaboração desse 

plano. 

 

B) Organização e apreciação do ante plano 

Tendo sido cuidadosamente examinadas as peças desenhadas que 

compõem o “ante plano de urbanização da região Moscavide – Vila Franca” 

e os vários elementos que completam o processo em apreciação, o 
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Conselho verifica que, apesar da falta de orientação definida sobre o 

planeamento geral do país, especialmente no que [p. 38] respeita ao 

apetrechamento industrial, e do “Plano Regional de Lisboa”, conforme já se 

referiu, o trabalho apresentado pelos autores é digno do maior apreço, 

sendo de destacar o “Relatório”, pela forma ordenada como está 

organizado e pela clareza e racional distribuição das matérias expostas.  

A “Comissão de Revisão”, que apreciou este ante plano num desenvolvido 

e completo parecer, o que prova a importância do estudo apresentado, a 

certificar idêntica opinião à que atrás se emitiu, reconhece que os autores 

não puderam elaborar um trabalho perfeito, dada a falta dos elementos 

referidos e mesmo de plantas adequadas, pois as que foram utilizadas 

resultaram da ampliação da Carta do Estado Maior do Exército, já 

desactualizada. 

[…] “A circunstância de o autor do trabalho em causa ter organizado o 

estudo do Plano Director de Lisboa, ainda de posse da respectiva Câmara 

Municipal de Lisboa, elimina preocupações que poderiam [p. 39] existir a 

respeito da falta de harmonia e acerto das respectivas soluções; no 

entanto, estando este estudo em revisão, não há possibilidade de acertar 

com ele esta apreciação nos pontos e, que sejam nitidamente comuns as 

soluções de ambos”. 

Pelo que acaba de expor-se, o Conselho concorda plenamente com o 

ponto de vista da “Comissão de Revisão” anteriormente transcrito quanto à 

finalidade do trabalho apresentado pelos autores.  

 

C) Disposições e soluções estabelecidas no ante plano […] 

 
 
[p. 44] 2-2-Princípios mantidos na elaboração do ante plano 

 a) Estabelecimento das circulações […] 

 b) Estabelecimento das zonas  

 Parecem acertados os princípios estabelecidos pelos autores quanto à escolha 

 dos terrenos para núcleos industriais. Interessa, no entanto, que a sua 

 aplicação seja oportunamente revista, tendo em atenção: 

 

a) As condições geotécnicas e topográficas dos terrenos, consideradas as [p. 45] 

artérias que se servem, e ainda as servidões militares; 
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b) Os melhoramentos a introduzir nos serviços portuários e ferroviários, que não 

se encontram ainda definidos; 

c) A conveniente reserva dos melhores terrenos agrícolas. 

 

O Conselho compreende não ser possível apreciar a forma de calcular a área 

necessária para a indústria, mas reconhece – dadas as excepcionais condições 

locais lhe deverá ser reservada a maior área compatível com os condicionamentos 

indicados. 

 Igualmente se manifesta em relação às zonas residenciais, cujos princípios 

orientadores, formulados pelos autores se aceitam, parecendo conveniente, como 

diz a Comissão, que uma revisão do ante plano e na elaboração dos estudos das 

diferentes localidades, se tomem as “densidades por grosso” em vez das 

densidades líquidas médias consideradas no ante plano. 

 

d) Apetrechamento da região 

Conforme consta da “Descrição”, referem os autores os estabelecimentos 

hospitalares e de ensino, centros comerciais e cívicos, espaços livres públicos (não 

incluídos na área residencial líquida) e arruamentos. Concordando o Conselho que 

sejam revistos os problemas: dos hospitais, pela Comissão das Construções 

Hospitalares; o das escolas técnicas à luz de ideias mais definidas quanto ao 

desenvolvimento agrícola e industrial dos vários núcleos abrangidos no ante plano. 

 

2.3) – Solução proposta […] 

 

[p. 49] b) Zonamento  

Na “Descrição”, dá-se uma ideia resumida sobre a solução preconizada pelos 

autores quanto ao problema do zonamento, isto é, quanto à classificação das 

diferentes localidades, para efeito de distribuição de zonas e à determinação de 

zonas industriais, residenciais e rural. 
Sobre este aspecto, a Comissão de Revisão apresenta várias abjecções no seu 

minucioso e bem fundamentado parecer, que merecem a concordância deste 

Conselho e às quais se vai fazer referência. Algumas delas resultam, porém, de 

informações da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que este Conselho 

desconhece, o parecer que lhe foi solicitado sobre o anteplano, o mesmo 

sucedendo em relação ao respectivo Conselho Municipal. Presume o Conselho 

que tais informações constem do inquérito às necessidades actuais, em matéria de 

habitação, recentemente [p. 50] realizado, a que se alude no parecer da Comissão 
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de Revisão. Por tais informações emanarem de organismo competente que é a 

Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, o Conselho não põe qualquer dúvida 

em solicitá-las como exactas e, consequentemente, corrobora as objecções que 

elas motivaram.  

As objecções do parecer da Comissão de Revisão são as seguintes: 

1ª – Quanto à forma como se fez a distribuição das áreas atribuídas às zonas 

industriais – 

- Convém averiguar da possibilidade de aproveitamento de parte dos terrenos 

situados a norte do rio Trancão e a nascente do caminho de ferro, os quais, estão 

sob a jurisdição da Administração Geral do Porto de Lisboa, desde que seja 

possível dotá-los de acesso conveniente;  

- Não pode criar-se a zona prevista a sul das primeiras salinas, por causa da 

estação de triagem; 

- Segundo diz a Câmara Municipal de VFX, a zona prevista para a povo de Stª Iria 

está toda utilizada, a de Alverca encontra-se toda ou quase toda prejudicada pela 

servidão da área do aeródromo militar, e de Alhandra está quase toda preenchida 

e a de Vila Franca localiza-se em terrenos de elevado valor agrícola, exigindo 

fundações dispendiosas. 

Por isso se concorda com a Comissão de revisão, quando diz: 

“Conclui-se do exposto que a possibilidade de utilizar as áreas previstas para 

zonas industriais está, nalguns casos por esclarecer e noutros prejudicada, o que – 

aliado à natureza geológica dos terrenos e à circunstância das características do 

perfil longitudinal da E.N. 1, nem sempre permitirem fácil utilização das suas faixas 

marginais – pode obrigar a considerar a possibilidade de ter que se estudar o 

recuo para oeste dos [p. 51] núcleos residenciais, especialmente os previstos de 

novo, a fim de se conseguirem outros terrenos para indústrias. 

O assunto carece pois de uma cuidadosa revisão”. 

 

2º - De igual modo, quanto às zonas residenciais, se concorda também que os 

correspondentes núcleos praticamente novos “só poderão ser decisivamente 

escolhidos, em face da marcação definitiva das possíveis zonas industriais. No 

entanto, julga-se conveniente reparar na proximidade demasiada em que se 

encontram os núcleos de Bobadela, S. João da Talha e Pirescouxe – Santa Iria de 

Azóia, o que cria difíceis problemas de manutenção das zonas rurais relativamente 

estreitas previstas entre eles”. 
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Também o parecer Comissão de revisão se refere a cada um dos aglomerados 

abrangidos na ante plano, fazendo observações judiciosas, que o Conselho 

entende deverem ser tomadas em conta na revisão dos estudos a efectuar. 

No que respeita à zona rural, também o Conselho concorda com os autores […] 

 
[p. 52] CONCLUSÃO 

O Conselho Superior de Obras Públicas, pela 1ª subsecção da sua 3ª Secção é de 

parecer que o “anteplano de urbanização da região de Moscavide – Vila Franca de 

Xira”, dado os elementos de que dispunha constitui um trabalho elaborado com 

muito critério e representa uma valiosa contribuição para o prosseguimento de 

estudos ulteriores, o do plano regional de Lisboa devendo ter-se em atenção as 

observações feitas no corpo deste parecer, designadamente sobre os seguintes 

pontos: 

[p. 53]  

a) Independentemente da elaboração do plano regional e reconhecido que a 

região considerada oferece condições óptimas para o estabelecimento de 

indústrias, torna-se indispensável a obtenção dos elementos necessários à 

determinação das possibilidades de aproveitamento conveniente dos terrenos que 

ocupam a extensa faixa marginal do Tejo, servida pelo caminho de ferro e estrada 

nacional; 

b) Com esses elementos, deve proceder-se a um estudo de conjunto dos 

problemas portuários, do caminho-de-ferro e estradas, a que se fez referência no 

corpo desta consulta, relacionado com as zonas industriais existentes e a prever, 

por forma a procurar, uma orientação comum, uma solução satisfatória; 

c) Estudos mais aprofundados dos aglomerados principais existentes e sobre a 

transformação das pequenas localidades, como Bobadela; S. João da Talha; 

Pirescouxe e Stª Iria podem ser levados a efeito, após os esclarecimentos atrás 

referidos; 

d) Relativamente, ao desenvolvimento de Sacavém, Póvoa de Stª Iria, Alverca, 

Alhandra e Vila Franca de Xira, julga-se que poderá realizar-se o seu estudo, para 

definir a resolução dos problemas que carecem de resolução imediata; 

e) No prosseguimento do estudo dos núcleos residenciais e designadamente na 

elaboração dos seus ante planos de urbanização, interessa considerar as 

densidades habitacionais mais convenientes. 

 

Atendendo, porém, a que a resolução definitiva de tais problemas obriga a estudos 

demorados e considerando ainda o cuidado que os autores dedicaram à 
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elaboração do presente ante plano, julga o Conselho que salvo as observações 

feitas, este possa servir para orientar a urbanização da [p. 54·] região nela 

abrangida, enquanto não se dispuser de estudos mais aprofundados, contanto que 

esses trabalhos sejam acompanhados e sancionados pela Direcção Geral dos 

Serviços de Urbanização. 

Finalmente, o Conselho permite-se recordar o voto expresso no seu parecer nº 

2.084, no sentido de serem efectuados os estudos de planeamento nacional, de 

tanto interesse para os planos regionais a elaborar, e, em especial, para o de 

Lisboa. 

 

 V. Ex.ª, porém, resolverá como tiver por melhor. 

  

Sala das Sessões do conselho Superior de Obras Públicas, 1ª subsecção da 3ª 

Secção, em 1 de Março de 1955 

 

 Estiveram presentes, além do signatário, os seguintes vogais: 

 Viriato Cannas, José da Rocha Pereira, João Alberto Barbosa Carmona, Viriato 

de Noronha Cabrita, Raul Américo Maçãs Fernandes, Rogério Vasco Ramalho, 

Raul de Mesquita Lima (relator), Manuel Duarte Moreira de Sá e Melo, José 

Chagas Bogarim como representante do Director – Geral dos Transportes 

Terrestres, António Coelho Sales Henriques, José Estêvão Abranches Couceiro do 

Canto Moniz, João Paulo Nazaré de Oliveira, Antão de Almeida Garrett e Carlos 

Chambers Ramos. 

 

 

 Este parecer foi aprovado por unanimidade 

 

             O PRESIDENTE DO  

    CONSELHO SUPERIOR DE OBRAS PÚBLICAS 

   

                Duarte Abecasis 
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CAPÍTULO 4 
Documento nº 1 – Processo de Obra nº 50 576, Diário de Notícias, Av. da Liberdade, 206-206 A. CML/AI. 

MORADA – AV. DA LIBERDADE, 206 E 206 A; RUA RODRIGUES SAMPAIO 111 A – 111 E 
DESIGNAÇÃO – DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
Nº DE OBRA – 50 576 
VOLUMES - 3 

OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

 Volume 1                                                                                               

À CML 

Assina – Empresa Nacional de 

Publicidade, S.A.R.L. 

Data – 30 de Julho de 1936 

Assunto – desejando construir 

nesse terreno um edifício para 

nele instalar todos os serviços do 

jornal “Diário de Notícias”, o qual 

será construído de harmonia com 

o projecto junto, solicita a 

aprovação do respectivo 

projecto. 

Assina – Arqtº. Profírio Pardal Monteiro 

Data – Julho 1936 – projecto inicial – telas finais. 

Edifício – do projecto para o edifício destinado 

às instalações da Empresa Nacional de 

Publicidade, a construir no terreno adquirido por 

esta na Avenida da Liberdade, com frente, 

também, para a Rua Rodrigues Sampaio, 

próximo da Praça do Marquês de Pombal, em 

Lisboa. 

I. DO PARTIDO GERAL DA COMPOSIÇÃO – O 

edifício a construir foi composto tendo em 

consideração, por um lado, o programa das 

necessidades das instalações do jornal “Diário 

de Notícias” com todos os seus serviços 

industriais e administrativos e, por outro, as 

condições do local e a sua importância dentro do 

conjunto da cidade. 

Tratando-se de um estabelecimento dum 

carácter muito especial, pela sua importância e 

destino, não podia a sua solução ser qualquer, 

mas dentro dos recursos do seu autor e dos 

desejos da empresa proprietária, a melhor 

possível, quer sob o ponto de vista da 

distribuição dos diversos serviços, condição 

essencial e de primordial importância em 

qualquer edifício, quer sob o ponto de vista da 

tradução em volume e até ao pormenor. 

Não abundando na Av. da Liberdade nem em 

outras artérias de igual importância, sob o ponto 

de vista comercial e de publicidade, grandes 

terrenos, sujeitou-se a Empresa proprietária a 

adquirir um lote disponível, de dimensões 

relativamente pequenas mas suficientes, mercê 

de um partido de composição apropriado, para 

nele se instalar tudo quanto ao “Diário de 

Notícias” interessa. 

- Parecer emitido 

pela Secção de 

Urbanização e 

Arquitectura do 

Conselho de 

Estética Citadina da 

Câmara. 

Data – 2 de 

Novembro de 1936 

Assina – O 

Presidente da 

Secção de 

Urbanização e 

Arquitectura – 

Arqtº. Paulino 

Montez 

Na reunião de 

ontem, a Secção de 

Urbanização e 

arquitectura do 

Conselho de 

Estética Citadina, 

depois de ouvir o 

relatório verbal do 

Sr. Arquitecto 

Rebelo de Andrade 

sobre o projecto da 

nova sede da 

Empresa Nacional 

de Publicidade, a 

construir na 

Avenida da 

Liberdade, e após  
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina – Empresa Nacional de 

Publicidade, S.A.R.L. 

Data – 10 de Abril de 1937 

Assunto – com sede na Rua 

Diário de Notícias, nº 78, 

submeteu em devido tempo a 

essa câmara o projecto do 

edifício para a instalação do 

jornal “Diário de Notícias” e 

outros serviços da mesma, no 

seu terreno situado na Av. da 

Liberdade, solicita que lhe seja 

passada licença de obras.  

A circunstância de um terreno dar para duas 

ruas, ambas bastante largas, permitiu que se 

condensassem do lado da Avenida da 

Liberdade todas as instalações cujo destino 

permitia uma maior valorização desta frente, 

dispondo-se para a Rua Rodrigues Sampaio 

todas as instalações de carácter industrial. 

Do lado da Avenida concentram-se, além do 

grande Hall do Público, a sala de Recepção, 

os escritórios da Direcção e da Administração 

do jornal, bem como grande terraço coberto, 

para festas ao ar livre, exploradas pelos 

serviços de Beneficência do jornal, etc. 
Do lado da Rua Rodrigues Sampaio, por onde 

se faz o serviço respeitante a toda a parte 

industrial, distribuíram-se todas as oficinas e 

instalações privativas dos operários. 

Entre destes dois grandes grupos ficam os da 

Redacção que com ambos se ligam. 

II. DA DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Convindo, como foi estabelecido pela Empresa 

proprietária, agrupar neste edifício não só a 

parte comercial administrativa, como a 

industrial àquelas intimamente ligada, 

procurou-se distribuir em dois grupos 

principais, cuja leitura se faz facilmente pela 

apreciação das plantas, todos esses serviços, 

sem contudo os separar por completo, como 

convém ao rendimento normal do trabalho. 

Assim, o grupo dos serviços comerciais e 

administrativos, ocupando, como se disse, o 

lado da Avenida, compreende, a partir do rés-

do-chão, as seguintes instalações: entrada 

principal, vestíbulo, grande hall do jornal 

publicitário, sala de reuniões e recepção, 

gabinete do Director, salão de visitas, 

gabinetes diversos para visitas e 

colaboradores do jornal, redacção de “Os 

Sports”, redacção do “Notícias Agrícola”, 

redacção da “Eva”, Serviços de Propaganda e 

Expansão, secção de orçamentos, serviços de 

largo debate sobre 

o assunto, 

deliberou por 

maioria o seguinte: 

confirmar a 

aprovação que o 

Serviço de 

Arquitectura deu ao 

referido projecto 

desde que a 

Empresa 

proprietária se 

comprometa a subir 

ou a descer a 

massa do edifício, 

se para tanto for 

necessário para 

efeitos da sua 

integração perfeita 

no plano de 

conjunto a elaborar 

para a Avenida da 

Liberdade. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina –  

Data –  

Assunto –  

publicidade, serviços de caixa, valores 

selados, Gabinete do secretário de 

Administração, Gabinete do Administrador – 

Delegado, gabinete de recepção dos 

Administradores, sala do Conselho de 

Administração, Instalações Sanitárias 

privativas para o pessoal superior, 

empregados e público, separadas para 

homens e para senhoras. 

Este grupo é coroado por um terraço aberto e 

coberto, destinado às festas de Beneficência 

do Jornal, ao nível do qual está instalado o 

telégrafo, a T.S.F., o comando dos letreiros e 

dos elementos decorativos luminosos das 

fachadas. 

Os serviços técnicos e industriais, 

compreendem também os da Redacção do 

Diário de Notícias, que estão instalados, como 

não pode deixar de ser, em íntima ligação com 

toda a parte industrial e com a Direcção do 

Jornal, acompanhando outros que com eles 

mais se relacionam. Pode, portanto, 

considerar-se este grupo dividido em duas 

partes, uma respeitante à Redacção, outra à 

parte industrial. 

O grupo da Redacção compõe-se das 

seguintes instalações, distribuídas “em 

cascata”, como convém, dada a exiguidade do 

terreno. 

No 1º andar está instalada a sala da redacção, 

com as suas cabines telefónicas. No andar 

imediatamente inferior – a sobreloja - , a 

Biblioteca, o Arquivo Fotográfico e a sala da 

Revisão das provas. 

Cada um destes serviços está colocado na 

posição mais vantajosa para a sua imediata 

ligação com aqueles com que priva. 

- Parecer emitido 

pela Secção de 

Urbanização e 

Arquitectura do 

Conselho de 

Estética Citadina da 

Câmara. 

Data – 19 de 

Outubro de 1936 

Assina – O 

Presidente da 

Secção de 

Urbanização e 

Arquitectura do 

CEC – Arqtº. 

Paulino Montez 

 

A Secção de 

Urbanização do 

Conselho de 

Estética Citadina 

resolveu, numa das 

suas últimas 

sessões, elaborar 

um plano da 

Avenida da 

Liberdade, como 

fim de valorizar ao 

máximo a primeira 

artéria da capital e 

evitar a repetição 

das desarmónicas 

arquitecturais que a 

têm prejudicado. 

[…] 

Entretanto a  
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Assina –  

Data –  

Assunto –  

 O grupo propriamente industrial, abrange, 

contando da Cave para cima, as seguintes 

instalações:  

- sala das grandes rotativas;  

- armazém de papel;  

- posto de transformação da corrente eléctrica; 

- casas fortes; 

- armazém do material de expediente e 

Chaufferie; todas estas no andar mais baixo. 

No rés-do-chão: 

- a grande dependência é ainda ocupada pela 

sala das grandes rotativas que ocupa a altura 

correspondente a estes dois andares, 

dispondo-se em torno dela os seguintes 

serviços: entrada das oficinas; porteiro; 

controle do pessoal; cabines para a expedição 

do jornal por automóveis; posto de distribuição 

aos vendedores ambulantes; distribuição geral 

e expedição; vestiários; instalações sanitárias; 

oficinas de carpinteiro; serralheiro, electricista. 

Na sobreloja: sala da composição mecânica 

(Linotypes); estereotipia; Gabinete do 

Engenheiro; Vestiários; Instalações Sanitárias 

e Reservas diversas. 

No 1º andar: 

- oficinas de gravura;  

- fotogravura; 

- zincogravura;  

- desenho;  

- impressão e montagem;  

- câmaras escuras;  

- fotografia;  

- arrecadações; 

- vestiários e instalações sanitárias. 

No 2º andar: 

- Oficinas de composição manual; 

- Impressão e encadernação; 

- Fundição de rolos;  

 

Empresa Nacional 

de Publicidade, 

requer à Câmara a 

aprovação dum 

projecto da sua 

nova sede a 

construir na 

Avenida da 

Liberdade. 

O Serviço de 

Arquitectura deu o 

seu parecer 

favorável ao 

projecto, mas 

observou que, em 

vista da deliberação 

acima citada, 

deveria de ser 

ouvido o Conselho 

de estética 

Citadina. Reunida a 

Secção respectiva, 

resolveu ela manter 

a sua deliberação 

de não dar 

andamento a 

qualquer processo 

relativo à Avenida, 

sem que o plano 

desta via estivesse 

concluído. 

Por esta razão, e 

por estar 

convencido não ser 

possível definir em 
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Assina –  

Data –  

Assunto –  

- Vestiários e instalações sanitárias. Neste 

mesmo andar e em local acessível, quer dos 

serviços industriais, quer dos serviços 

administrativos, comerciais e da Redacção 

está situado o Gabinete Médico. 

Termina neste andar a parte correspondente 

às instalações industriais, porquanto o 3º 

andar é ocupado em grande parte pela 

contabilidade, correspondência, arquivos, 

instalações sanitárias e refeitório para o 

pessoal dos escritórios e em parte pelo grande 

balneário e refeitório dos operários. Estes dois 

grupos, embora no mesmo andar, estão 

absolutamente separados um do outro. 

Feita a descrição geral das dependências de 

que se compõem o edifício, pode encarar-se a 

forma como estes diversos serviços estão 

entre si ligados, qual a relação entre eles, 

quais os mais juntos devem estar, como se 

pode fazer a respectiva fiscalização e ainda 

qual o possível rendimento de todos os 

serviços. 

Assim, num rápido esquema podemos verificar 

o que acima se indica com a descrição que se 

segue: se considerarmos que o problema da 

instalação de um jornal reside essencialmente 

num encadeado de movimentos e de serviços, 

tendentes a um determinado fim, o que 

interessa conhecer é quais são esses serviços 

e como entre si se ligam. 

Assim, enquanto de um lado se prepara o 

material a publicar (notícias, artigos e 

anúncios), por outro deve ser feita a expedição 

do jornal até chegar às mãos do público. É um 

trabalho na maior parte das vezes feito em 

grande velocidade e que exige uma 

distribuição que a não contrarie. [p.6] 

curto prazo um 

plano que reputo 

melindroso e 

complexo, venho 

informar vossa 

Excelência do 

sucedido para que 

a Comissão 

Administrativa da 

Câmara, 

conhecedora do 

andamento do 

respectivo 

processo, possa 

tomar sobre o 

assunto a 

deliberação que 

entender por mais 

conveniente. 

 

- Resposta da 

Empresa Nacional 

de Publicidade 

Data – 20 de 

Outubro de 1936 

Assina – o 

Presidente da 

Comissão 

Administrativa – 

Daniel Rodrigues 

de Sousa 

A Comissão 

Administrativa da 

minha presidência 

tendo só hoje tido 

conhecimento da  
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Assina –  

Data –  

Assunto –  

Vejamos, portanto, como se sucedem as 

diversas fases do trabalho: na sala da 

redacção recebem-se e redigem-se as notícias 

chegadas ao exterior; daqui são enviados os 

originais à revisão (linotypes) voltando uma 

primeira prova à revisão; desta voltam à 

composição e daqui para a estereotopia, 

descendo então o respectivo material já 

fundido à impressão. Uma vez composto todo 

o jornal, entram em movimento as rotativas 

que o imprimem e por meio de sistema 

especial transportam os seus numerosos 

exemplares aos serviços de expedição onde 

são separados e distribuídos, seguindo os 

seus diversos destinos. 

À volta de todos estes serviços outros giram, 

com importância quási igual, como os da 

gravura, do abastecimento de papel, etc., não 

falando já dos serviços da Direcção, Secretaria 

e Administração que com todos os outros se 

prendem. 

Se se apreciar o partido da composição 

verifica-se que os diversos serviços estão 

distribuídos de forma a permitirem a boa 

ligação entre si e assegurando-se-lhes no 

entanto, a independência relativa de que 

alguns carecem. 

III. DO PROBLEMA TÉCNICO 

Dadas as condições especiais do terreno e do 

edifício, o problema técnico apresenta, neste 

caso, excepcional importância, pelo que se 

procurou para cada caso a solução mais 

apropriada. 

O terreno foi devidamente sondado pelo 

engenheiro especialista e verdadeira 

autoridade no assunto, Sr. Ricardo Teixeira 

Duarte, o qual fez o necessário exame 

geológico, em função do qual se definiu toda a 

estrutura do edifício. 

Assim, as fundações irão assentar em terreno 

firme […]. 

resolução da 

Secção de 

Urbanização e 

Arquitectura do 

Conselho de 

Estética Citadina 

relativa à 

nomeação de uma 

sub – comissão 

encarregada de 

estudar um plano 

estético para a 

Avenida da 

Liberdade, 

concordando 

inteiramente com 

essa louvável 

resolução, informa, 

no entanto, V. Ex.ª 

que entende que, 

enquanto essa 

comissão, que só 

agora foi nomeada, 

não tiver os seus 

trabalhos 

concluídos, não 

poderão os 

projectos ser 

apresentados 

durante esse 

interregno à 

Câmara, e muito 

menos os 

entregues antes da 

nomeação dessa 

Comissão, - por 

motivos que serão 

escusados expor – 

aguardar o 

complemento do 

respectivo estudo,  
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IV. DO PROBLEMA ESTÉTICO 

A construção de um edifício da importância do 

que se destina o Diário de Notícias, numa das 

artérias mais importantes de Lisboa, não podia 

deixar de preocupar seriamente o seu autor, 

como artista, como defensor da estética da 

cidade e como vogal do Conselho de Estética 

Citadina. 

Por outro lado a recente construção de dois 

importantes edifícios naquela artéria, que tão 

grande interesse tem despertado na 

população e que com tão pouco espírito de 

justiça teem sido apreciados, não deixaram de 

influir no espírito do arquitecto levando-o a 

ponderar com o maior cuidado tudo o que 

havia a considerar para que na Avenida se 

fizesse obra concordante com o destino do 

edifício e que de algum modo pudesse 

dignificar o local e a cidade. 

A Avenida é um artéria ainda sem tradições 

arquitecturais, sem disciplina e na qual não é 

fácil subordinar a sua arquitectura a regras ou 

a bitolas fixas. O seu perfil longitudinal, 

apresentando um declive bem acentuado não 

é também de molde a favorecer o 

estabelecimento de uma cércia única para os 

edifícios que sujeitos a um regime de 

igualdade em larguras e em alturas acabariam 

por apresentar para quem apreciasse a 

Avenida no sentido normal do seu trânsito, 

uma sucessão de empenas ou de paredes 

nuas que em vez de favorecerem o pitoresco 

de Lisboa ou a desejada monumentalidade, 

mais contribuiriam para agravar a aridez de 

certas ruas e bairros da capital. 

Nas ruas inclinadas é talvez preferível a 

irregularidade dos edifícios, à sua 

regularidade, justificável em parte em ruas de 

arruamentos horizontais. 

Não se encontrando, na apreciação das 

características arquitectónicas da Avenida,  

que só se tornaria 

doutrina oficial do 

Município em data 

que é impossível 

fixar. 

Fundamentada, 

ainda, na 

circunstância de ser 

o autor da proposta 

para esse estudo, o 

Sr. Vereador 

Paulino Montez, o 

primeiro a 

reconhecer no 

ofício que nos envia 

não ser possível 

definir em curto 

prazo um plano que 

reputa melindroso e 

complexo. A 

Comissão 

Administrativa da 

minha Presidência, 

manifestando o 

merecido respeito 

pelas resoluções do 

Conselho de 

Estética Citadina, 

informa V.- Ex.ª 

que não podendo 

nem desejando 

assumir a 

responsabilidade 

dos prejuízos que 

essa medida, ainda 

não fundamentada 

em legalidade 

acarretaria aos 

interessados 

resolveu que o 

projecto  
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Assina –  
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nenhumas indicações quanto ao caminho a 

seguir sem surpresas para quem compõe ou 

para quem tem necessidade de mandar 

construir, preferiu o arquitecto encarar o 

problema do conjunto possível e até de um 

certo ideal a atingir, no intuito de, prestando 

um serviço profissional a um cliente, prestar 

um serviço à cidade e à arte nacional, 

procurando uma solução concordante com o 

destino do edifício e com a escala da Avenida 

e da Praça do Marquês de Pombal, tão 

próxima do edifício. 

A largura da Avenida da Liberdade, o seu 

arvoredo copado, as grandes dimensões da 

Rotunda e as distâncias a que qualquer prédio 

pode ser apreciado impõem mais a construção 

de edifícios altos do que a de edifícios baixos. 

Os poucos edifícios baixos da avenida, 

sobretudo os que estão construídos no 

alinhamento camarário, e não estão 
defendidos por terrenos arborizados e 

ajardinados, estão quase todos fora da escala 

e da proporção que as próprias proporções da 

Avenida impõem. 

Este ponto não pode ainda ser 

convenientemente regulado em Lisboa, nem é 

fácil fazê-lo, porque isso corresponderia à 

transformação quasi completa da cidade. 

À entrada da avenida, vindo da Rotunda, 

impõe-se evidentemente a construção de 

edifícios altos, de certa importância 

arquitectónica, o que na Rotunda se deveria 

também fazer, deixando apenas aberta a 

entrada do lado do Parque Eduardo VII. 

Estas foram as principais razões que levaram 

a dar ao edifício a altura que ele apresenta em 

projecto, para o que, no entanto também 

contribuiu a necessidade de instalar todos os 

serviços e de tirar algum resultado do terreno, 

naturalmente caro. 

Assente portanto como melhor solução a do  

apresentado pela 

Empresa Nacional 

de Publicidade e 

referente à sua 

nova sede, a 

construir na 

Avenida da 

Liberdade, deve ter 

o regular 

andamento, sendo 

submetido à 

apreciação da 

Comissão de 

Urbanização e 

arquitectura do 

Conselho de 

Estética Citadina, 

sem ser forçado a 

aguardar a 

elaboração do 

plano estético para 

a Avenida da 

Liberdade. 
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edifício em altura (a de um quarto andar com 

terraço coberto), outra grande preocupação 

dominou o espírito do arquitecto: a da sua 

expressão arquitectural. 

Para a resolver bastou-lhe apenas procurar 

traduzir com clareza e com verdade e após 

sério estudo do problema, todos os acidentes 

das próprias plantas e todos os elementos 

necessários à estrutura do edifício, procurando 

dar a cada um desses elementos a expressão 

apropriada à sua função e tirando de todos o 

partido que permitisse acusar uma 

composição sóbria, exacta e esteticamente 

concordante com os mais sérios e eternos 

princípios da arquitectura. 

A natureza dos materiais da estrutura 

permitiram certas soluções que com outros 

nunca seriam possíveis, contribuiu muito para 

as soluções das grandes massas do edifício. 

Assim, por meios do betão armado foi possível 

conceber a forma dos principais elementos da 

composição que se pode resumir da seguinte 

forma: no rés-do-chão as grandes coberturas 

defendidas por um forte lintel, permitem por 

em evidência o hall do público, dando ocasião 

a grandes montras, através das quais se vê de 

dia e de noite, o que se passa no hall, 

podendo, deste modo, o público, mesmo 

durante as horas em que o edifício estiver 

fechado, ler as notícias, anúncios, etc., que no 

hall foram afixados. 

Sobre este forte lintel do rés-do-chão apoiam-

se os pilares que suportam as principais vigas 

transversais deste corpo do edifício, 

correspondendo esta parte da composição, 

pela sua composição em células iguais, à 

exacta tradução da diferença de expressão 

das plantas destes andares em relação ao rés-

do-chão. 

- Ofício da CML – 

da 4ª Repartição 

Assina – o 

engenheiro chefe 

Estêvão da Silva 

Data – 24 de 

Novembro de 1936 

 

A Empresa 

Nacional de 

Publicidade pede 

para construir um 

edifício para a 

instalação do jornal 

“Diário de Notícias” 

no seu terreno sito 

na Avenida da 

Liberdade, 

conforme projecto 

junta. 

Sobre o assunto, 

informo V. EXª que 

o projecto não 

satisfaz, tal como 

está elaborado ao 

Regulamento Geral 

da Construção 

Urbana. A sua cave 

está a uma 

profundidade mais 

além da 

regulamentada e 

desprovida de 

qualquer janela ou 

frente para 

iluminação ou  
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 Termina este corpo do edifício por um terraço 

coberto, interpretação em cimento armado, do 

alpendre tão apropriado no nosso clima, e que 

neste caso se destina a abrigar o terraço onde 

periodicamente se devem realizar festas 

promovidas pela secção de beneficência do 

jornal. 

O corpo mais alto do edifício correspondente à 

entrada e à escada principal, apresenta a 

massa de construção que pelas suas 

proporções e configuração se tornava 

necessária para contrariar a grande massa 

horizontal do lintel do rés-do-chão e os seus 

grandes vãos, procurando-se assim a 

harmonia que corresponde ao sentimento 

pessoal do autor. 

Este corpo é coroado por um motivo luminoso 

que domina toda a edificação. 

Na parte superior da cobertura do terraço 

previu-se, em ligação com as grandes massas 

da arquitectura e fazendo corpo com ela o 

letreiro luminoso com o título de “Diário de 

Notícias”. 

Com esta solução não pretende o autor ter 

resolvido o problema da harmonia entre os 

letreiros luminosos e a arquitectura dos 

edifícios. Contudo, julga apresentar uma 

solução que permita a outros, em futuras 

realizações, prosseguir no caminho que agora 

se abre de dar um letreiro luminoso, quando 

apreciado de dia, em que a luz artificial não 

intervém como motivo decorativo, uma 

expressão aceitável e concordante com a 

composição geral. 

A estrutura deste letreiro, em vez de ser o 

vulgar tosco de ferro ou madeira para suporte 

das letras ou de outros motivos, constitui, 

neste caso, uma moldura e um fundo que, 

quer de dia quer de noite, desempenham uma 

função: a de enquadrar o letreiro principal. 

De dia a forma, relativamente fechada da  

Arejamento; de 

resto, mesmo nos 

vários andares, 

existem 

compartimentos 

com deficiências de 

janelas e alguns 

mesmo nem luz 

indirecta possuem. 

São bastantes os 

compartimentos 

que não satisfazem 

ao parágrafo 1º do 

artº 119 do citado 

Regulamento. Mas 

como estamos me 

face de um projecto 

excepcional, duma 

construção 

especial, que não 

pode subordinar-se 

à apreciação rápida 

do nosso 

Regulamento, esta 

Repartição é de 

parecer que 

conquanto não 

satisfaça ao 

exposto nos artigos 

115, 119 172 pode 

ser aprovado o 

presente projecto, 

visto que a 

ventilação e a 

iluminação de todas 

as suas 
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estrutura deixará acusar bem nitidamente o 

contorno das letras, a branco, sobre fundo 

negro da estrutura. Os tubos “néon” 

numerosos, que se distribuem 

horizontalmente, interceptados pelas letras 

ajudarão, pelos seus reflexos, a dar vida a 

esse motivo da composição. 

De noite este letreiro funciona em diversas 

fases, acendendo-se primeiramente e de cima 

para baixo gradualmente as numerosas linhas 

horizontais constituídas por tubos Néon. Em 

seguida ilumina-se o letreiro “Diário de 

Notícias”, apagando-se então pela mesma 

ordem porque se acenderam os tubos néon; 

finalmente apaga-se o referido letreiro, 

voltando-se de novo à primeira fase. 

Outras linhas de tubos néon acompanham as 

grandes linhas da arquitectura, acentuando-as 

de noite, com o claro-escuro do dia as 

acentua. 

[p.13] Como materiais de revestimento aplica-

se, na maioria da fachada a pedra que só em 

raros casos será pública, sendo na sua maior 

parte trabalhada com aparelho forte. 

Os pilares em duplos colunelos da fachada, 

porque são exactamente elementos essenciais 

da estrutura, e cuja expressão de leveza é 

indispensável deixar bem acentuada, não 

podendo nem convindo serem forrados de 

pedra, soa revestidos com mosaico cerâmico 

de pequenas dimensões, de diversos tons 

misturados, deixando assim bem marcada a 

sua função de revestimento adaptável a uma 

superfície curva. 

No forro da fachada, embora empregando-se a 

pedra, não se imita a construção em 

enxilharia, antes se deixando bem nitidamente 

Dependências será 

feita artificialmente, 

conforme consta da 

memória descritiva. 

Como não constam 

do projecto dados 

alguns sobre o 

sistema de 

ventilação a 

adoptar, deverá 

oportunamente o 

construtor, 

apresentar o 

projecto geral da 

ventilação do 

edifício. 

Também não existe 

no projecto, a 

respectiva planta e 

cálculos de 

fundação, o que é 

compreensível, 

visto não haver 

dados completos 

da natureza das 

camadas de 

terreno. 

Poderá, pois, ser 

concedida licença, 

nas condições da 

1ª à 9ª […] 
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acusada a função de forro que as diversas 

pedras desempenham. 

O corpo prismático, sobre a entrada principal, 

é forrado a mosaico de vidro opala, de cor 

bem acentuada, procurando-se, assim, com 

este material não só o necessário contraste 

com a pedra, como a necessária nota de cor 

tão característica na arquitectura lisboeta e 

que mesmo dentro da expressão actual da 

arquitectura pode contribuir para a harmonia 

com o aspecto geral da cidade sem 

necessidade se recorrer a imitações ou cópias 

de soluções, admiráveis e respeitáveis aliás, 

mas que deram satisfação aos artistas 

criadores de outras épocas. 

Um outro ponto importante que sobre o ponto 

de vista estético [p.14] foi considerado foi o da 

empena que fica voltada para a Rotunda, não 

acontecendo o mesmo com a oposta porque 

fica quase inteiramente oculta pelo alto prédio 

vizinho. 

Do lado da Rotunda existe, por enquanto, um 

pequeno edifício sem expressão definida e 

relativamente baixo, o qual mais tarde ou mais 

cedo ou será elevado ou demolido para ser 

substituído por outro cujas proporções sejam 

mais concordantes com a escala da Rotunda. 

No entanto, enquanto isso não acontecer, a 

empena Norte do edifício do “Diário de 

Notícias” ver-se-á da rotunda quando se entrar 

na avenida da Liberdade. 

Por isso, não se podendo abrir janelas para o 

terreno vizinho, por o não consentir a lei, 

procurou o autor encarar de frente o assunto e 

tentar encontrar uma solução, que não pode 

deixar de ser provisória, mas que possa servir 

durante os anos em que o prédio do lado se 

mantiver como está. 

Assim, de acordo com o quer para casos 

semelhantes já tem sido aconselhado pelos 

Serviços de Arquitectura da Câmara Municipal,  
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina –  

Data –  

Assunto –  

procurou-se decorar essa empena, tomando 

como principal motivo da composição um 

artístico cartaz alusivo ao “Diário de Notícias” 

e à imprensa, obra de expressão artística que 

será executada por artista nacional de 

reconhecido mérito. 

Além da decoração pictural, a que no entanto 

se procurará dar a expressão mural, tirando-

lhe quanto possível o aspecto corrente do 

cartaz, será esta acompanhada por elementos 

diversos de [p.15] tubo Néon procurando-se 

assim, mesmo à noite, tornar mais atraente 

essa entrada da Avenida. 

Quanto à fachada sobre a Rua Rodrigues 

Sampaio, não só por corresponder à parte 

industrial do edifício como a uma Rua de 

importância secundária em relação à Avenida, 

deu-se-lhe contudo o carácter concordante 

com o destino das diversas instalações e 

embora simples, com o destino do edifício. 

São estas as grandes linhas gerais do espírito 

da composição deste edifício, que por parte do 

seu autor representa apenas a tradução do 

seu esforço pessoal no sentido de, dando 

satisfação aos que o honram com a sua 

confiança, contribuir o melhor que pode e sabe 

para a valorização da cidade e para o prestígio 

da arquitectura nacional. 

 

 

OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

Volumes 2 e 3 

À CML 

Assina – Administrador 

Data – 27 de Setembro de 1949 

Assunto – A Empresa Nacional 

de Publicidade solicita que a 

Câmara lhe passe uma licença 

para pinturas interiores a fazer na 

sala da Imprensa, nas paredes e 

tecto.  
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Documento nº 2 – Processo de Obra nº 8 337, Standard Eléctrica, Sociedade Anónima 

Portuguesa, Av. da Índia, 64. CML/AI. 

MORADA – AV. DA INDIA, 64; TRAV. DA GALÉ 36 
DESIGNAÇÃO – STANDARD ELÉCTRICA, SOCIEDADE ANÓNIMA PORTUGUESA 
Nº DE OBRA – 8 337 
VOLUMES - 8 

OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

 Volume 1                                                                                               

À CML 

Assina – Standard Eléctrica 

Data – 26 de Janeiro de 1945 

Assunto – A Standard Eléctrica, 

Sociedade Anónima Portuguesa, 

com sede em Lisboa na Rua 

Augusta nº 27-2º, tendo adquirido 

à CML, em 27 de Julho de 1944, 

o lote de terreno nº 3 da Av. da 

Índia, tem a honra de enviar o 

ante-projecto bem como memória 

descritiva e justificativa do 

edifício que pretende construir 

para as suas novas instalações e 

cujo trabalho é da autoria do 

Arqtº. Cottinelli Telmo. Solicita 

aprovação. 

Assina – Arqtº. Cottinelli Telmo 

Data – 1945 

Edifício – Da análise das plantas concluir-se-á que 

este edifício é essencialmente um grande “hall” – de 

estrutura constituída por pilares, vigas e lajes de 

betão armado, distribuídos segundo um módulo único 
– com um anexo que comporta, além de uma escada 

com ascensor, instalações para homens e mulheres e 

um monta – cargas – e um outro anexo com escadas. 

À maneira americana, este “hall” será subdividido por 

divisórias envidraçadas amovíveis, o que permite 

modificar, em qualquer altura, as dimensões das 

salas destinadas aos diferentes serviços, à medida 

que o progresso da indústria – que pode trazer o 

aumento ou diminuição de pessoal, remodelação de 

processos, etc., etc., etc. o tornem necessário. 

Só depois do estudo, a que se está procedendo, da 

disposição das várias máquinas, será possível fixar 

outros pormenores. 

Este edifício compor-se-á de um corpo com dois 

pavimentos – destinado a secção de montagem de 

aparelhos – e de outro, de quatro pavimentos, dos 

quais os dois primeiros destinados a depósitos de 

matérias-primas e peças soltas e de aparelhos já 

montados – e os outros dois a laboratórios (2º andar) 

e escritórios (3ºandar). 

O volume geral do edifício corresponde ao que foi 

enviado à Standard Eléctrica, a seu pedido, pelos 

Serviços de Arquitectura da CML. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina – Standard Eléctrica 

Data – 2 de Maio de 1945 

Assunto – deseja iniciar desde 

já a construção definitiva de parte 

do muro de vedação do seu 

terreno, no qual edificará as suas 

novas instalações de acordo com 

anteprojecto já aprovado por 

essa digníssima câmara […]. 

Supomos, portanto – pessoalmente e não na 

qualidade de membro da “Comissão Administrativa do 

Plano de Obras da Praça do Império e Zona Marginal 

de Belém que tem funções consultivas na matéria – 

que o seu recorte dimensões e volume se integram 

bem no conjunto de edifícios que hão-de bordar a 

Avenida da Índia. 

A extensão do edifício projectado obedece a 

necessidades das operações de montagem e deixa, a 

nascente e a poente, uma faixa de protecção de 6 

metros, aproximadamente, sobre a travessa 

perpendicular à Av. da Índia e sobre o limite do 

terreno o que daria um recuo de 8 metros, 

aproximadamente para o corpo de 2 andares, em 

relação ao referido plano e segundo o recorte da 

planta projectada. 

A razão é a seguinte: a necessidade de criar uma 

pequena praça interior a nascente da fachada 

posterior – aproveitando o recorte irregular do terreno 

– de modo a que as camionetas possam ter fácil 

acesso a essa parte do edifício, onde estão instalados 

os depósitos já citados e onde se farão as cargas e 

as descargas. Por isso o edifício foi trazido ao plano 

marginal. Supomos que – construído com materiais 

nobres: cantarias, bons rebocos, baixo-relevo e 

motivos das colunas em metal (na entrada principal 

da Av. da Índia) etc. – este edifício não deixará de 

impor-se e de dignificar a grande artéria, actualmente 

ainda com expressão de vazadouro e campo eventual 

de “foot-ball” da garotada. 

Supomos igualmente que a corda de letras que 

remata a pequena torre de ângulo pode ser, além de 

um motivo decorativo, um efeito para um pretexto de 

luz durante a noite, esperando que seja tomada mais 

como uma necessidade de expressão arquitectónica 

do que como pretensão publicitária. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

 Volume 2, [este volume contém essencialmente os cálculos de estabilidade e o pedido para a construção 

de um depósito de água, com o respectivo projecto do mesmo arquitecto], Volume 3. 

Volume 4 

À CML 

Assina – Standard Eléctrica 

Data – 25 de Abril de 1947 

Assunto – alteração ao projecto 

do muro já aprovado 

 

Assina – Arqtº. Cottinelli Telmo, nº 29 

Data –  

Edifício – Com o tempo reconheceu o arquitecto que 

– não só para melhoria do aspecto estético mas 

também para reduzir ao mínimo as despesas desse 

muro – seria melhor substituir a grade de ferro sobre 

murete por outros materiais e assim apresenta à 

aprovação novo projecto. A vedação é constituída por 

um murete de alvenaria, de 0,45 m de altura, capeado 

e forrado pela frente com cantaria. Sobre este 

assentam pilares que são interceptados 

horizontalmente por uma primeira faixa, como eles 

rebocada a Cavan, e uma segunda faixa de 

capeamento, de cantaria como o soco. Este tipo de 

vedação apresenta um aspecto mais sólido, mais 

condizente com o espírito arquitectónico do edifício e 

não está sujeito aos cuidados de conservação que 

merecia o muro projectado antes. 

 
 

À CML 

Assina – Standard Eléctrica  

Data – Outubro 1947 

Assunto – submete à apreciação 

superior aprovação para o 

projecto das obras 

complementares - casa do 

porteiro, arrecadação e garagem 

– que se propõe construir no 

mesmo terreno que se indica no 

desenho junto. 

Assina – Arqtº. Cottinelli Telmo, nº 29 

Data – 30 – 9 – 47 

Edifício – Deslocação da entrada de serviço 

(Travessa da Galé) 

Embora no projecto geral figurasse a entrada de 

serviço (portão) na posição em que existe, porque o 

projecto tinha sido aprovado – os respectivos 

serviços da CML exigiram mais tarde a sua 

deslocação mais para o norte, de modo a que os 

caminhões não galgassem o passeio no ângulo 

reentrante que se faz nesse local. 

Dá-se agora cumprimento a essa exigência […]. 

 

À CML 
Assina – Standard Eléctrica 
Data – 1948 
Assunto – solicita pré-vistoria, 
vistoria final e licença de habitação 

Assina – Arqtº. Cottinelli Telmo, nº 29  

Data – 30 – 9 – 47 

Edifício – 
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Documento nº 3 – Memória Descritiva. Projecto dos Armazéns frigoríficos para Bacalhau e 

Frutas  a construir em Lisboa, Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau. Julho 1938. 

Engenheiro Fernando Yglesias de Oliveira e Arquitecto João Simões. Fundo da Comissão 

Reguladora do Comércio do Bacalhau. AMI. 
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Documento nº 4 – Processo de Obra nº 13 834, H. Vaultier & Cª, Rua do Instituto Industrial, 16 

A-B. CML/AI. 

MORADA – RUA DO INSTITUTO INDUSTRIAL, 16 A, 16B, TORNEJA RUA D. LUÍS I, 22 
DESIGNAÇÃO – H. VAULTIER & Cª 
Nº DE OBRA – 13 834 
VOLUMES - 5 

OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

 Volume 1                                                                                               

À CML 

Assina – Arqtº. João Simões, 

pela firma requerente 

Data – 8 de Abril de 1942 

Assunto – H. Vaultier & Cª, 

com escritórios na Rua Vasco 

da Gama, 24 a 34, vem 

submeter a aprovação de Vª 

Ex.ª o projecto para a 

construção de um armazém 

de ferro a edificar na Rua do 

Instituto Industrial, no seu 

terreno que ainda contorna 

para a Rua Vasco da Gama, 

integrado no ante-projecto do 

plano de conjunto que 

acompanha o referido 

projecto. 

Assina – Arqtº. João Simões, nº 43 

Data –  

Edifício –  

[…] Este conjunto fabril destina-se à manufactura de 

produtos que não origina a produção de gases tóxicos, ou 

outros que possam afectar a segurança e a salubridade. 

 

 

À CML 

Assina – H. Vaultier & Cª 

Data – 17 de Setembro de 

1942 

Assunto – Os abaixo 

assinados, […] actuais 

proprietários do antigo 

edifício do Instituto Industrial 

de Lisboa, […] vem muito 

respeitosamente requerer a 

Vª Ex.ª se digne conceder-lhe 

a respectiva licença para as 

obras de demolição deste 

edifício, em cujo o local 

pretendem edificar as suas 

novas instalações industriais, 

conforme projecto a 

apresentar oportunamente. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina – o Arqtº. 

João Simões, pela Cª 

Data – 3 de Janeiro 

de 1943 

Assunto – [Submete 

a apreciação e solicita 

a aprovação da 

memória descritiva, 

projecto e cálculos de 

estabilidade a 

apresentados.] 

Assina – Arqtº. João Simões, nº  

Data – 13-12-1942 

Edifício – Memória descritiva do projecto das Fábricas que a Firma 

H. Vaultier & Cª pretende construir no antigo terreno do Instituto 

Superior Técnico. 

Prosseguindo no plano das edificações a construir no terreno 

acima citado, para extensão das suas instalações, a firma H. 

Vaultier e Cª mandou elaborar o respectivo projecto, cujo programa 

compreende a 2ª fase do conjunto em conformidade com o ante-

projecto submetido à aprovação do Município, que obteve 

aprovação nas suas linhas gerais. 

Projecta-se assim em sequência com o armazém de ferro em 

construção, que constitui a primeira fase, o corpo da frente de piso 

térreo e dois andares, destinado à ampliação do referido armazém 

e às fábricas de mangueiras, puádos e correias. 

No lado esquerdo do pavimento térreo (lado da Rua Vasco da 

Gama) serão instalados os teares e máquinas para fiação e fabrico 

de mangueiras […]. 

No 1º andar, serão instalados: no lado esquerdo as máquinas para 

o fabrico de puádos de vários tipos e dimensões, e no lado direito 

as máquinas a para o fabrico de correias de transmissão de vários 

comprimentos e larguras. 

No segundo andar do lado direito haverá uma secção de correias, 

onde se fará a esticagem das peles e onde ficará instalado o 

Esticador, cujo fim é fazer a prova de resistência à tracção das 

correias depois de prontas. No mesmo recinto far-se-á a secagem. 

No lado esquerdo deste último piso ficará instalado o armazém de 

material a empregar no fabrico e um refeitório para 32 operários. 

Os vãos de iluminação e de acesso, do primeiro piso, serão 

vencidos com arcos de volta perfeita em tijolo cerâmico, à vista, do 

tipo da Cruz do Campo (tijolo maciço, regular, não vidrado), o qual 

pelo seu bom aspecto nos parece indicado Com vantagem sobre o 

vidrado, geralmente mal facturado, de tom incerto e de aspecto frio. 

As juntas de tijolo são avivadas a cimento branco. Os vãos 

exteriores dos pisos superiores serão também guarnecidos com 

tijolo do mesmo tipo, embora com peitoris e subvergas de cantaria. 

Haverá um pequeno soco na base do edifício ao longo da fachada 

principal, de cantaria aparelhada à bujarda, de que serão também 

guarnecidos os fundos […] abaixo dos vãos do primeiro piso 

A caixilharia exterior está prevista metálica, no entanto se a falta de 

ferro se fizer sentir ter-se-á de recorrer à madeira […] 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

Volume 2 (alterações; cálculos de estabilidade); Volume 3; Volume 4 – em 1944 – ainda se submetiam à 

C. propostas de alteração 

 À CML 

Assina – Arqtº. João Simões, 

pela H. Vaultier 

Data – 4 de Outubro de 1945 

Assunto – [Parece ser o pedido 

de aprovação das telas finais que 

também introduzem as 

alterações entretanto 

desenvolvidas.] 

 

Assina – Arqtº. João Simões, nº 60 

Data – 4 de Outubro de 1945 

Edifício – Com o presente projecto de 

legalização juntamos esta memória afim de 

regularizarmos e corrigirmos as seguintes 

alterações: […] 

2º - modificar alguns caixilhos e pinásios de 

janelas e portas. Assim, no desenho nº 1, 

fachada sobre a Rua do Instituto Industrial, 

suprimiram-se os pinásios intermédios 

horizontais nos arcos do rés-do-chão, e vedou-

se até mais alto o chapeado das portas. […] 

Em 1963 ainda se 

encontrava no local 

a firma H. Vaultier 

& Cª. 

Em 1982 já se 

encontrava o 

edifício dos 

Correios. 

À CML 

Assina – H. Vaultier & Cª 

Data – 23 de Janeiro de 1946 

Assunto – H. Vaultier & Cª, 

comerciantes e industriais, com 

sede na Rua Vasco da Gama, 

24-34-J, transferiram as suas 

fábricas de puados, mangueiras 

e correias para o seu novo 

edifício, sito na Rua do Instituto 

Industrial, nº 16-16B, tornejando 

para a Rua Vasco da Gama. 

Esta transferência foi autorizada 

pela Direcção Geral da Indústria 

e o respectivo processo que tem 

o nº C.I. 38 / 1883 continua 

seguindo os seus trâmites. 

A declaração à Secção de 

Finanças do 4º Bairro Fiscal já foi 

entregue. […] 
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Documento nº 5 – Processo de Obra nº 2 850, Companhia Portuguesa de P.C., Av. Infante D. 

Henrique 155 A-D. CML/AI. 

MORADA – AV. INFANTE D. HENRIQUE, 155 A 155D TORNEJA RUA DO BEATO, 21 A 21 B 
DESIGNAÇÃO – COMPANHIA PORTUGUESA DE PORTUGAL E COLÓNIAS 
Nº DE OBRA – 2 850 
VOLUMES - 17 

OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

 Volume 1                                                                                               

À CML 

Assina –  

Data –  

Assunto –  

Assina – Pedro Kopke Pardal Monteiro 

Data – 1 de Junho de 1948 

Memória descritiva – 

Cálculos de estabilidade do edifício de 

Limpeza e Moagem da CIPC 

 

À CML 

Assina – CIPC 

Data – 14 de Abril de 1948 

Assunto – A CIPC, sociedade 

anónima de responsabilidade 

Limitada, com sede nesta cidade, 

Rua do Jardim do Tabaco, 74 e 

proprietária dos terrenos com 

frentes para a futura Av. Infante 

D. Henrique e Rua Direita do 

Beato, com os números de 

polícia de 19 a 47, pretendendo 

construir no referido terreno um 

novo conjunto industrial 

destinado a substituir, segundo 

determinação superior e em 

prazo fixado, o que possuía em 

Xabregas e foi destruído por um 

incêndio em 28 de Fevereiro de 

1947, solicita aprovação do 

projecto. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina – 

Data –  

Assunto –  

Assina – Profírio  Pardal Monteiro1, nº 24 

Data – Abril de 1948 

Memória descritiva – 

Introdução – Vai a CIPC construir, no Beato, as novas instalações que 

deverão substituir as que foram há tempo destruídas por um incêndio, 

situadas em Xabregas. 

Aproveitando uma oportunidade inesperada que trouxe grandes perturbações 

à laboração industrial, pretende a CIPC recuperar o nível da anterior 

produção, adoptando sempre que possível, os processos mais seguros e 

modernos para o bom resultado que visa a indústria da moagem. 

Neste sentido, pretende a CIPC que a sua nova fábrica de moagem a construir 

no Beato deveria de ser dotada do melhor apetrechamento para que a 

produção de farinha se possa fazer segundo os melhores, mais modernos, 

mais higiénicos processos de fabricação. 

Ao mesmo tempo pretende que a fábrica, propriamente dita, possa por um 

lado ser regular e convenientemente abastecida de trigo e por outro que as 

farinhas possam ser armazenadas em condições convenientes tanto para a 

sua conservação, classificação e arrumação, como para a sua distribuição. 

Múltiplas são as exigências de um conjunto industrial da categoria do que a 

CIPC vai construir no Beato, exigindo a colaboração de entidades 

especializadas no sentido de se conseguir o melhor resultado. 

Assim recorreu a CIPC, para o estudo da cadeia industrial da distribuição das 

múltiplas secções de trabalho, a entidades especializadas de reconhecida 

idoneidade. Dessa colaboração resultou um estudo da parte industrial das 

instalações a que tudo o mais não possa deixar de submeter. 

DO PARTIDO – Os engenheiros especialistas ingleses que fizeram o estudo 

da instalação do conjunto tendo em consideração a configuração e a situação 

do terreno estabeleceram o partido geral da distribuição. 

Necessita uma instalação muito bem servida pelos diversos meios de 

transporte para o trigo, o conjunto fabril e aqueles que deverão conduzir 

depois os produtos da moagem para o seu destino. 

Os transportes terrestres, por camionagem e caminhos-de-ferro, e os 

transportes marítimos devem poder servir o conjunto em condições práticas e 

rápidas.  

Tem o local condições apropriadas para o fim em vista, podendo o conjunto 

ser servido por todos estes meios de transporte, vagões de caminhos-de-ferro 

e camiões podem carregar e descarregar junto dos locais a isso destinado ao 

passo que os barcos serão no futuro descarregados por aspiradores 

pneumáticos e o trigo conduzido do cais, aos silos por transportadores aéreos. 

Entre os diversos edifícios que constituem o conjunto, as ligações quase 

nunca directas, pela conveniência que há em separá-los, são feitas através de 

 

                                                 
1 Largo do Directório, 42º Dtº; Lisboa. 
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um terreiro livre destinado a futuras ampliações da indústria, enquadradas 

pelas construções das instalações basilares.  

Assim, o conjunto compreende essencialmente a 3 grandes edificações 

principais e outros de menor volume. 

As primeiras são: a Fábrica de Moagem, com a sua secção de Limpeza; o 

Armazém das Farinhas e os Silos. 

As restantes puramente acessórias, destinam-se a escritórios, serviços 

técnicos, reserva de matérias, laboratórios, serviços, sanitários, refeitório, 

vestiário, etc. e à instalação de alguns serviços gerais de assistência social, 

tanto para o reduzido número de operários desta fábrica, como para o da que 

lhe fica fronteira, também pertencente à CIPC. 

Não só por necessidade de relacionar este conjunto com outras instalações e 

serviços da CIPC como para melhor arrumação das que constituem este 

conjunto, o partido da composição estabelece a seguinte posição relativa, 

expressa nos desenhos: 

Fábrica de Moagem e Limpeza – no fundo do terreno, junto à Rua do Beato e 

fronteiro à actual fábrica da mesma Companhia; o Armazém de Farinhas – no 

extremo Sul do terreno; Silos – no lado Norte; perpendicularmente à Fábrica 

de Moagem. 

As instalações para os escritórios, serviços técnicos, laboratórios, reserva de 

matérias e serviços sanitários ficam situados junto da face Leste do terreno, 

limitando o conjunto pelo lado da Av. Infante D. Henrique. 

Os serviços sociais serão instalados no terreno sobrante, ao lado do armazém 

de farinhas e com acesso fácil pelo lado da Alameda do Beato. 

Todos os edifícios ficam afastados do alinhamento das diversas ruas o 

bastante para se poder fazer a circulação, a pé, à volta dela. Na face Sul, junto 

à Rua do Beato ficará o posto de transformação das CRGE, destinado a 

fornecer a energia eléctrica para o conjunto industrial em condições de 

assegurar o acesso directo ao pessoal das respectivas Companhias Reunidas, 

tanto para vigilância e tratamento da aparelhagem como para a rápida e fácil 

reparação ou substituição dos transformadores ou dos seus acessórios. 

Dada a importância do conjunto, o seu custo e a necessidade de activar a 

construção das partes mais urgentes, para cumprimento do prazo que lhe foi 

fixado superiormente não é possível iniciar-se a construção de todos os 

edifícios ao mesmo tempo, nem apresentar desde já o seu estudo 

pormenorizado, na totalidade. 

Assim, estudadas as necessidades de cada um dos edifícios principais e 

encontrada a conveniente arrumação dos mesmos terrenos, em função das 

exigências da indústria, procurou-se definir as proporções com relativo rigor o 

plano geral, apenas susceptível de correcções de pormenor, e dar maior 

desenvolvimento ao estudo do primeiro edifício a construir: o da Fábrica de 

Moagem, cujo projecto se apresenta, desde já completo.  

Também se procedeu já ao estudo do edifício do Armazém de Farinhas, 

faltando apenas concluir o estudo de alguns pormenores do grande grupo de 
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Silos, pormenores que deverão ser indicados pela casa inglesa Henri Simon 

Ltª de Steekport, especialista na instalação e montagem de aparelhagem 

própria para edificações desta natureza.  

Também falta ainda fazer o estudo dos edifícios destinados a refeitório, 

cantina, vestiários e serviços sanitários mas a sua implantação não poderá 

deixar de ser a que se indica na planta de conjunto. 

Todos os projectos definitivos de cada um dos edifícios previstos no conjunto 

serão no entanto apresentados à medida que forem concluídos. 

Por agora havendo toda a conveniência de dar início às obras do edifício 

destinado à Fábrica de Moagem apresenta-se o projecto do respectivo 

edifício, com carácter definitivo, a fim de ser submetido a aprovação municipal, 

e do qual se apresenta a seguir a correspondente memória pormenorizada. 

Fábrica de Moagem – Este edifício compreende duas secções: a de Moagem 

e a de Limpeza. 

Abrange o edifício, dadas as necessidades da própria indústria – 7 andares, 

cada um deles constituído por uma grande nave, dividida pela Torre dos 

Motores que separa a Secção de Moagem da Secção de Limpeza. 

É de grande simplicidade a sua composição, não só em virtude do destino do 

edifício, mas das próprias exigências das instalações que não admitem em 

cada andar maior compartimentação. 

A separação dos serviços é em regra feita verticalmente, isto é, de andar para 

andar, distribuindo-se aqueles em “cascata” como é clássico e forçoso para 

este tipo de indústria. 

Um edifício desta natureza exige o emprego de uma estrutura geral de betão 

armado, activa, não havendo portanto uma única parede destinada a suportar 

cargas. 

Os pavimentos serão, em regra de madeira, constituídos por solho assentes 

sobre madeiramento de pranchas de diversas espessuras segundo os locais, 

os tipos de máquinas e as respectivas sobrecargas. 

Apenas se empregam lajes de betão armado na Torre dos Motores, numa 

parte do último andar, destinadas às Lavadoras de Trigo e nos terraços da 

cobertura. Serão também de betão armado, as escadas e os pequenos silos 

interiores. As paredes serão em regra, nos pequenos panos que as constituem 

de alvenaria de pedra ou de tijolo conforme os casos. 

As portas e janelas serão em regra, metálicas. Contudo algumas das janelas 

serão protegidas por lamelas de betão vibrado ou fibrocimento reforçado, se a 

sua produção for possível em condições de preço aceitáveis. Destinam-se 

estas lamelas a aplicar as diversas naves da acção directa dos raios solares, 

sobretudo às horas de maior calor, visto haver conveniência em evitar as 

grandes elevações de temperatura no interior da fábrica. 

Com acabamentos, a definir pormenorizadamente nos respectivos cadernos 

de encargos, serão aplicados para cada caso matérias apropriadas quer 

quanto à sua duração quer quanto ao destino especial do edifício. […] 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 
 

Volume 2 

À CML 

Assina – 

Data –  

Assunto –  

Assina – Engenheiro civil Vasco Cambournac 

Data – 26 de Maio de 1948 

Memória descritiva – [Cálculos de 

estabilidade do edifício de Limpeza e Moagem 

Peças desenhadas – assinadas pelo Pedro 

Kopke Pardal Monteiro] 

 

Assina – Eng civil 

Henrique Leitão 

Data – 18 de 

Dezembro de 1947 

Assunto – Estudo 

Geológico do 

terreno do Beato 

onde a CIPC 

pretende construir 

as suas novas 

instalações 

 Volume 3  

À CML 

Assina – CIPC 

Data – 16 de Abril de 1948 

Assunto – adquiriu à 

Administração Geral do Porto de 

Lisboa um talhão com frente para 

a Av. Infante D. Henrique no qual 

existem talhões municipais, e 

pretendendo edificar a sua nova 

fábrica de moagem no referido 

terreno e no talhão agora 

adquirido, pede que seja feito o 

estudo do desvio desses 

colectores que impedem de 

edificar no local, enquanto não 

forem substituídos. 

 

Assina – Eng. civil  
Data – 11 de Janeiro de 1958 

Edifício – Pórtico sobre a Av. Infante D. 

Henrique – [projecto para construção da 

Descarga de Caminho de Ferro na Avenida 

Infante D. Henrique] 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS

À CML 

Assina – CIPC 

Data – 3 de 

Setembro de 1948 

Assunto – plano 

de conjunto das 

obras, com o qual 

foi apresentado o 

projecto definitivo 

para o primeiro 

edifício a construir 

secção de 

limpeza e 

moagem, projecto 

que já foi 

aprovado e já se 

deu início aos 

trabalhos de 

construção. 

Pretende agora a 

requerente 

construir um 

segundo edifício 

Previsto no plano 

de conjunto 

aprovado o qual 

se destina ao 

Armazém de F, 

das farinhas do 

qual junta o 

referido projecto e 

requer a 

necessária 

aprovação. 

Assina – Profírio Pardal Monteiro2, nº 24 

Data – Agosto de 1948 

Memória descritiva – projecto destinado a Armazém de Farinhas 

Do Conjunto – Teve já a CIPC … 

Dada a excepcional importância do conjunto que a CIPC vai construir, 

não é fácil, nem conveniente, adoptar as normas correspondentes para 

a aprovação de projectos e execução das respectivas obras. 

Do Projecto – O edifício destinado ao Armazém de Farinhas compõem-

se 6 andares que abrangem toda a superfície e de mais de dois 

andares, numa das extremidades, abrangendo apenas 3 tramos da 

estrutura. […] 

O projecto obedece ao programa do edifício cuja função, como o próprio 

título indica é a de armazenar as farinhas fabricadas na secção de 

“Limpeza e Moagem” já em construção. Embora estes dois edifícios 

sejam independentes há entre eles necessária ligação resultante do 

próprio trabalho que num e noutro se realiza. Assim, o trigo, depois de 

passar pelas várias fases da moagem até à farinação, passa para o 

respectivo armazém de farinhas onde é ensacado e arrumado nos cinco 

andares superiores do edifício. 

A ligação entre os dois edifícios é feita apenas através da passarelle 

indicada no projecto, pela qual passam os transportadores que 

distribuem a farinha aos locais de primeira armazenagem. Depois a 

armazenagem é feita pelos diversos andares nos quais se arrumam as 

sacas em condições de se fazer o seu fácil e rápido transporte até aos 

aparelhos da descarga, os “tobogans” por meio dos quais as sacas são 

conduzidas automaticamente até ao andar térreo. Neste andar a 

distribuição por meio dos “tobogans”, faz-se para dois lados, um 

destinado a carga de camions, outro destinado à carga de vagons. 

Todo o edifício estudado de modo a permitir que o trabalho de 

armazenagem e distribuição das farinhas se faça nas melhores 

condições de arrumação e carga. Tal como acontece com a fábrica de 

Limpeza e Moagem, neste armazém convém evitar as temperaturas 

muito elevadas pelo que se prevê que a maior parte das janelas levarão 

quebra-luz para cortar a acção directa dos raios solares.  

Da construção – As fundações deste edifício, tal como já sucedeu com 

o de Limpeza e Moagem, serão executadas pró empreiteiro especialista 

a quem compete elaborar o correspondente projecto e tomar a 

responsabilidade pela construção das fundações […] 

 

 

 

 

                                                 
2 Idem. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

Assina –  

Data –  

Assunto –  

Assina – Eng. civil Vasco Cambournac 
Data – 18 de Outubro de 1948 

Edifício – memória descritiva dos cálculos de estabilidade. 

[cálculos de estabilidade – peças desenhadas – assina Eng. Pedro 

Kopke Pardal Monteiro] 

 

 Volume 4  

À CML 

Assina –  

Data – 20 de Janeiro 

de 1949 

Assunto – […] 

Pretende agora 

construir o terceiro 

edifício previsto do 

referido plano de 

conjunto, edifício que 

se destina ao grupo 

dos “SILOS” para 
armazenagem de trigo, 

para o que se junta o 

referido projecto e 

requer a necessária 

aprovação. 

Assina – Arqtº. Profírio Pardal Monteiro 

Data – Janeiro de 1949 

Edifício – Grupo dos SILOS 

Do Conjunto – fazem parte, conforme foi indicado, os seguintes 

edifícios principais. 

I. Limpeza e Moagem 

II. Armazém de Farinhas 

III. Silos 

IV. Escritórios e Serviços Gerais 

Conforme foi oportunamente exposto e requerido seriam os 

projectos para cada um daqueles edifícios apresentados 

separadamente à aprovação municipal, dada a necessidade de se 

dar começo à construção o mais rapidamente possível, a fim de dar 

satisfação às determinações do Governo, sendo aquela 

apresentação feita à medida de cada um dos correspondentes 

projectos definitivos estivesse concluído. 

Assim, foi apresentado primeiramente o edifício – Limpeza e 

Moagem; e Armazém de Farinhas. 

Do projecto – O edifício dos silos compõem-se de duas partes 

principais: a das células para armazenagem de trigo e a da torre de 

elevação, formando ambas um todo. 

Pelo exame do corte A B, pode ajuizar-se mais rapidamente quanto 

à composição geral deste edifício.  

Assim, um andar térreo, situado ao nível geral dos cais exteriores 

tem como tecto A grande laje na qual ficam as bocas das tremonhas 

dos silos. Acima desta laje erguem-se as células cuja parte superior 

é coroada pela sala onde é instalada a aparelhagem de distribuição 

do trigo. A composição do edifício obedece rigorosamente às 

diversas fases do trabalho desde que o trigo chega ao local da 

armazenagem até à sua distribuição à Moagem. 

Assim quer desde o cais à borda do Tejo, por meio do transportador 

aéreo, quer dos vagões ou camiões que deverão poder encostar aos 

cais previstos no projecto, o trigo é transportado mecanicamente 

para as células depois de passar pelas diversas secções instaladas 

no corpo da Torre.  
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

Volume 5 […] 

Assina – CIPC 

Data – 24 de Maio de 1950 

Assunto – Telas finais do 

Armazém de Farinhas. 

Submete à aprovação o 

respectivo projecto final, 

encontrando-se todas as obras 

executadas Submete à 

aprovação o respectivo projecto 

final, encontrando-se todas as 

obras executadas 

Assina – Arqtº. Profírio Pardal Monteiro, nº 24 

Data – 24 de Maio de 1950 

Edifício – projecto definitivo do armazém de 

farinhas – o edifício construído de acordo com o 

projecto aprovado está concluído, pelo que se 

apresentam as respectivas telas com a 

indicação das obras realizadas, nada havendo a 

acrescentar ao que foi referido nas memórias 

anteriores. 

 

Volume 6 

Assina – CIPC 

Data – 27 de Agosto de 1950 

Assunto – tendo executadas as 

obras do edifício deste conjunto 

denominado “Limpeza e 

Moagem” em conformidade com 

os respectivos projectos 

aprovados, apresenta à 

aprovação municipal o projecto 

definitivo executado em tela. 

Assina – Arqtº. Profírio Pardal Monteiro, nº 24 

Data – 24 de Maio de 1950 

Edifício – projecto definitivo destinado às 

secções de Limpeza e Moagem 

Este edifício que faz parte do conjunto 

projectado e aprovado está, praticamente 

concluído pelo que se apresentam à 

aprovação municipal os diversos elementos 

constituídos do projecto geral do edifício, 

devidamente desenhados em tela. 

 

 

Assina – CIPC 

Data – 27 de Agosto de 1950 

Assunto – introdução de 

algumas alterações ao edifício de 

limpeza e Moagem, apresentam-

se simultaneamente as telas 

finais do mesmo edifício 

Assina – Arqtº. Profírio Pardal Monteiro, nº 24 

Data – 7 de Novembro de 1951 

Edifício – adoptou-se o mesmo partido 

arquitectónico do muro anteriormente 

projectado 

 

Assina – CIPC 

Data – 27 de Outubro de 1951 (I 

D. Henrique) 

Assunto – submete à aprovação 

municipal o projecto do muro de 

vedação 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

Volume 7 

À CML 

Assina – CIPC 

Data – 9 de Maio de 1952 
Assunto – Telas finais ou 

projecto definitivo executado 

em tela referentes aos 

edifícios dos silos. 

Assina – Arqtº. Profírio Pardal Monteiro, nº 24 

Data – 10 de Maio de 1952 

Edifício – O edifício construído de acordo com o 

projecto aprovado está concluído, pelo que se 

apresentam as respectivas telas finais com a 

indicação das obras realizadas, nada havendo a 

acrescentar ao que foi referido nas memórias 

anteriores. 

 

À CML 

Assina – CIPC 

Data – 10 de Abril de 1953 

Assunto – A CIPC 

proprietária da nova fábrica 

de moagem que 

recentemente construiu na 

Av. Infante D. Henrique, […], 

na qual tem já instalado um 

silo com capacidade de 

15.000.000 Kgs de trigo, vem 

expor o seguinte: Para 

cumprimento da 

determinação oficial que lhe 

impõem uma capacidade de 

27.000.000 Kgs de trigo, tem 

esta Companhia já projectada 

a construção dum novo silo, 

de igual capacidade […] 

 O terreno solicitado 

é propriedade da 

Direcção Geral do 

Porto de Lisboa. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

Volume 8 

Assina –  

Data –  

Assunto – 

[Memória descritiva e cálculos de estabilidade 

dos silos, 2º grupo – assina Pedro Pardal 

Monteiro] 

 

Assina – CIPC 

Data – 18 de Agosto de 1954 

Assunto – a CIPC adquiriu à 

Administração Geral do Porto de 

Lisboa uma parcela de terreno 

junto às instalações industriais da 

Rua do beato da Av. IDH. 

Submete à aprovação o projecto 

do 2º grupo de silos. 

Assina – Arqtº. Pardal Monteiro 

Data – Agosto 1954 

Memória descritiva do projecto do 2º grupo de 

silos 

A CIPC possui já em funcionamento os 

edifícios já construídos: 

I. Limpeza e Moagem 

II. Armazém de Farinhas 

III. 1º Grupo de Silos 

Do Projecto – o 2º grupo de silos, tal como o 

primeiro, compõe-se de duas partes principais: 

a das células para armazenagem de trigo e a 

da torre de elevação, formando, ambas, um 

todo. 

Pelo exame dos projectos verifica-se que os 

dois grupos apenas diferem entre si na parte 

respeitante à torre de elevação sendo esta um 

pouco menor, pois parte da maquinaria 

existente na torre do 1º grupo será utilizada 

nas operações de recepção, pesagem e 

tratamento de trigo, para o que se fizeram os 

diversos pavimentos aos mesmos níveis do 

primeiro grupo e se criou uma zona de 

passagem entre as duas torres ao nível de 

cada andar. 

Ofício da 

Administração do 

Porto de Lisboa, 

Dezembro 1953 – 

faculta a aquisição 

do terreno 

abrangido pela rua 

do Beato, ao preço 

unitário de 

1.250$00, pela 

importância total de 

1.357.500$00, 

correspondente à 

área de 1.086 m2 

ocupados pelo 

referido 

arruamento. 
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Documento nº 6 – Processo de Obra nº 2 476, Germânia / Portugália, Av. Almirante Reis 117-

115 A. CML/AI. 

MORADA – AV. ALMIRANTES REIS 117-115 A, TORN. RUA PASCOAL DE MELO, 5 E 5ª E RUA 
ANTONIO PEDRO, 32, E RUA MARQUÊS DA SILVA 
DESIGNAÇÃO – GERMANIA / PORTUGÁLIA 
Nº DE OBRA – 2 476 
VOLUMES – 26 

OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

 Volume 1                                                                                               

À CML 

Assina – Germânia Lda. 

Data – 27 de Março de 1912 

Assunto – A firma Germânia Lda., 

com sede em Lisboa, proprietária da 

Fábrica Germânia, actualmente 

estabelecida na Rua de Arroios, deseja 

construir novas instalações próprias, 

nos seus terrenos […]. 

Solicita aprovação e licença para 

construir parte projectada nos 

desenhos 1 e 2, devendo brevemente 

apresentar projecto dos restantes 

edifícios fabris de acordo com a dita 

planta geral. 

Saúde e Fraternidade 

Assina – [?] 

Data – 

Edifício – [Projecto de edifício para a casa de 

fabricação de cerveja, casa da máquina, […], 

frigoríficos e escritórios] 

 

À CML 

Assina – Germânia Lda. 

Data – 29 de Abril de 1912 

Assunto – vem requerer a referida 

licença para as restantes edificações 

Assina – 

Data – 29 de Abril de 1912 

Edifício – O presente projecto consta de 5 

edificações e de um subterrâneo para depósito de 

carvão, constituindo por cima pavimento do 

arruamento central da fábrica. 

 

 

[…] Volume 6      

À CML 

Assina – A COMPANHIA 

PRODUTORA DE MALTE E 

CERVEJA PORTUGÁLIA, 

Data – 30 de Março de 1950 

Assunto – solicita a aprovação 

das telas finais do edifício da 

cervejaria. 

Assina – Arqtº. José Gomes Bastos, nº 69 

Data – 16 de Agosto de 1950 

Edifício – O ante-projecto que se junta consta da 

instalação de uma nova malteria para complemento e 

remodelação das precárias e insuficientes instalações da 

Companhia Produtora de Malte e Cerveja “Portugália”. 

[…] Esta construção obedece essencialmente às 

condições técnicas da indústria, transparecendo na sua 

fachada as profundas imposições que esta impõe. 

No entanto pretendeu-se conseguir pureza de volumes e 

uma simplicidade de linhas que  
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina – A COMPANHIA 

PRODUTORA DE MALTE E CERVEJA 

PORTUGÁLIA, 

Data – 24 de Agosto de 1950 

Assunto – solicita aprovação do ante-

projecto da nova malteria 

esteticamente resultassem agradáveis. 

Na altura, obedeceu-se à capacidade 

indispensável a atribuir aos silos, esperando no 

entanto que os fortes recortes desta Avenida e as 

grandes alturas de alguns prédios permitam o 

gabarito adaptado. Posteriormente, nas fases 

futuras da grande remodelação que se pretende 

efectuar nas actuais instalações, ao lado deste 

bloco e com frente para a Av. Almirante Reis 

ficará o amplo e rasgado edifício, escritórios e 

sede administrativa. 

Desta forma e no conjunto futuro de frentes muito 

se pensa valorizar a frente para esta artéria pela 

unificação e remodelação do volume de 

construções. 

 

Volume 7 

À CML 

Assina – A COMPANHIA PRODUTORA DE 

MALTE E CERVEJA PORTUGÁLIA, 

Data – 22 de Janeiro de 1951 

Assunto – [submete à apreciação um ante-

projecto em substituição do anterior.] 

Nesta alteração faz-se a antevisão das futuras 

remodelações que se pretendem realizar e por 

onde de pode avaliar a ligação ao corpo dos 

edifícios existentes […]. 

De resto, conforme se observa na perspectiva, 

o volume deste liso em relação ao conjunto das 

fachadas é mínimo, valorizando inclusivamente 

o aspecto da fachada principal […]. 

Esta Companhia pretende desta forma 

corresponder aos interesses urbanísticos do 

local sacrificando-se tanto economicamente no 

tocante ao maior custo do edifício, como quanto 

a instalações fabris, visto que muito reduz a 

capacidade dos silos, primeiro valor da obra 

que se pretende efectuar. 

[Solicita aprovação] 

Assina – Arqtº. José Gomes Bastos, nº 69 

Data – 29 de Dezembro de 1950 

Edifício – O ante-projecto que se junta consta 

de uma alteração ao anterior ante-projecto 

[…]. 

Esta alteração consta essencialmente da 

diminuição da altura do bloco de forma a 

manter a cercea da Av. Almirante Reis. 

Neste ante-projecto igualmente se projecta a 

antevisão das fachadas que em alterações e 

em fases sucessivas serão apresentadas à 

consideração de V. Ex.ª. 

Desta forma se pode avaliar em relação à Av. 

Almirante Reis, a pouca importância do liso 

correspondente ao corpo dos silos, e 

inclusivamente a valorização que este liso trás 

ao futuro corpo das instalações fabris e 

respectivos escritórios – localizados no último 

piso, em andar recuado. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

Volume 8, 9 (cálculos de estabilidade), 10 

À CML 

Assina – A COMPANHIA 

PRODUTORA DE MALTE E 

CERVEJA PORTUGÁLIA, 

Data – 23 de Fevereiro de 1953 

Assunto – apresenta o ante-

projecto do corpo do edifício a 

remodelar com frente para a Rua 

António Pedro e Pascoal de Melo 

[…]. 

 

Assina –MD – Arqtº. José Gomes Bastos;  

Peças desenhadas – Arqtº. Luís Bastos e Conceição 

Silva 

Data – 23 de Fevereiro de 1953 

Edifício – A presente md refere-se ao ante-projecto de 

remodelação e ampliação dos edifícios fabris, que tem 

fachadas para a Rua António Pedro e Pascoal de Melo. 

Esta remodelação é imposta pela necessidade que a 

mesma Companhia tem de remodelar e ampliar todas as 

suas secções fabris, o que só é possível mediante a 

demolição de parte dos edifícios existentes, e 

construção, no seu lugar, de outros de betão armado, 

próprios para grandes sobrecargas. 

O edifício que forma o gaveto António Pedro – Pascoal 

de Melo é ocupado presentemente pelas adegas, 

fermentação, filtração, enchimento de cerveja e 

caixotaria e é feito de paredes de alvenaria, sendo os 

pavimentos constituídos por vigas de ferro e 

abobadilhas, não podendo nenhum deles suportar as 

máquinas modernas usadas na indústria da cerveja e 

não é viável, economicamente reforçá-los. 

A construção de um edifício de betão armado no lugar 

do existente, com 4 pavimentos próprios para grandes 

sobrecargas, permitirá instalar máquinas de grande 

peso e elevado rendimento, do qual resultará a 

consequente ampliação da fábrica, quando esta se 

justifique. 

A cave deste edifício será ocupada pelas adegas; o rés-

do-chão pelo enchimento de barris e tanoaria, o 1º andar 

pela fermentação, o 2º pelo enchimento de garrafas e o 

3º por um armazém de vasilhame e pela centrifugação 

do mosto de cerveja. 

Todas estas secções ficarão assim ordenadas e com as 

dimensões suficientes para futuras ampliações. […] 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina – A COMPANHIA 

PRODUTORA DE MALTE E 

CERVEJA PORTUGÁLIA, 

Data – 21 de Dezembro de 1953 

Assunto – solicita aprovação do 

projecto do corpo do edifício a 

construir no gaveto formado 

pelas ruas Pascoal de Melo e 

António Pedro, no lugar do 

existente, em conformidade com 

o ante-projecto de remodelação 

da fábrica. 

 

Assina – Arqtº. José Gomes Bastos, nº 69 

Data – 21 de Dezembro de 1953 

Edifício – A presente memória descritiva refere-se ao 

projecto do edifício que a Companhia Produtora de 

Malte e Cerveja Portugália, pretende construir no gaveto 

formado pelas ruas Pascoal de Melo e António Pedro, 

no lugar do existente, em conformidade com o ante-

projecto de remodelação da sua fábrica, aprovado pela 

Câmara Municipal de Lisboa – proc. Nº 17 024/53. 

No edifício existente estão instaladas as adegas, 

fermentação, filtração, enchimento de cerveja e 

caixotaria, devendo ser completamente demolido, para 

no seu lugar ser construído o novo edifício em 

conformidade com o projecto junto, no qual serão 

instaladas aquelas mesmas secções fabris, excepto a 

caixotaria. 

A estrutura do edifício projectado, os pavimentos, 

paredes exteriores e a cobertura serão de betão 

armado, as paredes interiores em tijolo. 

Este edifício terá cave e 4 pisos. 

Na cave serão instaladas as adegas, que serão ligadas 

entre si por um corredor, com dois pisos, destinando-se 

o inferior ao serviço da cerveja e o superior ao de ar frio. 

No rés-do-chão do edifício será instalada a fermentação. 

O primeiro andar será totalmente ocupado pela filtração 

de cerveja, enchimento de barris depósito destes e 

centrifugação. 

As adegas, fermentação e filtração serão bem isoladas 

termicamente, por meio de, aglomerados de cortiça e 

outros materiais apropriados. Estas 3 secções serão 

ligadas entre si por meio de uma escada privativa, 

também isolada termicamente. 

Os pavimentos serão revestidos a ladrilho com lambril 

de azulejo até 2,20m de alto. 

O acesso aos andares superiores será feito por meio de 

uma escada ampla, em cuja bomba será instalada um 

monta-cargas […]. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

Volume 11 (cálculos de estabilidade), Volume 12 

À CML 

Assina – Companhia Produtora 

de Malte e Cerveja “Portugália” 

Data – 4 de Janeiro de 1955 

Assunto – apresenta o ante-

projecto do corpo do edifício a 

construir com frente para a Av. 

Almirante Reis. 

Este troço que agora se 

apresenta consta da 1ª fase de 

remodelação desta frente, a 

segunda fase ligará este edifício 

com o cunhal sobre a Rua 

Pascoal de Melo onde se 

encontra instalada a actual 

cervejaria. 

Assina – Arqtº. José Gomes Bastos, nº 69 

Data – 4 de Janeiro de 1955 

Edifício – O ante-projecto que se apresenta consta da 

instalação de escritórios correspondentes à Companhia 

Produtora de Malte e Cerveja Portugália. 

Estes escritórios serão ligados por um acesso central, 

de escadas e elevador, fazendo-se a distribuição em 

todos os pisos, por intermédio de um hall central. 

Ao último piso, dá-se um acesso independente, que se 

pode tornar útil pela diversidade de serviços a instalar 

no edifício. 

A cave tem comunicação com o exterior por intermédio 

do pátio interno da fábrica e ligará para efeito de arquivo 

com as repartições instaladas no r/c. […]. 

 

À CML 

Assina – Companhia Produtora 

de Malte e Cerveja “Portugália” 

Data – 1 de Abril de 1955 

Assunto – solicita aprovação do 

projecto do edifício que pretende 

construir com frente para a Rua 

António Pedro, em ligação com o 

edifício recentemente construído 

[…]. 

Este projecto tem como ante-

projecto já anteriormente 

aprovado pela CML 

Assina – Arqtº. José Gomes Bastos, nº 69 

Data – 1 de Abril de 1955 

Edifício – O presente projecto consta de um edifício 

com frente para a Rua António Pedro em ligação com o 

edifício que torneja com a Rua Marques da Silva, em 

acabamento […]. 

Interiormente o edifício cujo destino é puramente 

industrial compartimentou-se da forma mais conveniente 

à ligação em diversos sectores de fabrico, reservando-

se unicamente uma área no piso térreo para instalação 

de um posto médico. 

Em cave parcial será localizada uma adega. 

A partir do 3º piso a área total será reservada a um 

depósito de vasilhame. Os pavimentos serão todos 

revestidos a betonilha de cimento esquartelado com 

lambris de idêntico material até 1,80m de altura. Toada 

as instalações serão interiores […]. 

Os acabamentos exteriores serão escolhidos de forma a 

que o troço do edifício que agora se pretende mandar 

construir apresente uma boa ligação com os edifícios a 

que vai ligar 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

Volume 13 (cálculos de estabilidade e um projecto de alterações), Volume 14 

À CML 

Assina – Companhia Produtora 

de Malte e Cerveja “Portugália” 

Data – 28 de Setembro de 1955 

Assunto – solicita aprovação do 

projecto do edifício dos serviços 

administrativos 

Assina – Arqtº. Luís Bastos, nº 69 

Data – 27 de Setembro de 1955 

Edifício – O projecto que se apresenta consta das 

instalações comerciais da Companhia, em substituição 

das instalações existentes cuja amplitude não comporta 

as necessidades presentes. 

Elaborou-se o projecto de modo a que na cave fiquem 

instalados os serviços de pessoal, como sejam: 

vestiários e instalações sanitárias. Numa zona me 

comunicação exterior localizou-se o arquivo e a casa 

forte em comunicação directa com o piso superior. 

Nos pisos superiores a partir do piso da entrada 

localizam-se as instalações dos diversos serviços, no 

último piso as instalações sociais destinadas ao pessoal 

– ginásio e salão de festas. […] 

Esta frente compreende assim a construção do primeiro 

troço da frente sobre a Av. Almirante Reis […] 

A fachada será revestida a cimento branco “CIBRA” e 

marmorite de acordo com os edifícios anexos e painéis 

forrados a ladrilho de vidro verde tipo “COVINA” […] 

 

 

 Volume 15 (cálculos de estabilidade) 

À CML 

Assina – Companhia Produtora 

de Malte e Cerveja “Portugália” 

Data – 7 de Novembro de 1955 

Assunto – solicita aprovação do 

projecto referente ao laboratório 

e estrutura de pátio de 

manobras. 

Assina – Arqtº. Luís Bastos, nº 69 

Data – 5 de Novembro de 1955 

Edifício – O projecto que se apresenta 

consta de um anexo aos serviços fabris 

a localizar conforme planta de conjunto 

que se apresenta. 

 

 

Volume 16 

À CML 

Assina – 

Data –  

Assunto – 

Assina – Arqtº. José Gomes Bastos, nº 

69 

Data – 1956 (Março ?) 

Edifício – Telas finais do edifício da 

malteria, construído nos gavetos da Av. 

Almirante Reis, R. Marquês da Silva e R. 

António Pedro. 

A 27 de Março de 1956 a 

Companhia Produtora de 

Malte e Cerveja 

“Portugália” solicita a 

demolição de um seu 

edifício nº 115 para a 

construção dos 

escritórios. 
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Documento nº 7 – Processo de Obra nº 24 710, Sacor – Sociedade Anónima Concessionária 

de Refinação, Av. Infante D. Henrique, nº 6, 7 e 8. CML/AI. 

 

Av. Infante D. Henrique, nº 6,7 e 8 

Obra nº 24710, 6 volumes 

Requerente – SACOR 

 

[As autorias são dos engenheiros do gabinete da SACOR] 

Ofício à CML 

Assina - requerente – SACOR – Sociedade Anónima Concessionária de Refinação de 

Petróleos em Portugal3 

Data – 1951/1952 

 A Sociedade Anónima Concessionária da Refinação de petróleos em Portugal 

– SACOR, com sede em Lisboa, na Rua do Alecrim, 57, sendo, na hasta pública 

realizada em 19 de Novembro de 1951, o licitante de maior lanço dos talhões nº 6, 7 e 

8 da planta nº 5152, da 1ª repartição da D.S.U.O., situados na zona industrial e 

oriental de Lisboa, a confrontar para a Av. do Infante D. Henrique e para o arruamento 

de ligação desta Avenida com a Rua da Centieira, vem, nos termos das condições 

gerais e especiais, apresentar o plano esquemático (ante-projecto) das construções e 

instalações a serem neles executadas, solicitando que, uma vez aprovado, lhe seja 

feita a adjudicação definitiva dos referidos lotes. Declara-se, para todos os efeitos 

necessários, que a Sociedade signatária está autorizada a explorar a concessão da 

refinação de petróleos, por força dos alvarás publicados no Diário do Governo nº 95, 

2ª série, de 26 de Abril de 1938, e no Diário do Governo nº 72, 2ª série, de 29 de 

Março de 1951. 

 

Memória descritiva  

Assina – José [?] Nobre Santos, Eng. civil nº 223 

Data – 1952 [?]  

 

 O presente ante-projecto diz respeito aos edifícios que a SACOR pretende 

construir para ampliação das suas instalações, nos lotes de terreno a adquirir à 

Câmara Municipal de Lisboa, situados entre a Quinta dos Paios e a Avenida Infante D. 

Henrique. 

 O estudo que se apresenta para a apreciação da Câmara Municipal de Lisboa 

consta dos seguintes desenhos elucidativos: 
                                                 
3 R. do Alecrim, 57, Lisboa. 
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- 0/308, mostrando a disposição dos diversos edifícios a construir e a localização do 

conjunto em relação às actuais instalações da “SACOR”; 

- 1/1022, desenvolvendo a disposição dos edifícios e marcando as principais cotas de 

nível; 

- SF/362, perspectiva do conjunto, 

- 1/1021 E 1/1023, plantas dos diversos edifícios e patamares; 

- SF/358, SF/359, SF/363 e SF/364, com as fachadas poente, nascente, sul e norte, 

respectivamente, 

- SF/360 e SF/361, com os cortes AB e CD 

 

Nos desenhos nº 0/308 e 1/1022, apresenta-se uma descrição dos edifícios, quanto à 

sua utilização, atribuindo-se a cada um deles um número de identificação. 

 

Memória dos cálculos justificativos de estabilidade 

Assina – Jacinto dos Reis Bettencourt, Eng. nº 1 

Data – 17.7.1952 

[...] 

 Trata-se de uma obra de carácter industrial, constituída por um grupo de 

edifícios ligados entre si funcionalmente, cuja estrutura, simples, será formada por 

pilares e vigas de betão armado. 

 

Ofício à CML 

Assina - requerente – SACOR – Sociedade Anónima Concessionária de Refinação de 

Petróleos em Portugal4 

Data – 30 de Abril de 1952 

[Solicita a aprovação do projecto, elaborado com base no ante-projecto já aprovado 

(proc. 1586/52).] 

Memória descritiva  

Assina – Jacinto dos Reis Bettencourt, Eng. civil nº 1 

Data – 30 de Abril de 1952 

 O presente projecto refere-se ao conjunto dos novos edifícios que a Sociedade 

Anónima Concessionária da Refinação de Petróleos em Portugal “SACOR”, pretende 

construir no seu terreno situado na Av. Infante D. Henrique, em Cabo Ruivo, para 

ampliação das instalações da sua refinaria. 

                                                 
4 Idem. 
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 Este projecto foi desenvolvido e elaborado de acordo e com base no ante-

projecto que consta do processo nº 1586/51, já aprovado pela Câmara Municipal de 

Lisboa. 

 Os edifícios que são interligados e se complementam, constituem um grupo 

funcional, disposto como vai indicado na planta de localização e são os seguintes: 

Edifício nº 1 – oficinas de serralharia 

Edifício nº 2 – instalações sanitárias 

Edifício nº 3 – garagem e oficinas de reparação 

Edifício nº 4 – armazém geral 

Edifício nº 5 – escritórios 

Edifício nº 6 – portaria 

 Serão instalações a cotas diferentes – cotas – 33,00 metros, 34,20 metros e 

38,50 metros – conforme plantas anexas. Para realização destes patamares constituir-

se-ão muros de suporte de terras, os quais serão também utilizados para transmissão 

ao terreno das cargas dos pilares e paredes que sobre eles descarregam. 

 As sapatas de fundação serão de betão simples ou de betão armado conforme 

as cargas transmitidas e as exigências do terreno. 

 A parte de elevação será formada por uma estrutura de betão armado 

constituída por pilares e vigas. As paredes serão de alvenaria ordinária conforme tipo 

generalizado nas construções de Refinaria. 

 Os pavimentos serão constituídos por lajes de betão armado revestidos com 

tacos de madeira ou mosaico, consoante a sua utilização.  

 As coberturas serão em todos os edifícios de betão armado formando terraço 

não acessível. No edifício nº 1 – oficinas – a uma parte da cobertura é dada a forma 

de “shed” com as águas do lado Norte envidraçadas. No edifício nº 3 – garagem – a 

cobertura será constituída por uma laje de forma especial conforme se indica no 

desenho nº 1/1074. 

 Os terraços serão impermeabilizados e isolados por processos convenientes. 

 O revestimento dos diferentes edifícios será estabelecido de acordo a manter a 

uniformidade com as demais construções da Refinaria. Empregando-se o tijolo 

prensado à vista, em conformidade com os desenhos juntos. Interiormente as paredes 

e tectos serão estucados. 

 No que respeita à caixilharia, estas serão de betão, pré-fabricadas, com os 

perfis indicados nos respectivos pormenores. […] 
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Volume 2  

Termo de responsabilidade do Eng. Jacinto dos Reis Bettencourt, da execução das 

obras de construção de um grupo de edifícios da SACOR 

Data – 25 de Agosto de 1952 

 

[Cálculos de estabilidade – peças desenhadas que devem estar relacionadas com o 

projecto definitivo apresentado (descrito acima).] 

 

Ofício à CML 

Assina - requerente – SACOR – Sociedade Anónima Concessionária de Refinação de 

Petróleos em Portugal5 

Data – 19 de Abril de 1954 

 

Solicita a prorrogação do prazo de construção por mais um ano. Prazo terminou em 12 

de Março de 1954. 

 

Volume 3 

Termo de responsabilidade do Eng. Jacinto dos Reis Bettencourt, da execução das 

obras de construção do edifício da cantina - SACOR 

Data – 18 de Abril 1955 

 

Ofício à CML 

Assina - requerente – SACOR – Sociedade Anónima Concessionária de Refinação de 

Petróleos em Portugal6 

Data – 15 de Janeiro de 1955 

Solicita a aprovação do projecto para a construção da Cantina. 

 

Memória descritiva  

Assina – Jacinto dos Reis Bettencourt, Eng. civil nº 1 

Data – 29 de Setembro de 1954 

 

[...] construção de um edifício para cantina [...] 

 O edifício terá uma estrutura simples e será formada por pilares e vigas de 

betão armado. 

                                                 
5 R. do Alecrim, 57, Lisboa 
6 R. do Alecrim, 57, Lisboa 
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 As fundações e os muros de suporte serão de betão simples, as bases das 

sapatas assentarão em terreno natural argiloso, bastante compacto e atravessado por 

camadas de cascão. 

 Os pavimentos serão também construídos em lajes de betão armado. 

 A cobertura e os pilares foram calculados prevendo a construção futura de 

mais um piso. 

 As tensões transmitidas ao terreno não irão além de 2 kg/cm2. 

 As paredes serão construídas em tijolo furado, a meia vez, com caixa-de-ar 

entre os dois panos. 

 No alçado Sul e Nascente o edifício será revestido a tijolo prensado de 

harmonia com as outras construções existentes. 

 Atendeu-se em todos os cálculos ao Regulamento de Betão Armado 

Português, satisfazendo todos os materiais e empregar na preparação do betão às 

prescrições do mesmo regulamento. 

 

Ofício à CML 

Assina - requerente – SACOR – Sociedade Anónima Concessionária de Refinação de 

Petróleos em Portugal7 

Data – 25 de Julho de 1956 

[Solicita a aprovação do projecto para a construção do parque de armazenagem de 

gases liquefeitos]. […] 

 

Volume 4  

[Mais cálculos de estabilidade 

Peças desenhadas com indicação das alterações dos edifícios acima referidos.  

Não altera a linguagem arquitectónica utilizada. 

Peças desenhadas com os cálculos de estabilidade dos diferentes edifícios – 

alterações aos cálculos iniciais.] 

 

Volume 5 

Ofício à CML 

Assina - requerente – SACOR – Sociedade Anónima Concessionária de Refinação de 

Petróleos em Portugal8 

Data – 2 de Maio de 1957 

                                                 
7 Idem. 
8 Idem. 
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Solicita a aprovação das alterações introduzidas ao edifício da cantina. Anexa os 

desenhos e solicita a respectiva licença. 

 

Memória descritiva  

Assina – Jacinto dos Reis Bettencourt, Eng. civil nº 1 

Data – 2 de Maio de 1957 

 As alterações introduzidas ao edifício da cantina da SACOR em Cabo Ruivo, 

em relação ao projecto aprovado inicialmente, Processo nº 2152/55, embora sejam em 

grande número, são todas de pequena importância, não afectando a estrutura nem a 

composição geral do edifício. Muitas delas dizem, mesmo, respeito a equipamento e 

acabamentos. 

 

Ofício à CML 

Assina – requerente – SACOR – Sociedade Anónima Concessionária de Refinação de 

Petróleos em Portugal9 

Data – 26 de Abril de 1957 

Solicita a aprovação – no seu parque de armazenagem de gases liquefeitos – Cabo 

Ruivo, junto da Av. de ligação entre Aeroportos - construir um edifício destinado a 

portaria e anexos - a respectiva licença. 

 

Memória descritiva  

Assina – Sebastião José Porto (?) de Abreu (?), Eng. civil nº 550 

Data – 2 de Maio de 1957 

Parque de armazenagem de gases liquefeitos 

Ofício à CML 

 

Assina - requerente – SACOR – Sociedade Anónima Concessionária de Refinação de 

Petróleos em Portugal10 

Data – 14 de Maio de 1957 

Solicita a aprovação – pretende construir no seu parque de gases liquefeitos, nº2, 

fundações para 4 reservatórios cilíndricos, metálicos - a respectiva licença. 

 

Memória descritiva  

Assina – Jacinto dos Reis Bettencourt, Eng. civil nº 1 

Data –   

                                                 
9 Idem. 
10 Idem. 
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Parque de gases liquefeitos, nº 2- fundações dos reservatórios cilíndricos para 

armazenagem de propano 

 

Ofício à CML 

Assina - requerente – SACOR – Sociedade Anónima Concessionária de Refinação de 

Petróleos em Portugal 

Data – 10 de Agosto de 1957 

Solicita a aprovação – das telas finais do edifício da cantina – obra nº 24.710, 

processo nº 2.152/55, pede a respectiva licença. 

 

Ofício à CML 

Assina - requerente – SACOR – Sociedade Anónima Concessionária de Refinação de 

Petróleos em Portugal - quem requere é o Eng. Jacinto Bettencourt 

Data – 28 de Novembro de 1957 

Solicita a aprovação – apresenta as telas finais dos referidos edifícios - contendo todas 

as alterações introduzidas - respectiva licença. 

 

Ofício à CML 

Assina - requerente – SACOR – Sociedade Anónima Concessionária de Refinação de 

Petróleos em Portugal - Eng. responsável Jacinto Bettencourt 

Data – 5 de Dezembro de 1957 

Solicita a aprovação a licença de utilização para o edifício da cantina. 
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Documento nº 8 – Parecer nº 2361, Projecto da Central Pasteurizada de Leite, 1953. Fundo do 

Conselho Superior de Obras Púbicas. AHMOP. 

 

Parecer nº 2361, Projecto da Central Pasteurizada de Leite, 1953 

 
 
Ofício do Conselho das Obras Públicas para o Ministro das Obras Públicas 

Parecer nº 2.361 

3ª Secção, 2ª Subsecção 

1953 

 

      Senhor Ministro das Obras Públicas 

  Excelência 

 

 Em cumprimento do determinado por V. Ex.ª em despacho exarado no parecer 

da Comissão da Revisão da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização sobre o 

projecto da “Central Pasteurizada de Leite” a construir em Lisboa, de 19 de Dezembro 

do ano findo, foi enviado o referido projecto a este Conselho para ser emitido o seu 

parecer. 

 O processo deu entrada na secretaria do Conselho em 27 do mesmo mês e foi-

lhe dado o número 2.361. 

 É constituído pelas seguintes peças: 

  

- Ofício de remessa da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização nº 7. 850, Procº 

270/Um/52, de 27 de Dezembro de 1952 

- um volume com a designação de “1ª parte – peças escritas”  em que figuram: 

- um preâmbulo dos autores do projecto; 

- a memória descritiva dividida em “estudo do terreno”, “descrição geral da obra” e 

“apetrechamento e funcionamento”; 

- as medições;  

- os preços simples;  

- os preços compostos;  

- o orçamento;  

- um mapa de trabalhos. 
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- Um segundo volume designado por “1ª parte – peças desenhadas” com: 

- planta da situação dos edifícios a construir (central, casa do guarda, casa do pessoal, 

administração, lavandaria e armazéns e central de vapor);  

[p. 2] 

- uma perspectiva de conjunto; 

- planta, perfis longitudinais e transversais referentes às terraplanagens; 

- plantas, alçados e cortes do edifício principal e da sua “central de vapor”; 

- plantas das redes de água, esgotos e electricidade; e  

- esquema de distribuição do equipamento 

 

[…] 

- Parecer da Comissão de Revisão da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, 

datado de 19 de Dezembro de 1952; 

- Um ofício dessa mesma Direcção – Geral informando o Conselho de que V. Ex.ª se 

dignará recomendar que este parecer fosse prestado até 15 do corrente, pois, 

determinara que a referida Direcção – Geral comunicasse à Câmara Municipal que 

poderia promover, entretanto, a abertura do concurso público para a execução da obra 

“introduzindo oportunamente neste projecto as alterações que venham a ser 

indicadas”. 

 

DESCRIÇÃO 

 No preâmbulo com que os autores precedem a memória descritiva faz-se 

alusão às dificuldades deparadas na elaboração dos estudos preparatórios do ante 

projecto, “sujeito à aprovação superior”, depois modificado com “as alterações que foi 

possível introduzir para satisfação dos pareceres elaborados acerca do referido ante 

projecto”. Informam ainda que já está feita a adjudicação, à firma inglesa A.P.V. Lt., da 

aparelhagem. 

 Não vem ao nosso conhecimento o ante projecto nem se juntam os [p. 3] 

pareceres das entidades ouvidas sobre esse estudo; são, porém, feitas referências 

especiais ao “constante interesse do Director dos Serviços de Abastecimentos”, à 

Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras da Câmara Municipal, à “grande ajuda 

dos funcionários da Direcção – Geral dos Serviços Pecuários e do próprio Director – 

Geral de quem ainda há poucos dias recebemos o maior encorajamento ao 

desenvolvimento do trabalho” e ao funcionário da Direcção Geral de Saúde que 

sempre foi “do maior senso e espírito prático nas diligências havidas nessa direcção 

sobre o assunto”, pelo que parece terem os estudos sido devidamente acompanhados 

pelos Serviços de Estado e Camarários interessados no problema. 
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 O local escolhido fica no interior do quadrante NW do cruzamento da Av. 5 de 

Outubro com a Av. 28 de Maio, com 160 m x 150 m, e será servido por arruamento 

projectado perpendicularmente à Av. 5 de Outubro, como se pode verificar na planta 

de situação, e mais tarde, segundo é confirmado no parecer da Comissão de Revisão 

da Direcção – Geral dos Serviços de Urbanização, ainda por um desvio da linha do 

Norte; o “limite ocidental dá para o arruamento do projectado mercado abastecedor”. 

 A obra, nesta primeira fase de trabalhos, consiste na construção do edifício 

principal e da central de vapor, mas executar-se-ão todas as terraplanagens 

necessárias ao arranjo geral do local e o muro de vedação confinante com o 

arruamento perpendicular à Avenida 5 de Outubro; para a 2ª fase ficarão, além dos 

restantes edifícios – casa do guarda, casa do pessoal, administração, lavandaria e 

armazéns – os muros de suporte nos limites ocidentais e orientais. 

 O Laboratório Nacional de Engenharia Civil, pela sua secção de Mecânica de 

Solos, efectuou os ensaios que julgou necessários para o estudo do terreno e, em 

especial, para as dimensões e tipo dos elementos de fundação. […] 

[p. 4]  

 O edifício principal ficará situado na parte central do local escolhido e cercado 

por arruamentos de serviço que permitem a circulação e estacionamento de veículos. 

É uma construção em dois pavimentos – a memória refere-se passageiramente a uma 

cave que não aparece nos desenhos – com um comprimento em rés-do-chão de 57, 

90 m e no 1º andar de 43,15 m, tendo a parte mais larga 33,50 m e a mais estreita 

20,90 m. 

 A estrutura do edifício, para ser tomado em consideração o efeito das 

dilatações, ficará dividida em 3 corpos e será constituída por pórticos nos dois 

sentidos. […] 

 Algumas das máquinas, devido ao seu grande peso e às vibrações, terão 

maciços de fundação em betão ciclópico. 

 As paredes exteriores, de enchimento da estrutura, serão de tijolo burro a uma 

vez; das divisórias interiores algumas serão também de tijolo burro a uma vez, outras 

a meia vez e ainda outras apresentam grandes painéis de tijolo vidrado. A argamassa 

será a 1/5. 

 Emprega-se largamente a cantaria, designada por “azulino”, revestindo as 

paredes, os cais, os degraus das escadas, as soleiras das portas e os peitoris das 

janelas. […] 
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[p. 5] 

 A cobertura é formada por lajes protegidas por uma camada de betão celular, 

com uma inclinação que permita o fácil escoamento das águas das chuvas; por cima 

dessa camada de betão será estendido cartão betuminoso, protegido por tijoleira. […] 

  

[p. 11] 

 Parecer da Comissão de Revisão da Direcção – Geral dos Serviços de 

Urbanização 

 Sobre a natureza e finalidade da obra fica a sua premente necessidade, aliás 

reputada como urgente por todas as entidades que tratem do problema. 

 Relativamente, à localização pronuncia-se favoravelmente, parecendo-lhe o 

“estudo bem resolvido sobre o duplo aspecto de localização e implantação, 

considerando-se outro sim suficientes os amplos espaços livres previstos, os quais 

permitem fácil circulação e manobra de viaturas”. 

 Quanto ao aspecto funcional, depois de passar em revista a distribuição do 

vário maquinismo do equipamento, é de parecer que “obedece ao esquema funcional, 

tendo traçado os autores do projecto plantas com compartimentação adequada, bem 

resolvidas e dispondo-as, como convinha, ao necessário desafogo”. 

 Em relação ao aspecto arquitectónico diz que “os edifícios desta 1ª fase 

apresentam alçados equilibrados e bem proporcionados que aliam à simplicidade de 

composição um aspecto estético muito agradável”. Nota, porém, a falta de um dos 

alçados laterais. 

 Concorda com a natureza de construção adoptada e os processos de 

construção previstos. […] 

[p. 12]  

 “O Ministério da Economia tem o maior desejo em ver a central a funcionar e 

deu já a sua aprovação ao ante projecto em 3 de Abril de 1951, muito embora S. Ex.ª 

o subsecretário tenha exprimido o desejo de que o custo do leite não torne proibitiva a 

sua aquisição pelas classes menos abastadas, pois, o encargo unitário do tratamento 

do produto dentro da central será de $21 para uma laboração de 80.000 litros de $17 

se esta quantidade subir a 100.000 litros, o que no entanto é duvidoso”. E acrescenta 

que a Câmara Municipal informou já ter enviado o projecto definitivo ao Ministério da 

Economia para apreciação. […] 

 

 Conclui julgando o projecto em condições de merecer aprovação, mas 

parecendo-lhe conveniente que se esclarecessem as observações contidas no seu 

parecer. 
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APRECIAÇÃO 

 O local escolhido para a construção da “Central Pasteurizada de Leite”, em 

Lisboa, na confluência das duas Avenidas, 5 de Outubro e de 28 de Maio, e próximo 

da linha férrea do Norte, com possibilidades portanto de ser servida por uma ramal 

dessa linha, parece não apresentar qualquer contra indicação e a Direcção – Geral 

dos Serviços de Urbanização considera-o até em boa situação. 

 Não faz parte do processo um programa organizado pela entidade ou 

entidades que superintendem neste problema, mas faz-se menção, no preâmbulo dos 

autores […] 

[p. 13]  

 Entende pois o Conselho que apenas se pode pronunciar sobre o tipo e 

natureza da construção adoptada, a distribuição do equipamento pelas várias secções 

e, de uma maneira geral, a organização do projecto apresentado, com absoluta 

reserva do que se refere ao aspecto geral do problema posto e da solução funcional 

que lhe foi dada. 

 Nessa conformidade, o Conselho entende dever informar V. Ex.ª de que os 

dois edifícios previstos para esta primeira fase dos trabalhos têm pelas suas 

dimensões e compartimentação as condições necessárias para se poder distribuir o 

maquinismo encomendado, e a encomendar, como complemento do equipamento 

discriminado na planta respectiva, desde que ocupe os espaços nela indicados. A sua 

distribuição parece permitir a independência indispensável das diversas secções. […] 

[p. 14]  

CONCLUSÃO 

 O Conselho Superior de Obras Públicas, pela 2ª Subsecção da sua 3ª Secção, 

é de parecer que o projecto da “Central Pasteurizada de Leite” a construir neste 

cidade, e que está ainda pendente de aprovação do Ministro da Economia, segundo 

informa a Direcção – Geral dos Serviços de Urbanização, pode considerar-se em 

condições de merecer a aprovação de V. Ex.ª uma vez que seja aprovado sob o seu 

aspecto funcional pelo referido Ministério e esclarecidas devidamente as observações 

quanto aos cálculos de estabilidade. 

 V. Ex.ª, porém, resolverá como entender mais convenientemente em seu alto 

critério. 

 

 Sala das Sessões do Conselho Superior de Obras Públicas, 2ª Subsecção da 

3ª Secção, em 15 de Janeiro de 1953. 

 Estiveram presentes além do signatário como presidente, os seguintes vogais: 

José da Rocha Ferreira, João Alberto Barbosa Carmona, Mário José Felgueiras, Raul 
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Américo Maçãs Fernandes (relator), Álvaro da Fonseca, Henrique Gomes da Silva; 

Manuel Duarte Moreira de Sá e Melo, Manuel Tavares Cardoso e Dr. Augusto da Silva 

Travassos. 

 

    Este parecer foi aprovado por unanimidade. 

 

   O PRESIDENTE DA 2ª SUBSECÇÃO DA 3ª SECÇ~SÃO 

 

   Fernando Galvão Jácome de Castro 
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Documento nº 9 – Processo de Obra nº 6 783, Automática Eléctrica Portuguesa, Av. Infante D. 

Henrique, Lt. 333 A-B. CML/AI. 

MORADA – AV. INFANTE D. HENRIQUE, LT. 333 A 333B 
AV. DE PÁDUA 10 A 10A 
DESIGNAÇÃO – AUTOMÁTICA ELECTRICA PORTUGUESA 
Nº DE OBRA – 6783 
VOLUMES – 9 

OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

 Volume 1                                                                                               

À CML 

Assina – Automática Eléctrica 

Portuguesa, S.A.R.L. 

Data – Julho 1947 

Assunto – Automática 

Eléctrica Portuguesa, S.A.R.L. 

tendo adquirido em hasta 

pública o lote nº 32 da Av. 

Marginal Oriental para nele 

mandar construir as suas 

instalações industriais, e 
administrativas, destinadas a 

produzir aparelhos de 

telecomunicação e de 

sinalização, aparelhos de rádio 

e contadores e instrumentos 

eléctricos de precisão e bem 

assim os equipamentos 

materiais e acessórios 

inerentes aos próprios 

aparelhos que fabrica. Já tinha 

entregue o ante-projecto. 

Solicita aprovação do projecto 

definitivo agora apresentado. 

Assina – Arqtº. Carlos Rebello de Andrade, nº5 

Data – 1 de Junho de 1947 

Edifício – A fábrica Automática Portuguesa 

pretende construir em Lisboa, será situada na 

Av. Marginal Oriental lote nº 32. 

Para se garantir as ampliações que se prevêem 

para o futuro, foi adquirida mais uma pequena 

faixa de terreno a fim de se atingir a forma e 

dimensões indicadas no projecto. 

Esta memória tem por fim descrever 

sumariamente a solução elaborada, a sua 

adaptação ao terreno e a sua construção. 

PROJECTO:  

ADAPTAÇÃO AO TERRENO: De uma rotunda 

servida por um portão situado na esquina da rua 

nova, partem duas ruas, uma para os armazéns, 

ao longo da rua nova e a outra para a 

administração ao longo da Av. Marginal Oriental. 

A 1ª desce até à cota das soleiras dos Armazéns 

continuando daí em diante horizontalmente […]. 

OS EDIFÍCIOS CONSTAM:  

a) Edifício principal, com frente sobre a 

Av. Marginal Oriental onde ficarão 

instalados todos os serviços 

administrativos e a cantina; 

b) Oficinas de fabricação e montagem 

providas de instalações sanitárias para 

o pessoal masculino e feminino, 

portaria e cabine de transformador da 

energia eléctrica 

c) Passagem coberta para o cais de 

descarga e embarque de matérias-

primas e produtos fabricados. 

A concepção destes edifícios foi baseada na  
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina – 

Data –  

Assunto –  

disposição geral indicada num plano gráfico que 

me foi fornecido, mas o estudo feito está 

condicionado à configuração do terreno conforme 

foi referendado acima. 

As instalações oficinais seguem rigorosamente 

indicações expressas nesse programa; como a 

distribuição da maquinaria a determinar de 

começo não é definitiva, previram-se apenas as 

compartimentações indicadas no projecto. 

As instalações estudadas no edifício principal 

(des, nº 5 e 6) correspondem à adaptação em 

proporções reduzidas do edifício da sede da 

fábrica de Liverpool. 

Este edifício que de futuro também será 

ampliado, conforme se indicou no ante-projecto, 

terá dois pavimentos. 

Ao centro e ao fundo encontra-se a escada. Só 

os serviços e mais dependências que exigem 

separação absoluta, é que serão 

compartimentados por meio de tabique de 

alvenaria em toda a altura do pé-direito. 

A compartimentação dos escritórios de 

contabilidade, expediente, etc., será feita por 

meio de tabiques de madeira e vidro de altura 

conveniente, segundo as necessidades e à 

medida do desenvolvimento destes serviços. 

A compartimentação dos serviços permanentes 

está claramente designada no projecto. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

Volume 2   

À CML 

Assina – Arqtº. Carlos Rebello 

de Andrade, pela Automática 

Eléctrica Portuguesa, S.A.R.L. 

Data – Janeiro de 1949 

Assunto – solicita a aprovação 

das telas finais do edifício 

Assina – Arqtº. Carlos Rebello de Andrade 

Data – 4 de Março de 1952 

Edifício – Em virtude da Automática Eléctrica 

Portuguesa não ter transferido os seus serviços 

de escritório para a sua fábrica da Av. Marginal 

Oriental e porque o espaço de que dispõe se 

está notando insuficiente, especialmente em 

zonas de armazenamento, resolveu aproveitar a 

área destinada a esses serviços como consta do 

projecto de alterações 

 

À CML 

Assina – Automática Eléctrica 

Portuguesa, S.A.R.L. 

Data – 11 de Março de 1949 

Assunto – solicita vistoria para 

proceder à respectiva ocupação. 

  

À CML 

Assina – Automática Eléctrica 

Portuguesa, S.A.R.L. 

Data – 4 de Março de 1952 

Assunto – solicita aprovação do 

projecto relativo a ampliações e a 

alterações na fábrica 

  

1955 – Mais pedidos de 

ampliação – vários 

  

Volume 3; Volume 4 só com alterações 

À CML 

Assina – Automática Eléctrica 

Portuguesa 

Data – 13 de Outubro de 1956 

Assunto – solicita aprovação do 

projecto de alterações. 

Assina – Manuel Sena Rego – Sociedade 

Construção Amadeu Gaudêncio 

Data – 12 de Outubro de 1956 

Edifício –  

 

 

À CML 

Assina – Automática Eléctrica 

Portuguesa 

Data – 11 de Março de 1957 

Assunto – solicita aprovação do 

projecto de alterações e 

ampliação 

Assina – Manuel Sena Rego – Sociedade 

Construção Amadeu Gaudêncio. 

Data – 16 de Março de 1957 

Edifício – novo projecto de alterações – refeitório 

e armazéns, novo pedido de alteração de 1959 

1960 - Alterações 
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Documento nº 10 – Processo de Obra nº 5 129, Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos, Av. 

Infante D. Henrique, nº 18. CML/AI. 

 

Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos 

Av. Infante D. Henrique, nº 18  

Obra nº 5129, 3 volumes 

 

Avenida Marginal Oriental, lote 18 

 

Ofício da Câmara Municipal de Lisboa, Direcção dos Serviços de Finanças 

Morada Rua 2, à Rua Pinto Ferreira, 32-24 

 

 Na praça realizada em 17-3-1947, foi arrematada pela requerente o lote de 

terreno em referência, destinado à construção de uma fábrica, ficando a adjudicação 

definitiva condicionada à apresentação, no prazo de 60 dias, do alvará e projecto, 

ficando esta condicionante garantida pelo depósito de 32.822$00, efectuado pela 

interessada na Caixa Geral de Depósitos Crédito e Previdência. 

 Pelos documentos que informam este processo, verifica-se que a requerente 

satisfaz àquele condicionamento, e não havendo por parte da D.S.U.O. inconveniente 

na construção, como se vê nas folhas 16 e 18, esta repartição julga de adjudicar 

definitivamente à Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos, Limitada, o lote de terreno 

nº 18, da Avenida Marginal Oriental, pela quantia de Esc. 328.226$00. 

 Assim, após o despacho definitivo, deverá este processo transitar à 1ª 

repartição desta Direcção de Serviços, para emissão do precatório cheque no valor do 

depósito da garantia e para pagamento do sinal do lote de referência. 

 

Lisboa, 27 de Junho de 1947 

 

Ofício  

Data – 16 de Maio de 1947 

Assina – Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos 

À CML a solicitar a análise do ante-projecto das novas instalações para esta fábrica. 
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Memória descritiva  

Assina – Arqtº. Trindade Chagas, nº 71 – morada – Rua Rodrigo da Fonseca, 78, 5º 

Esq., Lisboa 

 Consta o estudo que acompanha a presente memória do ante-projecto das 

novas instalações para a “Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos, Lda.” a construir 

no lote 18 de Avenida Marginal oriental. 

 Compreenderá o edifício um pavimento em toda a sua extensão e de um 

primeiro andar para escritórios no corpo confinante com a Avenida. 

 A Fábrica constará dos seguintes serviços: armazéns, acabamentos, 

tecelagem para 40 teares, cartonagem, tinturaria, arrecadação de combustível, esta 

será de nafta armazenado num depósito subterrâneo a colocar no pátio central, 

estamparia, instalações sanitárias para homens e mulheres, refeitórios com uma 

pequena copa, balneários e vestiários. 

 No 1º andar far-se-ão os gabinetes para escritórios, visitas e dois salões, sendo 

um para fotogravura e outro para laboratório. 

 No arranjo da planta foram respeitadas as disposições em vigor para as 

construções fabris bem como no que respeita a pés direitos. 

 As instalações sanitárias foram situadas entre as oficinas permitindo um 

acesso rápido de forma, a que os espaços a percorrer para a serventia destas 

instalações seja o menos possível. 

 Esta solução tem a vantagem de se obter o máximo rendimento possível do 

trabalho. 

 Todas as oficinas serão iluminadas por lanternins colocados na cobertura e por 

janelas situadas nas paredes que formam o conjunto. 

 Prevê-se para a construção, alvenaria de pedra rija nas fundações e blocos de 

cimento nas paredes de elevação. 

 A cobertura será de madeira e fibro-cimento. 

 O projecto definitivo será completado com todas as peças desenhadas os 

necessários cálculos de estabilidade e uma memória descritiva pormenorizada. 

 

Lisboa, 16 de Maio de 1947 

 

Anteprojecto da Fábrica de Sêdas Lisbonense de Sêdas e Veludos da Avenida 

Marginal Oriental, Lote 18 

 

Arquivado em 9.06.47 
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Ofício à CML 

Assina – Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos 

Data – 3 de Setembro de 1947 

Área a construir – 4.002m2,75 

Solicita o prorrogamento do prazo para o início da construção e autorização para 

construção de 50% do que foi apresentado em anteprojecto. 

 

Ofício à CML 

Assina – Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos 

Data – 20 de Maio de 1948 

Submete à aprovação e apreciação o (2º) ante-projecto. 

 

Memória descritiva  

Data – 20 de Maio de 1948 

Assina – o agente técnico de engenharia, nº 76, João Pereira Cirne – fica também 

responsável pelas obras de construção 

 

 O prédio que se projecta construir, no terreno acima referido, será constituído 

por 3 pavilhões, divididos por vários serviços que constam de: armazéns, tecelagem, 

tinturaria, estamparia, estufa, escritório e outras dependências, que estão indicadas na 

planta que acompanha este ante-projecto. 

 Haverá ainda um pavilhão anexo, que se destina a refeitórios, vestiários e 

balneários, independentes para cada sexo, uma casa para o guarda e um posto 

médico. 

 Na disposição deste pavilhão, tomou-se em consideração a sua situação entre 

oficinas, permitindo um acesso rápido de forma, a que os espaços a percorrer sejam o 

menor possível. 

 A iluminação e ventilação de todos os compartimentos estão asseguradas 

directamente. 

 As paredes exteriores serão duplas, de tijolo a meia vez, com caixa-de-ar, 

travados por pilares de tijolo macisso, distanciados de três metros de eixo a eixo, e 

que servirão de apoio das asnas. 

 A cobertura será de madeira e fibrocimento no pavilhão principal e no 

destinado à estamparia e acabamento e será em asnas metálicas tipo shed em 

fibrocimento e vidro no pavilhão de tecelagem. 

 O projecto definitivo será completado com todas as peças desenhadas e os 

necessários cálculos de estabilidade. 
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 Em tudo o mais obedecer-se-á ao regulamento e às posturas em vigor que lhe 

digam respeito, os quais, serão seguidos na elaboração do projecto definitivo e 

respectiva memória, bem como, durante a construção. 

Ofício à CML 

Data – 31 de Agosto de 1948 

Assina – Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos  

Apresenta o projecto definitivo para a construção da sua fábrica 

 
Memória descritiva 

Data – [?] 

Assina – Eng. nº 531 ou 331 

 Consta o presente projecto de um edifício a construir pela Fábrica Lisbonense 

de Sedas e Veludos Lda., no seu lote nº 18, sito na Av. Marginal Oriental, freguesia 

dos Olivais que se destina a fábrica de Lanifícios. 

 Compõe-se o edifício de três pavilhões consecutivos, um principal onde serão 

instalados, a gerência, escritório, armazém de produtos fabricados e respectivas 

instalações sanitárias privativas da gerência e do escritório e ainda de um salão que 

se destina à confecção do fio necessário à indústria; e outros dois pavilhões, sendo 

um destinado a salão de teares e o outro a estamparia, estufa e acabamento, tendo 

cada um as respectivas instalações sanitárias. 

 Um quarto pavilhão, independente dos primeiros, destina-se exclusivamente a 

refeitórios e balneários do pessoal feminino e masculino. 

 As instalações sanitárias para o pessoal masculino compõem-se de bacias 

turcas, lavatórios e duches. Para o pessoal feminino, bacias tipo sanitas, lavatórios e 

duches de água quente. As paredes e pavimentos das instalações sanitárias são 

revestidos respectivamente com azulejo ou marmorite até 1, 50 m. A partir do 

pavimento ou mosaico hidráulico assente com massa de cimento. Igual acabamento 

será dado às restantes instalações sanitárias dos diferentes pavilhões. 

 A construção que se pretende será executada com os seguintes materiais: 

FUNDAÇÕES – […] 

EXTERIORES – […]  

DIVISÓRIAS INTERIORES – alvenaria de tijolo furado com as espessuras indicadas 

no projecto e argamassa de cimento ao traço de 1:6 em volume, com panos de 

cimento de enchimento entre-pilares de apoio das asnas. 

DIVISÓRIAS INTERIORES - 

Caixilharia – madeira de pinho de boa qualidade 
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Ofício à CML 

Data – 24 de Junho de 1949 

Assina – Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos  

Apresenta para aprovação o alçado e o pormenor do muro de vedação da fachada 

principal 

 

Ofício à CML 

Data – Novembro de 1949 

Assina – Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos  

Solicita aprovação das alterações introduzidas ao projecto.  

 

[…] 

 

Ofício à CML 

Data – 19 de Janeiro de 1950 

Assina – Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos  

Apresenta o projecto de telas finais para a construção da sua fábrica, para efeito de 

licença de ocupação. 
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Documento nº 11 – Processo de Obra nº 2 849, Produtos Corticeiros Portugueses, Av. Infante 

D. Henrique, Lt. 26 -28. CML/AI. 

 

Produtos Corticeiros Portugueses 

Av. Infante D. Henrique, Lote 26,27,28 

Processo nº 2849, 11 Volumes 

 

Ofício à CML 

Set. 1947 

Assina – Produtos Corticeiros Portugueses, Lda. 

 

 Produtos Corticeiros Portugueses, Limitada, Sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada com sede em Lisboa, na Rua dos Sapateiros, nº 15, 2º 

andar, vem expor e requerer a V. Ex.ª o seguinte: 

 A sociedade requerente arrematou na hasta pública realizada em 3 de Março 

do corrente ano, os lotes nº 26 e 27 na Av. Marginal Oriental, para fins industriais e, na 

hasta pública, realizada em 17 de Março, também deste ano, arrematou o lote nº 28, 

na dita Avenida. 

 Sucede, porem, que a requerente possuía há muito o competente alvará para a 

instalação de maquinismos destinados ao fabrico de discos de aglomerados de cortiça 

no concelho do Seixal, do distrito de Setúbal, o certo é que têm surgido dificuldades na 

transferência para Lisboa, o que impossibilitou a requerente de, no prazo fixado, fazer 

a sua apresentação na câmara de digna Presidência de V. Exa. conjuntamente com o 

ante-projecto da obra. 

 Porque a demora na obtenção do alvará constitui caso de força maior e resulta 

do facto que não pode ser imputado à requerente que, sempre cumpre com os seus 

compromissos, e assim, já mandou elaborar o ante-projecto e possui os maquinismos 

necessários à indústria a que se destina o terreno arrematado, vem requerer a V. Exa. 

se digne conceder-lhe novo prazo não inferior a 90 dias para apresentação do alvará, 

não duvidando se V. Exa. assim o determinar, fazer desde já a apresentação do ante-

projecto. 

  

Este pedido foi indeferido e os referidos lotes de terreno voltaram novamente à posse 

da CML, e, assim, devem os mesmos serem anunciados para venda em hasta pública.  

[informação da CML, em 10 de Novembro de 1947] 
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Ofício à CML 

Dezembro 1947 

Assina – Produtos Corticeiros Portugueses, Lda. 

 

 Produtos Corticeiros Portugueses, Limitada, Sociedade por cotas de 

responsabilidade limitada com sede em Lisboa, na Rua dos Sapateiros, nº 15, 2º 

andar, vem expor e requerer a V. Ex.ª o seguinte: 

 Foi condição da praça que os arrematantes teriam que apresentar alvará de 

autorização para o exercício da indústria, para o fim de se efectuar a adjudicação 

definitiva dos lotes sujeitos à hasta pública. 

 Sucede, porem, que embora desde logo a Sociedade requerente tivesse 

providenciado no sentido de lhe ser concedida a licença para o alvará afim de dar 

satisfação às condições da praça, o certo, é que por duas vezes, lhe foi indeferido por 

sua ex. o Senhor Ministro da Economia, o respectivo pedido, sendo porem certo que, 

depois de porfiados esforços e com grande demora conseguiu só agora obter o 

deferimento que havia solicitado. 

 Dado o exposto, por se tratar de caso de força maior que impediu a requerente 

de, dentro dos prazos fixados cumprir com as obrigações da arrematação e confiada 

no critério justiceiro que sempre tem animado a Ex.ª Câmara da digna Presidência de 

V. Ex.ª, junta a sociedade requerente, em publica forma, as comunicações dos 

indeferimentos a que alude e do deferimento que acaba de obter para passagem do 

alvará, bem como o ante-projecto e memória descritiva, e requere que, à face destes 

documentos V. Exa. se digne autorizar a adjudicação definitiva para a requerente dos 

lotes 26,27 e 28 citados, e assim justificada a sua extemporânea apresentação. 

 

Ante-projecto de terraplanagens e dos edifícios que a firma “Produtos Corticeiros 

Portugueses Lda.” pretende construir nos lotes de terreno nº 26, 27 e 28 da Av. 

Marginal Oriental 

Data – 8 de Dezembro de 1947 

Assina – Eng. civil Henrique Botta Conde de Paiva, insc. com o nº 199 

 

Memória descritiva e justificativa 

 

TERRAPLANAGENS 

 O terreno onde a firma “Produtos Corticeiros Lda.” pretende construir os 

edifícios destinados à Fábrica de discos de aglomerado é acidentado e a sua 
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utilização no estado em que se encontra seria bastante deficiente. Pretende-se pois 

terraplená-lo à cota (34,00m) cota esta escolhida por razões de ordem económica. 

 Os edifícios em número de quatro ficarão assim situados dois a três metros 

acima do nível da Avenida Marginal Oriental, e a sua localização está indicada na 

planta das terraplanagens. 

 O acesso principal aos edifícios far-se-á pela Rua Vale Formoso de Cima, já 

existente, e também indicada na mesma planta, depois de rectificado o seu traçado. 

 

EDIFÍCIOS 

 Os edifícios que se pretendem construir são em número de quatro e para 

facilitar a sua identificação foram numerados como se segue: 

 Edifício nº 1 – destinado a escritórios, oficina, etc. 

 Edifício nº 2 –   “        à moedura da cortiça 

 Edifício nº 3 –   “        ao fabrico de discos 

            Edifício nº4 –    “        o armazém de aparas 

 
EDIFÍCIO Nº 1 

 Este edifício é constituído por dois corpos, um com dois e outro com um piso. 

Ao corpo principal acede-se por uma escada exterior a um pequeno átrio que além da 

escada de acesso ao 2º piso, comunica por um lado com o vestiário, instalações 

sanitárias e controlo e por outro com o escritório e gabinete da direcção. 

 O 2º piso que é destinado a habitação do Director possui dois quartos, 

escritório, uma sala de jantar que é simultaneamente sala de estar, cozinha e casa de 

banho. 

 O corpo de um só piso é destinado a refeitório do pessoal, oficina de reparação 

e armazém de materiais auxiliares. 

 A estrutura do edifício será constituída por alvenaria de pedra e argamassa de 

cimento nas paredes principais e por alvenaria de tijolo nas paredes divisórias. 

 Os pisos, a cobertura e a escada do corpo principal serão de betão armado, e o 

piso do corpo com um só pavimento será constituído por massame de betão simples.  

 Os pavimentos serão revestidos por betonilha, pedra serrada e tacos de 

madeira; as paredes e tectos por massa de areia fina, estuque e marmorite. 

 Os vãos de portas e janelas serão guarnecidos a cantaria. 
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EDIFÍCIO Nº2 

 Este edifício destina-se à fabricação de discos de aglomerado e a sua 

disposição em dois corpos, um com dois andares e outro com três foi determinada 

pelas dimensões e posições relativas das máquinas a ele destinadas. 

 As janelas, constituídas por tijolo de vidro, que se vêem no alçado lateral 

esquerdo foram também impostas por condições especiais de isolamento. 

 As paredes deste edifício serão constituídas por alvenaria sendo a sua 

estrutura resistente formada por pilares e vigas de betão armado. Interiormente os 

pavimentos serão de betonilha e as paredes e tetos revestidos de massa de areia. 

 

EDIFÍCIO 3 

 Este edifício destinado a máquinas de moer cortiça teve como o anterior 

sujeição da sua forma exterior às dimensões e posição relativa das máquinas a 

instalar. 

 A sua localização (afastado o mais possível dos outros edifícios) foi assim 

determinada pelo perigo de incêndio a que estão sujeitas as suas máquinas durante a 

laboração. 

 A sua estrutura será semelhante à do edifício anterior. 

 

EDIFÍCIO 4 

 Destina-se este edifício a armazém de aparas e a sua localização, próxima do 

edifício nº 3, justifica-se pois assim evitam-se transportes demorados entre estes 

edifícios. 

 As paredes são de alvenaria e rebocadas a argamassa de cimento. A cobertura 

será de lusalite e a estrutura constituída por asnas metálicas. 

 O pavimento será de betonilha assente num massame de betão e ficará à 

altura de descarga directa das camionetas.  

 Para vencer esta altura previu-se uma rampa para acesso de vagonetes ou 

pessoal. 

 Para convenientes de iluminação deste edifício previu-se além das janelas, um 

envidraçado na cobertura. 

  

 Em tudo o que ficou descrito ou omisso seguir-se-ão os regulamentos em vigor. 

[…] 
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Ofício à CML 

Janeiro de 1948 

Assina – Produtos Corticeiros Portugueses, Lda. 

[…]  

Solicita a V. Exa., que se digne autorizar o prosseguimento do processo nº 47148/47, 

referente à construção de uma fábrica, nos lotes de terreno nº 26, 27 e 28, da Avenida 

Marginal. […] 

 

Ante-projecto de terraplanagens e dos edifícios que a firma “Produtos Corticeiros 

Portugueses Lda.” pretende construir nos lotes de terreno nº 26, 27 e 28 da Av. 

Marginal Oriental 

Data – 13 de Janeiro de 1948 

Assina – Eng. civil Henrique Botta Conde de Paiva, insc. Com o nº 199 

 

[Memória descritiva e justificativa – igual à apresentada em Dezembro de 1947] 

 

Ofício à CML 

Maio de 1948 

Assina – Produtos Corticeiros Portugueses, Lda. 

 

Volume 2 

Ofício à CML 

Junho de 1948 

Assina – Produtos Corticeiros Portugueses, Lda. 

[…]  

Requer a aprovação do projecto da sua fábrica em harmonia com o ante-projecto, já 

aprovado a que se refere o processo nº 20862/48 

Memória descritiva e justificativa [igual ao do ante-projecto]. 

 

Volume 3 

[…] 

Ofício à CML 

6 de Junho de 1949 

Assina – Eng. civil – Henrique Botha Conde de Paiva, eng. civil nº 199 

Solicita licença para construção de um posto de transformação de energia eléctrica, 

conforme o projecto junto, submete à apreciação de V. Exa. 
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Volume 4 

[…] 

Ofício à CML 

12 de Abril de 1951 

Assina – Productos Corticeiros Portugueses, Lda. 

[…] Onde está construindo a sua fábrica de discos de cortiça aglomerada, segundo o 

processo nº 1606/48, vem submeter à apreciação de V. Exa. o projecto junto que 

pretende executar no mesmo local. 

 

Memória descritiva e justificativa 

Data – 10 de Abril de 1951 

Assina – Eng. civil Henrique Botha Conde de Paiva 

 

Alteração do armazém nº 4 da fábrica de discos de cortiça aglomerada… 

Aproveita-se a oportunidade de submeter à apreciação de V. Ex.ª, a ampliação do 

mesmo edifício, o qual estava previsto na planta geral […]. 

 

[…] 

 

Ofício à CML 

28 de Março de 1952 

Assina – Productos Corticeiros Portugueses, Lda. 

 

Requer que V. Exa. se digne aprovar as telas finais referentes ao projecto da sua 

fábrica […]. 
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Documento nº 12 – Processo de Obra nº 6 166, UTIC, União de Transportadores para 

Importação e Comércio, Lda., Av. Infante D. Henrique, Lt. 342 A-C. CML/AI. 

MORADA – AV. INFANTE D. HENRIQUE, LT. 342 A 342C 
TORNEJA AV. DE PÁDUA, 5 A 5C 
DESIGNAÇÃO – UTIC – UNIÃO DE TRANSPORTADORES PARA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO 
LMTA. 
Nº DE OBRA – 6166 
VOLUMES - 4 

OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

 Volume 1                                                                                               

À CML 

Assina – A UTIC 

Data – 24 de Junho de 1948 

Assunto – com sede na Av. 

da Liberdade 116/118, com 

estabelecimento da venda 

de automóveis e peças 

acessórias dos mesmos, 

desejando executar uma 

garagem com estação de 

serviço e vários anexos para 

a construção de carroçarias, 

no lote nº 11 da Av. Marginal 

Oriental, solicita licença de 

obras. 

 

Assina – Eng. civil Francisco Silva Mata, nº 115 

Data – 25 de Junho de 1948 

Edifício – memória descritiva – Pretende-se construir uma 

oficina de montagem de camiões e automóveis de que a 

referida firma é representante em Portugal.  

Compreende o edifício uma ampla estação de serviço 

disposto sensivelmente ao nível da Av. Marginal Oriental; 

sob esse espaço um amplo local coberto, destinado à 

recolha de camiões e ainda duas grandes oficinas de 

estofador e carpintaria. 

São estas as peças principais do edifício. 

Na sua dependência do 1º piso um pequeno refeitório para 

pessoal das oficinas de estofador e carpintaria e as 

dependências sanitárias. […] 

No 2º piso e dependente um pouco da estação de serviço 

dispõe-se um pequeno escritório com sala de estar e 

arquivo. 

Dispõe-se igualmente na estação de serviço, um pequeno 

refeitório do pessoal que trabalha nesse piso. Esse 

refeitório disporá de uma pequena cozinha destinado ao 

aquecimento das refeições do pessoal. 

Aproximadamente no gaveto e como solução 

arquitectónica, ergue-se uma torre com tripla função – 

escada; depósito de água; apresentação do título da firma: 

UTIC. 

No partido adoptado houve a preocupação de ligar duas 

coberturas distintas (terraço e cobertura em lusalite sobre 

estrutura metálica) com um elemento que pudesse atenuar 

essa transição. A torre gaveto dentro da sua expressão 

racional presta-se a esse critério. 
Toda a construção será feita em betão armado com uma 

estrutura de pilares e blocos. 

[As peças desenhadas são assinadas pelo arquitecto Luís 

Mateus Júnior] 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina – UTIC 

Data – 2 de Fevereiro de 1949 

Assunto – adquiriu em 30/11/48 em 

hasta pública o lote nº 11 da Av. 

Marginal Oriental, a construção já se 

encontra em estado adiantado, solicita 

aquisição de parcela confinante a nasc. 

[aquisição foi autorizada pela Câmara]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À CML 

Assina – UTIC 

Data – 28 de Fevereiro de 1950 

Assunto – Submete à aprovação as 

telas finais a fim de se poder solicitar a 

vistoria. 

Peças desenhadas das telas finais assinadas 

pelo Arqtº. Luís Mateus Júnior 

 

 

À CML 

Assina – UTIC 

Data – 28 de Fevereiro de 1950 

Assunto – Tendo concluído o edifício 

que se encontrava em construção, 

submete à apreciação algumas 

alterações, solicitando a respectiva 

licença de obras.  

  

À CML 

Assina – UTIC 

Data – 31 de Outubro de 1950 

Assunto – solicita licença de ocupação 

  

Volume 2 […]   

À CML 

Assina – UTIC 

Data – 4 de Fevereiro de 1953 

Assunto – pretende construir uma 

pequena vivenda para o guarda nos 

terrenos das suas instalações na Av. 

Infante D. Henrique, Lt. 11, 

confrontando a norte, a sul e a poente 

com a UTIC e a nascente com a CML. 

Solicita a respectiva licença. 

Assina – Eng. civil, nº 115, Francisco Silva da 

Mata 

Data – 24 de Janeiro de 1953 

Edifício – moradia para guarda 

O presente projecto estuda a construção de uma 

pequena vivenda destinada ao guarda (e sua 

família) das instalações e estação de serviço 

que a requerente possui no local indicado: será 

composta de um único piso com dois quartos, 

sala, cozinha - mesa e WC. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina – UTIC 

Data – 15 de Junho de 1953 

Assunto – [Solicita licença de 

construção e junta desenhos] 

 Projecto de 

alteração que a 

UTIC deseja 

executar nas 

suas instalações 

À CML 

Assina – UTIC 

Data – 7 de Julho de 1953 

Assunto – alterações ao projecto de 

ampliação das suas instalações na Rua 

de acesso ao Cemitério dos Olivais, 

tornejando para a Rua da Centieira, 

prolongamento do lote nº11. 

Solicita aprovação e a respectiva 

licença de obras. 

Assina – Eng. civil, nº 115, Francisco Silva 

da Mata 

Data – 7 de Julho de 1953 

Edifício – […] Actualmente, e por motivos 

de fabrico, a requerente necessita alterar 

profundamente a constituição do referido 

edifício que se destina a fabricação e 

montagem de veículos automóveis. Para 

tal apresenta-se um novo estudo, 

elaborado em harmonia com os elementos 

congéneres visitados na Alemanha e 

Inglaterra e adaptado às condições do 

nosso país. 

A ampliação estudada consiste na 

construção de um edifício com dois pisos, 

o segundo dos quais ficará ao nível do 

logradouro das actuais instalações, 

prolongando-se sobre o mesmo até 

encostar ao edifício existente; o primeiro 

piso será completamente horizontal, 

obedecendo a exigências de montagem, 

pelo que se viu a necessidade de criar um 

desnível pronunciado que será vencido por 

uma escada […]  
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Documento nº 13 – Processo de Obra nº 22 626, Casa Capucho, Av. Infante D. Henrique, nº 15 

e 17 e II Circular. CML/AI. 

 

Av. Infante D. Henrique, nº 15 e 17 e II Circular 

Nº de obra – 22 626, 2 volumes – demolido – 4964 

Casa Capucho 

 

Ofício – CML – Direcção dos Serviços de Finanças, 2ª Repartição 

Data – 2 de Agosto de 1950 

Informação –  

Na hasta pública realizada em 17/4/1950, propôs-se o requerente arrematar o lote de 

terreno em referência, sob a condição de apresentar, no prazo de 60 dias, o projecto 

de oficinas e o respectivo alvará. 

Verificando-se pelo presente processo que o interessado satisfez aquele 

condicionamento, esta repartição julga que é de adjudicar definitivamente ao 

requerente o referido lote.  

Assim, após despacho definitivo, deve o referido processo transitar à 1ª Repartição 

desta Direcção, para emissão de um precatório – cheque da importância de 

56.102$70, correspondente ao depósito de garantia efectuado pelo requerente na 

C.G.D.C.P., na data acima indicada, que servirá para satisfazer o sinal e princípio de 

pagamento do lote em causa. 

Seguidamente, deve o presente processo ser devolvido a esta Repartição para emitir 

as respectivas guias referentes à adjudicação definitiva e registá-la.  

 

Despacho da Direcção - Geral dos Serviços Industriais 

Data – 30 de Março de 1950 

  

Exmº Sr. João Félix da Silva Capucho 

Rua da Moeda, nº 7 e 9 

 

Comunico a V. Ex.ª que por despacho de 28 de Fevereiro de 1950, de S. Ex.ª o 

Ministro da Economia, foi essa firma autorizada, a sua oficina de fundição de ferro e de 

metais, sita no Laranjeiro, freguesia da Cova da Piedade, concelho de Almada, distrito 

de Setúbal, para qualquer das zonas industriais do concelho de Lisboa ou limítrofes, 

sob as seguintes condições: 

1ª – O quadro pessoal técnico das oficinas comportará, pelo menos, 1 engenheiro se a 

oficina vier a comportar mais de 80 operários, e 1 agente técnico de engenharia, ou 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 153

engenheiro, se esse número estiver compreendido entre 50 e 80. Por cada 100 

operários, ou fracção acima de 100, haverá mais um engenheiro ou agente técnico de 

engenharia; 

2ª – Pelo menos 2/3 de todo o pessoal operário deverá possuir o exame de instrução 

primária (2º grau), devendo a parte restante saber ler e escrever; 

3ª – Do quadro de pessoal farão parte, pelo menos, dois diplomados com os cursos 

completos de serralharia mecânica, ou de fundição das Escolas Industriais, devendo 

além disso o seu número ser fixado de forma a existir, pelo menos, um por cada 16 

operários ou fracção; 

4ª – As oficinas deverão ser providas dos instrumentos de ensaio dos produtos 

fabricados e dos instrumentos de medida de precisão, indispensáveis a uma boa 

execução de todos os trabalhos de acabamento. 

 

Esboço das novas instalações fabris da Casa Capucho 

Assina – Eng. inscrito nº 230 – António Mello de Arbués Moreira 

Apresenta 6 edifícios – serralharia civil, oficinas metalúrgicas, fundição de metais, 

fundição de ferro, escritórios, refeitórios e lavabos. 

 

Memória descritiva do ante-projecto  

Data – 1950 

Assina – Eng. inscrito nº 230 – António Mello de Arbués Moreira 

  

 O presente ante-projecto diz respeito às novas instalações fabris da Casa 

Capucho, a construir nos lotes nº 15 e 17 da Av. Infante D. Henrique tornejando para II 

circular. 

 O terreno fica abaixo da via pública com uma diferença de cota de cerca de 4 

metros. Torna-se necessário, por isso, adaptar as diferentes construções ao terreno, 

por forma a evitar-se um grande movimento de terras. A entrada está prevista fazer-se 

pela Av. Infante D. Henrique, por uma rampa que não exceda 10% de inclinação. 

 As construções que estão previstas realizar são as seguintes: 

- Refeitório e lavabos – Esta construção é de 3 pisos, ficando o intermédio 

sensivelmente à cota da entrada. Neste piso serão instalados os vestiários e lavabos, 

para que o pessoal, quando entre aí, deposite as lancheiras e se equipe com o fato de 

trabalho. O refeitório e cozinha ocupam o piso superior. O piso inferior, que fica à cota 

do terreno posterior, destina-se a arrecadações e instalação de uma pequena caldeira 

para preparação de águas quentes para o balneário e serviço da cozinha. 
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- Oficinas metalúrgicas, serralharia civil e escritórios – Estas são instaladas numa 

ampla construção formando gaveto, com os escritórios no vértice. 

 A superfície ocupada pelas oficinas metalúrgicas tem 2 pisos, ficando estas no 

superior, que está a uma cota ligeiramente superior à da entrada. O piso inferior, que 

se destinará a arrecadações, fica à cota do terreno posterior. 

 A área ocupada pela serralharia civil, dada a inclinação do terreno, tem piso 

térreo, tendo esta sido escolhida para aquele fim por assim convir. O nível do seu piso 

é o da oficina, existindo uma passagem interior entre ambas no tardoz da superfície 

ocupada pelos escritórios. 

 O acesso à serralharia civil é apenas feito pela parte posterior. 

 Os escritórios no gaveto têm cave numa pequena área posterior. Existe, como 

se disse, uma grande passagem entre os dois corpos onde será instalado um balcão 

com o ferramental para serviço das oficinas. 

  O gaveto terá 3 pisos: 

Fundição de ferro – tem apenas um piso e será constituída por dois corpos 

longitudinais: um de maior largura, que se destina à oficina propriamente dita, com os 

fornos colocados no topo posterior e outro que encosta ao vizinho, destinado a 

serviços próprios da fundição. 

Fundição de metais – Esta construção também tem um único piso térreo. 

As construções que são mais urgentes executar são as fundições de ferro e metais e a 

que será ocupada pelos refeitórios e lavabos. 

O tipo de construção que será previsto realizar, terá pilares e pisos em betão armado, 

asnas em ferro com cobertura em “Lusalite”, vãos muito rasgados, com caixilharia em 

ferro, tudo de aspecto ligeiro, mas sólido e apresentando as fachadas dos edifícios, 

que deitam para a via pública, um aspecto arquitectónico compatível com o local. 

Ofício à CML 

Data – 8 de Junho de 1950 

Assina – João Félix da Silva Capucho (filho); António Emídio Ferreira de Mesquita da 

Silva Capucho e António Mello de Arbués Moreira (genro) 

Solicitam a provação do ante-projecto, a fim de procederem à elaboração do projecto 

definitivo. 

 

Ofício à CML 

Data – 17 de Janeiro de 1951 

Assina –  

Sede da Casa Capucho – Rua de S. Paulo, nº 125 

[Solicitam a dispensa do projecto. 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 155

Pedem autorização para a instalação do estaleiro] 

 

[…] 

 

Ofício à CML 

Data – 18 de Junho de 1951 

Assina – João Félix da Silva Capucho 

[Apresentam o projecto que inclui alterações várias] 

 

Ofício à CML 

Data – 30 de Junho de 1951 

Assina – João Félix da Silva Capucho 

Pretendendo construir as novas instalações […], submete à aprovação dessa Câmara 

o respectivo projecto, bem como rogam a V. Ex.ª se digne passar a respectiva licença 

para obras pelo período de seis meses. 

 

Memória descritiva  

Assina – Arqtº. Frederico Henrique George, nº 111, CML 

Data – 30 de Junho de 1951 

 

PROJECTO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CASA CAPUCHO A CONSTRUIR EM 

LISBOA, NO GAVETO CONSTITUÍDO PELA II GRANDE CIRCULAR E PELA 

AVENIDA INFANTE D. HENRIQUE – LOTES Nº 15 E 17 – FREGUESIA DO BEATO – 

PROCESSOS Nº 8 658/51 

 

Memória descritiva e justificativa 

Consta o presente projecto das instalações da casa Capucho o qual foi estudado com 

a possibilidade de ampliação, conforme se observa pela consulta da planta de 

conjunto e localização. O presente projecto é uma parte do conjunto arquitectónico a 

realizar, constituído por um corpo de gaveto e dois braços laterais os quais se 

desenvolvem paralelamente às Avenidas. 

O edifício projectado é constituído pelo corpo do gaveto e pelo braço que se 

desenvolve paralelamente à II Circular, tendo-se deixado para uma segunda fase de 

construção o braço que se desenvolverá paralelamente à Av. Infante D. Henrique. 

No edifício projectado, que é constituído por dois pavimentos, houve a máxima 

preocupação de deixar nele bem marcadas as várias zonas de serviço, as quais se 

denominam: 
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-  zona administrativa, de estudos técnicos e de contacto com o público. 

-  zona de oficinas e armazéns. 

-  zona privativa do pessoal. 

- zona administrativa, de estudos técnicos e de contacto com o público, encontra-se 

localizada no segundo pavimento do corpo do gaveto e é formada pelas seguintes 

dependências, que têm acesso do exterior através do hall: sala da direcção, com sala 

de espera anexa, laboratório, sala de desenho, sala de contabilidade com contacto 

com o público através de um amplo balcão e estando anexo um pequeno arquivo. 

Para esta zona criaram-se ainda um vestiário e instalações higiénicas as quais se 

encontram situadas junto da sala de desenho e laboratório. 

- zona de oficinas e armazéns encontra-se localizada no primeiro pavimento do corpo, 

da ala esquerda do gaveto do edifício sendo formado pelas seguintes dependências 

com acesso do exterior através do pátio de serviço: no corpo da esquerda a oficina de 

fundição de metais e a oficina de ferro, tendo esta última umas pequenas 

dependências anexas destinadas a carvão, mistura e sucata, estas três pequenas 

dependências encontram-se situadas no extremo do edifício tendo acesso directo do 

exterior através de uma entrada de serviço situada na II circular. 

No corpo do gaveto localizou-se o armazém. 

Para o pessoal das duas oficinas de fundição criou-se uma bateria de instalações 

higiénicas a qual se encontra situada entre essas oficinas, junto da fachada posterior. 

A zona privativa do pessoal tem um carácter puramente provisório, pois a sua actual 

localização destina-se à ampliação do armazém quando da conclusão do edifício. Esta 

zona localizou-se no primeiro pavimento do lado direito do corpo do gaveto e é 

constituído pelas seguintes dependências: refeitório com cozinha e pequena despensa 

anexa, balneário, vestiários e instalações higiénicas. 

A ligação dos dois pavimentos é feita por duas amplas escadas que partindo do hall 

situado no segundo pavimento vão sair no primeiro; a da esquerda tem por fim dar 

comunicação directa da zona das oficinas à zona administrativa e técnica, a da direita 

à zona privativa do pessoal. 

Para a iluminação e ventilação destas escadas criaram-se amplos lanternins 

constituídos por céu e sub-céu. 

O aspecto arquitectónico deste edifício apresenta um carácter actual, tendo-se 

procurado integrá-lo tanto quanto possível no ambiente local, isto é numa zona urbana 

industrial. 

A cobertura será constituída por asnas metálicas cobertas de telha lusa “Tipo 

Campus”. Na cobertura da zona das oficinas criou-se um lanternim provido de 

persianas metálicas. [...] 
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Ofício à CML 

Data – 27 de Março de 1953 

Assina – António Mello de Arbués Moreira 

Alterações ao projecto inicial – apresenta o referido projecto, bem como as telas finais 

do edifício da parte oficinal já construída na referida obra, a fim de se dignar mandar 

vistoriar e aprovar. 

 

Ofício à CML 

Data – 9 de Maio de 1953 

Assina – João Félix da Silva Capucho 

Solicita licença de ocupação. 

 

Volume 2  

 

Memória descritiva  

Assina – Arqtº. Frederico Henrique George, nº 111, CML 

Data – 5 de Dezembro de 1953 

Alterações ao processo inicial  

 

Ofício à CML 

Data – 17 de Março de 1954 

Assina – António Mello de Arbués Moreira 

Solicita aprovação das telas finais da parte do gaveto. As telas finais da parte restante 

já tinham sido aprovadas conforme licença nº 4.681, de 7 de Maio de 1953, Processos 

nº 16.638/53, ficando assim tudo concluído. Solicitam, assim, licença de ocupação 

desta parte do edifício. 

 

[…] 
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Documento nº 14 – Processo de Obra nº 30 953, Companhia Carris de Ferro de Lisboa, Av. 

Marechal Gomes da Costa, Lt. 11. CML/AI. 

 

Av. Marechal Gomes da Costa, lote 1 

Obra nº 30953, 3 volumes 

CARRIS – Companhia Carris de Ferro de Lisboa 

 

Ofício à CML 

Data – 19 de Agosto de 1952 

Assina – Companhia Carris de Ferro de Lisboa 

 

Apresenta para apreciação um “estudo” em planta e memória descritiva do 

aproveitamento do terreno situado na avenida de Cabo Ruivo, lote nº 1, freguesia dos 

Olivais, terreno comprado à Câmara para uma estação de serviço, de lavagem e 

parque de estacionamento de autocarros. 

O estudo junto dá satisfação às condições da compra de terrenos municipais. 

 

Memória descritiva e justificativa  

Data – [1952/?] 

Assina – Eng. civil nº 183, João Maria Cabral 

 

 O aumento constante do número de autocarros e respectivas carreiras, para 

serviço de transporte público na Cidade, deu origem a um congestionamento no 

parque e estação de serviço, instalados nas Amoreiras, de tal modo grave que a 

Direcção da Companhia, para obviar tal inconveniente, pretende mandar construir, 

num terreno há pouco adquirido à Câmara Municipal […] uma outra estação de 

serviço, de lavagem e parque de estacionamento. 

 Assim, foi elaborado um estudo em planta, que se junta, no qual consta a 

distribuição dos diversos edifícios destinados aos serviços, de modo a facilitar não só 

a sua função, como a deixar livre o maior espaço possível para a manobra de 

estacionamento dos referidos autocarros. 

 O acesso do futuro parque será feito pela rua projectada a Norte. Deste modo, 

os autocarros entrarão directamente nas estações de serviço e de lavagem, seguindo 

finalmente a ocupar o seu lugar no parque de estacionamento, sem mais demoras ou 

manobras. 

  A saída de carros está localizada junto da vedação com frente para a Av. de 

Cabo Ruivo, onde será construído o edifício destinado ao serviço do Movimento: 
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expedidor; bilheteira; plantões, fiscalização, etc., instalações estas idênticas às 

existentes nas restantes estações da Companhia. 

[…] 

Ofício à CML 

Data – 19 de Agosto de 1953 

Assina – Companhia Carris de Ferro de Lisboa 

 

[Submete à apreciação novo estudo em planta de localização dos edifícios para 

expedição, balneário, etc., estação de serviço e de lavagem para o terreno, lote nº 1].  

[…] 

 

Ofício à CML –  

Data – 25 de Março de 1955 

Assina – Companhia Carris de Ferro de Lisboa 

 

[…]  

Tendo a Direcção da Companhia tomado conhecimento de que o estudo de 

urbanização do local estava concluído (informação dada pelo senhor Eng. Lobato, do 

Gabinete de Urbanização) vem por este meio pedir a V. Ex.ª se digne autorizar os ante 

projectos apresentados pelos processos 34562/52 e 45990/53 sejam novamente 

apreciados, para os devidos efeitos. 

  

Formulário da CML  

Data – 14 de Abril de 1955 

Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras (1ª repartição – urbanização e 

expropriações) 

Julga-se de colher parecer do Gabinete de Estudos de Urbanização, acerca dos 

condicionamentos que existem para o local, em fase do estudo de urbanização dos 

Olivais, elaborado recentemente para esta zona da cidade. 

 

Parecer 

Data – 23 de Abril de 1955 

Assina – o Eng.º chefe Luís de Guimarães Lobato 

  

Junto tenho a honra de submeter a aprovação superior a localização do lote destinado 

à Carris de Ferro de Lisboa, integrado no plano de distribuição de lotes para a 

indústria a sul da 2ª circular e no estudo - base de urbanização dos Olivais. 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 160

No desenho nº 10.129 daquele estudo está localizado o talhão em relação è 

urbanização dos Olivais. 

No desenho nº 10.157 aponta-se na escala 1:1.000 a localização do talhão da Carris 

em a localização do referido acesso pela rua secundária e de serviço. 

Não deverá ser permitido o acesso pela 2ª circular. 

Junta-se, também, o desenho nº 10.148 de alteração do perfil longitudinal da 2ª 

Circular para permitir a construção da giração projectada e dos acessos aos Olivais e 

à futura rotunda da Carris. 

 

Os arquitectos – P. Falcão e França Ribeiro  

Data – 19.03.1965 

 

Rectificação das áreas a alienar aquela entidade, mantendo-se o preço unitário da 

alienação. 

 

Ofício à CML – [ofício fora do sítio, colocado no processo da Carris] 

Data – 19 de Outubro de 1955 

Assina – General Motors Overseas Corporation, Lisbon Branch 
  

Em seguimento às conversações já realizadas, a General Motors vem solicitar a V. 

Ex.ª para que lhe seja cedido um terreno da Câmara, para as suas instalações, numa 

artéria principal e com a área de 40000 m2, prevendo um futuro desenvolvimento das 

suas actividades no país. 

Neste terreno projecta-se inicialmente construir um edifício com 10000 m2, sendo a 

restante superfície devidamente regularizada para parques de estacionamento e 

jardins. 

As novas instalações destinam-se a englobar todas as suas secções, inclusivamente 

escritórios e salão de exposição. 

O ramo a que a requerente se dedica não tem carácter designadamente industrial. 

Consta normalmente da montagem de camiões e preparação de carros para entrega 

aos concessionários, armazenagem de peças, frigoríficos e outros produtos GM, 

actividades que não produzem ruídos, não dão origem a fumos, vapores ou cheiros 

incomodativos. Nestas circunstâncias a construção poderá ser incluída numa zona de 

urbanização sem qualquer prejuízo para os seus vizinhos.  

A GM desejaria que o local do terreno contribuísse para o seu prestígio no país e 

proporcionasse um valor publicitário que de alguma forma compense o avultado 

capital que tenciona imobilizar. 
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Formulário da CML  

Data – 16 de Novembro de 1955 

Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras (1ª repartição – urbanização e 

expropriações) 

  

À parte dos poucos terrenos ainda livres na área já urbanizada oriental da cidade, só 

parece possível satisfazer o solicitado em zonas a urbanizar, pelo que se julga de 

colher parecer do Gabinete de Estudos de Urbanização. 

Chama-se, no entanto, a atenção para que na Praça dos Olivais existe um terreno 

com área bastante inferior mas com condições topográficas que permitem a sua 

utilização em diversos pavimentos por forma a, talvez, poder satisfazer a ocupação 

pretendida pela requerente, (terreno este que já foi dividido em 3 lotes para hasta 

pública); aliás a localização do terreno junto a uma das futuras entradas da cidade 

parece aconselhar uma construção importante de carácter especial. 

No caso de superiormente ser julgada de considerar esta hipótese, convocar-se-ia 

representante da requerente para esclarecimentos. 

Junta-se planta. 

 

Parecer 

Data – 16 de Dezembro de 1955 

Assina – o Eng.º chefe Luís de Guimarães Lobato 

  

Em seguimento do determinado superiormente este gabinete procedeu ao estudo da 

possível localização das novas instalações da GM na zona industrial dos Olivais. 

De acordo com os estudos em curso, elaboraram-se os desenhos juntos, com a 

sugestão de duas hipóteses de localização junto à 2ª circular e ambas em gavetos de 

futuras arruamentos locais principais, que se submete à aprovação superior. 

Tratando-se de instalações com grande movimento de carros, julgou-se conveniente 

localizá-las próximo das girações previstas na 2ª circular. Na 1ª hipótese, que parece a 

preferida pela GM, aproveita-se a solução de acesso à futura recolha de autocarros da 

Carris para nela se concentrar, também, o acesso às novas instalações da GM. 

Este Gabinete julga de não autorizar acesso directo à 2ª circular quer a estas 

instalações quer a qualquer outra que a margine, pelos inconvenientes graves que 

disso resulta para a circulação naquele arruamento. 

Todos os acessos deverão ser unicamente autorizados pelos arruamentos locais 

principais ou secundários previstos e que se indicam. É aconselhável que os próprios 
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lotes já ocupados industrialmente passem a ter acessos permanentes de serviço pelos 

arruamentos referidos, logo que estes sejam construídos. 

 

Formulário da CML  

Data – 17 de Janeiro de 1956 

Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras (1ª repartição – urbanização e 

expropriações) 

 

A Repartição vai proceder à elaboração do projecto de acordo com o despacho de S. 

Exc. o Presidente. 

Assim, julga-se de arquivar o presente processo nesta Repartição, dando-se 

conhecimento do exposto à entidade requerente. 

Solicita-se, no entanto, autorização superior para se estudar, como variante à solução 

apresentada, a possibilidade de um acesso directo do lote à 2ª Circular, muito embora 

condicionado a um sentido único: dadas asa características da utilização do lote, 

pretender-se-ia com esta solução melhorar as condições de acesso ao mesmo sem 

que esse acesso tivesse preferência com outras correntes de trânsito. 

 

Formulário da CML  

Data – 29 de Fevereiro de 1956 

Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras (1ª repartição – urbanização e 

expropriações) 

Para este efeito, e tendo ouvido o Gabinete de Estudos de Urbanização, que não pôs 

objecções à variante agora proposta, consultou-se a CCFL com o objectivo de se 

conhecer o seu ponto de vista quanto à duplicação de acessos. Esta Companhia 

depois de estudar o problema mostrou-se concordante, tendo apresentado esquema 

de funcionamento da solução. 

Sendo de prever que o arruamento existente entre os dois lotes venha a ter enorme 

importância – dado que é um dos acessos a uma zona para a qual está prevista a 

criação de núcleo urbano na ordem de 70 mil habitantes (segundo informações 

colhidas na GEU) – o acesso à direita previsto no dispositivo inicialmente estudado 

funcionará de forma análoga à do acesso também à direita previsto nesta solução para 

a 2ª Circular. 

A diferença de regímen de trânsito evidentemente existente entre os dois arruamentos 

em causa, é, no entanto, anulada pela proximidade da direcção, pois, nesta, todos os 

veículos têm praticamente o mesmo regímen. 
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Ofício à CML –  

Data – 24 de Janeiro de 1956 

Assina – CCFL 

[…]  

vem apresentar à apreciação de V. Ex.ª o projecto e memória descritiva para a 

construção de edifícios destinados à expedição, balneários, etc., estação de serviço 

para pequenas reparações de autocarros, no lote nº 1, […]., tendo requerido à Câmara 

em hasta pública, projecto para juntar ao ante – projectos apresentados pelos  

 

Memória descritiva e justificativa  

Data – 22 de Novembro de 1955 

Assina – Arqtº. nº 43, João Simões 

 

Este edifício abrange três pavimentos, compreendendo os seguintes serviços, assim 

distribuídos: R/C – Posto médico, balneário e sanitários, plantões, casa da bomba; 1º 

andar – Habitação do responsável da Estação, caixa e bilheteira; 2º andar – habitação 

(quartos de habitação do responsável, compreendendo um espaçoso quarto de casal, 

2 quartos para filhos e uma sala de banho e um roupeiro, sobre o qual haverá uma 

arrumação para malas), refeitório, barbearia, sala de estar e refeitório, sanitários e 

arrecadação de material de limpeza. 

 

[…] 

Memória descritiva e justificativa  

Data – 22 de Novembro de 1955 

Assina – Arqtº. nº 43, João Simões e o Eng.º nº 331 

 

Da construção de suporte de terras, canalizações para os suportes de terras, 

canalizações para os esgotos e de dois edifícios destinados, respectivamente, à 

expedição, balneário, refeitório, etc., e estação de serviço. […] 

 

Volume 2 

[Cálculos de verificação e estabilidade] 

 

[…] 

Memória descritiva 

Data – [?] 

Assina – o Eng. 331 
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[…] Conforme se verifica no projecto de pormenores, a nova cobertura é alterada, não 

só no que diz respeito ao tipo da viga “N” como ao da cobertura, por vigotas de betão 

pré-esforçado, apoiadas nas diagonais das vigas “N”, vigotas estas que servem de 

apoio à chapa de lusalite ondulada […] 

A localização da estação de serviço foi alterada pelo facto de a entrada do lado da 

futura rua projectada ter sido deslocada para o fundo do terreno […]. 

No edifício da estação de serviço, estão previstos dois pavimentos destinados às 

dependências das oficinas, assim distribuídas: 

1º pavimento – oficinas, instalações sanitárias, pneus, lavagem de peças e 

encarregado 

2º pavimento – gabinete para o chefe de serviço da garagem, vestiário para o pessoal 

e armazéns gerais. 

[…] 

Memória descritiva 

Data – [?] 

Assina – Eng.º 331 – e Arqtº. 43 – João Simões 

 

[…] Assim, a actual grilhagem dos muros alterada, sendo a do muro com frente para a 

Avenida, substituída por pinázios do tipo Gracifer, como indica no projecto; a 

grilhagem do muro de vedação do lado Nascente é retirada e substituída por alvenaria 

de blocos de tijolo. 

 

[Último ofício]  

Data – 3 de Maio de 1967 

Assina – pela Lisbon Electric Tramways, Limited e pela Companhia Carris de Ferro de 

Lisboa 

[Submete à apreciação um projecto de alterações referente à estação de 

abastecimento, modificação do tipo de cobertura do anexo das molas e construção de 

uma divisória do anexo das molas.] 

[…] 

Memória descritiva é assinada pelo Eng. nº 331 
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Documento nº 15 – Processo de Obra nº 25 011, NOVOPCA, Av. Marechal Gomes da Costa, 

Lt. 7. CML/AI. 

 
Av. Marechal Gomes da Costa 

II Circular a Cabo Ruivo, Lote 7 

Obra nº 25011, 2 Volumes 

 

Ofício à CML 

Data – 15 de Julho de 1953 

Assina – NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSOCIADOS, LDA 

 

NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSOCIADOS, LDA, com sede provisória na Rua do 

Arco Carvalhão, nº 302, nesta cidade, construtores civis, em cumprimento da condição 

7ª das “Condições Gerais de Alienação de Terrenos para fins industriais” publicadas 

no nº 3.010 do “Diário Municipal” de 4 de Junho de 1954, vem, muito respeitosamente, 

apresentar à aprovação de V. Ex.ª o plano esquemático do conjunto, e respectiva 

memória descritiva, das construções que pretende executar […], para as suas 

instalações definitivas na freguesia dos Olivais. 

 

Memória descritiva 

Data – 15 de Julho de 1953 

Assina – Arqtº. nº 79, Fernando Peres 

Refere-se o presente desenho ao esquema das instalações que a NOVOPCA, 

construtores Associados, Limitada, pretende construir no seu terreno, Lote nº 7, 

situado na II Circular, junto à Av. Infante D. Henrique desta cidade. 

A construção projectada que se destina à instalação da sociedade construtora, 

compõem-se fundamentalmente de três blocos distintos onde se situarão os serviços 

de: 

- Escritórios 

- Oficinas, garagens e armazéns 

- Serviços sociais e habitações do guarda 

O primeiro bloco, situado junto à rua, recuada a 10 m do alinhamento do passeio, será 

constituído por dois pavimentos; o 2º piso, ao nível da rua, onde se localizarão os 

serviços de escritório constituídos pela Secção Comercial e Técnica. 

O 1º piso, ao nível do terreno interior – portanto 3 m abaixo da cota da soleira – onde 

se situará o escritório do fiel junto a pequenos armazéns de peças acessórios e o 

abrigo do guarda. 
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O segundo bloco de construção destinado a garagem, oficinas e armazéns, será 

constituído pela garagem, com capacidade para 9 carros (ligeiros e pesados); oficinas 

de serralheiro, carpinteiro e ferreiro, armazéns com cais de descarga e telheiros para 

abrigo de materiais diversos, como ferro, madeira, máquinas, etc. tendo em anexo um 

reservatório de água, elevado, e uma casa destinada a combustível que, por medida 

de segurança, se localizou afastada das restantes construções. 

Ao fundo do terreno, afastado da extrema 2,50m foi localizado o terceiro bloco 

destinado aos Serviços Sociais, no Rch, e duas habitações para os guardas do dia e 

da noite, no primeiro andar. 

Os serviços sociais seriam constituídos por: um refeitório e pequena cozinha para 

pessoal; um refeitório, cozinha, balneários e sanitários para pessoal especializado; um 

conjunto idêntico para trabalhadores; as duas habitações teriam um programa mínimo 

constando de: 4 a 5 quartos, uma cozinha grande, com recanto para refeições, uma 

bateria de sanitários. 

O partido adoptado foi aquele que parece resolver, da melhor forma, o programa e as 

necessidades de serviço de uma instalação desta natureza tendo-se conseguido que 

todo o serviço de carga e descarga de materiais se faça no interior dos lotes, para 

onde entram os veículos, através de uma rampa de 5 m de largura, situada ao lado 

dos escritórios e com acesso directo da via pública. 

Previu-se finalmente a comunicação entre este lote, o nº 7 e o vizinho, nº 8 

pertencente à Sociedade de Obras Públicas e Cimento Armado Lta., uma que as duas 

Sociedades sendo interligadas e com interesses comuns tem necessidade de 

comunicações directas entre as suas instalações que são idênticas, nas suas linhas 

gerais. 

O corte e a planta esquemáticos que se apresentam demonstram claramente que a 

densidade de ocupação permitida – 5m3 por m2 de superfície total do lote – está longe 

de ter sido atingida apresentando-se o conjunto edificado com desafogo e clareza que 

contribuirá para o bom funcionamento do conjunto. 

A expressão arquitectónica a adoptar será a de maior simplicidade, pretendendo-se 

que o jogo harmonioso de volumes possa compensar a sobriedade dos materiais a 

utilizar, admitindo-se que seria deslocada uma procura demasiada do pormenor numa 

construção destinada a instalações industriais. 

Prevê-se, finalmente que a construção se possa fazer em fase contínuas, constando a 

1ª fase da construção do bloco de escritórios, a 2ªa da construção do bloco de oficinas 

e a 3ª da construção do bloco social. 
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Do projecto definitivo farão parte as peças desenhadas e elementos elucidativos 

exigidos pela Ex.ª Câmara, em tudo se seguindo os Regulamentos e Posturas 

Municipais relativas à construção civil. 

  

Memória descritiva 

Data – 15 de Janeiro de 1954 

Assina – Arqtº. nº 79, Fernando Peres 

Refere-se o presente processo a junção de desenhos aos processos nº […], relativos 

aos escritórios que a Sociedade Construtora NOVOPCA pretende construir para a sua 

sede no Lote nº 7 da II Circular da Av. Infante D. Henrique, freguesia dos Olivais, 

desta cidade. 

Constam, apenas, da nova solução do bloco de habitação dos guardas na qual se teve 

em atenção ao determinado por essa Ex.ª Câmara, supondo-se que a solução 

presente satisfaz […]. 

Junta-se, igualmente, nova solução do muro de vedação à altura estipulada nas 

condições de venda do respectivo lote. 

 

Não incluir a partir daqui Ofício à CML 

Data – 6 de Novembro de 1953 

Assina – NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSOCIADOS, LDA 

[Solicita a respectiva licença para obras – construção] – não incluir 

 

Data – 6 de Novembro de 1953 

Assina – Arqtº. nº 79, Fernando Peres 

Poucas alterações existem em relação à memória descritiva referente ao ante-projecto 

 

Ofício à CML 

Data – 6 de Novembro de 1954 

Assina – NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSOCIADOS, LDA 

[…] tendo em construção no lote nº 7 da II Circular à Av. Infante D. Henrique… solicita 

a aprovação da alteração da cobertura do edifício dos escritórios, apresenta e junta os 

cálculos respectivos 

 

Ofício à CML 

Data – 3 de Dezembro de 1954 

Assina – NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSOCIADOS, LDA 
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[…] Pretende introduzir alterações ao projecto das suas instalações definitivas em 

construção no lote nº 7 da II Circular da Av. Infante D. Henrique. De acordo com o 

projecto junto] 

 

Volume 2  

Ofício à CML 

Data – 28 de Março de 1955 

Assina – NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSOCIADOS, LDA 

Relacionado com os esgotos 

 

Ofício à CML 

Data – 15 de Julho de 1955 

Assina – NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSOCIADOS, LDA 

 A NOVOPCA […] tendo concluído o edifício dos escritórios das suas instalações 

definitivas, em construção no lote nº 7 […], vem submeter a apreciação o processo de 

pequenas alterações e as telas finais a que se refere o processo inicial, solicitando a 

devida alteração. 

 

Memória descritiva 

Data – 13 de Julho de 1955 

Assina – Arqtº. nº 79, Fernando Peres 

Refere-se o presente processo às alterações e telas finais do edifício dos escritórios e 

muro de vedação das instalações da NOVOPCA 

 

Ofício à CML 

Data – 18 de Agosto de 1955 

Assina – NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSOCIADOS, LDA 

 A NOVOPCA […] pretende introduzir algumas alterações ao projecto da Garagem, 

Armazéns e Estaleiros das instalações que está construindo para sua sede, submete à 

apreciação da Câmara o projecto junto. 

 

Memória descritiva 

Data – 6 de Agosto de 1955 

Assina – Arqtº. nº 79, Fernando Peres 

Refere-se o presente processo às alterações que se pretendem introduzir na garagem, 

armazéns e estaleiros – redução do pé direito das instalações inicialmente projectadas 

e à instalação de uma galeria.  
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Ofício à CML 

Data – 30 de Janeiro de 1956 

Assina – NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSOCIADOS, LDA 

A NOVOPCA […] pretende a realização da vistoria e a respectiva licença de ocupação 

 

Ofício à CML 

Data – 9 de Maio de 1956 

Assina – NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSOCIADOS, LDA 

A NOVOPCA […] submete à apreciação o processo de pequenas alterações e as telas 

finais dos restantes edifícios do conjunto, requer a respectiva aprovação. 

 

Ofício à CML 

Data – 23 de Junho de 1956 

Assina – NOVOPCA – CONSTRUTORES ASSOCIADOS, LDA 

Solicita a respectiva licença de ocupação 
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Documento nº 16 – Processo de Obra nº 39 967, General Motors, Av. Marechal Gomes da 

Costa, nº 33. CML/AI. 

MORADA – AV. MARECHAL GOMES DA COSTA, Nº 33 
DESIGNAÇÃO – GENERAL MOTORS 
Nº DE OBRA – 39 967 
VOLUMES – 5 

OFÍCIOS MEMÓRIAS 
DESCRITIVAS 

OUTROS 

 Volume 1                                                                                               

À CML 

Assina – General Motors Overseas 

Corporation, Lisbon Branch 

Data – 12 de Março de 1956 

Assunto – R. Particular nº 1, da Refinaria 

Colonial, 26 (a Alcântara) necessitando de 2 

cópias da planta nº 7199 correspondente ao lote 

nº 408, situado na II Circular, que as mesmas 

lhe sejam cedidas. 

  

À CML 

Assina – General Motors Overseas 

Corporation, Lisbon Branch 

Data – 19 de Outubro de 1956 

Assunto – não tendo possibilidade de concluir 

o plano esquemático das instalações a edificar, 

solicita a prorrogação do prazo 

 Oficio 

Assina – Direcção dos Serviços de 

Finanças CML 

Data – 27 de Outubro de 1957 

Assunto – GM rematou em hasta 

pública realizada em 20.8.56, o lote […], 

pelo que devia apresentar ante-projecto 

de conjunto e MD, no prazo de 2 meses, 

de harmonia com o preceituado na 7ª 

condição de alienação de terrenos para 

fins industriais, publicada no DM nº 

3.010, de 3 Junho 1945. Deferiu-se. 

À CML 

Assina – General Motors Overseas 

Corporation, Lisbon Branch 

Data – 14 de Dezembro de 1956 

Assunto – solicita, novamente, a prorrogação 

do prazo 

 Ofício  

Assina – Direcção dos Serviços de 

Finanças CML 

Data – 16 de Janeiro de 1957 

Assunto – nova prorrogação do 

prazo 

À CML 

Assina – General Motors Overseas 

Corporation, Lisbon Branch 

Data – 9 de Setembro de 1958; 26 de Fevereiro 

de 1959, 24 de Agosto de 1959 

Assunto – solicita, novamente, a prorrogação 

do prazo 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina – General Motors de 

Portugal11 

Data – 17 de Setembro de 1959 

Assunto – solicita que lhe seja 

averbado no alvará a designação 

actual 

  

À CML 

Assina – General Motors de 

Portugal 

Data – 29 de Setembro de 1959; 31 

de Março de 1960; 16 de Setembro 

de 1960; 29 de Setembro de 1961 

Assunto – solicita, novamente, a 

prorrogação do prazo 

 Ofício  

Assina – Direcção dos Serviços 

de Finanças CML 

Data – 12 de Outubro de 1959 

Assunto – nova prorrogação do 

prazo por 6 meses 

À CML 

Assina – General Motors de 

Portugal 

Data – 18 de Maio de 1962 

Assunto – submete à apreciação 

um novo plano esquemático… 

solicita a sua aprovação 

  

 

                                                 
11 Artigo 3º – O objecto da sociedade é a importação, armazenagem e distribuição de automóveis e 
camiões, frigoríficos e quaisquer outros artigos e produtos da GM Corporation e das Sociedades suas 
filiadas, ou seja a continuidade dos negócios da Sucursal da Lisboa da GM […], cujos bens e direitos vai 
adquirir, podendo exercer qualquer actividade subsidiária, incluindo a manufactura de peças e a 
montagem e reparação de veículos, bem como o fabrico de quaisquer produtos que formem parte dos 
negócios da GM. Poderá também a sociedade explorar qualquer outro negócio excepto o Bancário, 
decidido por resolução dos sócios. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina – General Motors 

de Portugal, limitada 

Data – 1 de Outubro de 

1962 

Assunto – submete à 

apreciação da CML o ante-

projecto  

Assina – arquitecto José Fernando R. S. Teixeira 

Engenheiro – João Pedro Polónia, nº 651 
Data – ? [1962] 

Edifício – O presente ante-projecto constitui a futura sede das 

importantes instalações que a firma GMP, pretende construir. 

No programa podem considerar-se as seguintes zonas 

principais – edifício dos escritórios e armazéns, com todas as 

suas subdivisões e serviços anexos. 

Solução funcional – facilmente adaptável a futuras ampliações. 

O terreno apresenta uma configuração planimétrica, 

desfavorável à implantação de um edifício […]. 

Solução estética – consequência directa do partido adoptado, o 

aspecto do edifício traduz esse partido […] e conseguir uma 

harmonia plástica entre as várias partes do conjunto. A 

estrutura acusada, os panos de parede, a cobertura, a 

caracterização dos vãos, são os componentes preponderantes 

desse espírito de composição em que o jogo de volumes, o 

claro-escuro, é o elemento principal. 

 

As 

informaçõ

es dos 

diversos 

serviços 

da CML 

não vêm 

inconveni

ente na 

aprovaçã

o deste 

projecto. 

Volume 2 

À CML 

Assina – General Motors 

de Portugal, limitada 

Data – 1 de Outubro de 

1962 

Assunto – submete à 
apreciação da CML o 
ante-projecto 

  

À CML 

Assina – General Motors 

de Portugal, limitada 

Data – 5 de Março de 

1963 

Assunto – em aditamento 

ao ante-projecto submete 

à apreciação o projecto 

das novas instalações dos 

seus serviços de Escritório 

e Armazém. 

Assina – arquitecto José Teixeira, nº 327 

Data – 5 de Março de 1963 

Edifício – O presente projecto constitui a sede das novas 

instalações dos serviços de Escritório e Armazenamento, a 

construir no lote nº 408, em […] Compreende os corpos 

principais: 

A- Edifício de Escritórios 

B- Armazenamento – compreendem um único conjunto, 

se bem que o seu tratamento em volume as defina 

claramente. 

  Desde os estudos iniciais para a articulação do programa que 

serviu de base para elaboração do ante- 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

  projecto já apresentado, houve a preocupação de que, em face do esquema 

funcional apresentado pela referida firma, os serviços se ligassem sem que 

contudo viessem a interferir uns nos outros. 

A configuração topográfica do terreno apresentou-se desfavorável para a 

implantação dessa construção, em que existia a necessidade de criar níveis 

com características próprias, pelo que se terá de recorrer a uma movimentação 

de terras, de maneira a que a sua implantação se possa realizar. 

As leituras das peças desenhadas, plantas, cortes e alçados ajudará a 

esclarecer completamente quanto à organização funcional do edifício, que se 

procurou tornar correcta e clara. 

Estradas e circulações foram consideradas como elementos importantes do 

conjunto. 

Difere somente no sistema de cobertura, em que no corpo A se verifica ser em 

laje, constituindo terraço, e no corpo B apresentar um sistema de sheds/asnas 

pré-esforçados. O partido adoptado na zona B tem como finalidade conseguir a 

iluminação da ampla zona de armazenamento, sem a criação de sombras, 

sempre prejudiciais. 

Procurou-se modular o edifício com vista a simplificar a sua estrutura geral e 

reduzir ao mínimo a diversidade dos elementos que a constituem, possibilitando 

assim um melhor aproveitamento dos materiais de cofragem, que sempre 

oneram, sensivelmente, o custo das obras em que o betão armado predomina. 

O aspecto exterior do edifício traduz o partido adoptado e o sistema adicional 

de bem proporcionar e conseguir harmonia plástica entre as várias partes do 

conjunto. 

A estrutura acusada nos vãos, os panos de paredes, a cobertura, a 

caracterização dos vãos, são os componentes preponderantes desse espírito 

de composição em que o jogo de volumes, o claro-escuro, jogam como 

elementos básicos do conjunto. 

Procurou-se assim apresentar uma solução lógica, em que o equilíbrio 

arquitectónico fosse conseguido à custa da boa resolução do funcionamento do 

edifício. 

Considerou-se como fachada principal a que fica orientada a Norte, paralela 

à II Circular, cuidando-se mais do ponto de vista estético, sem prejuízo do 

aspecto económico que sempre atendeu. 
Aliás, esta preocupação presidiu sempre ao estudo de que fomos 

encarregados, e julgamos terem sido atingidos os objectivos propostos, sem 

sacrifício da simplicidade, do equilíbrio e da harmonia. 

Os materiais a empregar na construção, e a qualidade dos acabamentos 

exteriores e interiores serão escolhidos dentro dos de melhor qualidade, e na 

escolha de uns e outros influirão exclusivamente as precauções de ordem 

económica e funcional e os condicionamentos impostos pelas exigências de 

higiene e mais fácil conservação do edifício. 
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Documento nº 17 – Processo de Obra nº 927, Fábrica Barros, Av. Infante D. Henrique, nº 29-

33, torneja Av. Avenida de Pádua 7 a 7ª. CML/AI. 

 

Fábrica Barros 

Av. Infante D. Henrique, nº 29,30,31,33. Actual 331E, 331ª, torneja Av. Pádua, 7 a 7ª 

Obra nº 927, 6 Volumes 

 

Volume 1  

Informação da CML, Direcção dos Serviço de Finanças 

Data – 4 de Fevereiro de 1948 

 

A Firma requerente arrematou os lotes de terreno nº29, 30 e 31 em 3/3/1947 e o lote 

nº 33, em 4/8/1947 ficando a adjudicação definitiva condicionada a apresentação do 

projecto e alvará, no prazo de 60 dias […]. 

Assim, após despacho definitivo deve este processo transitar à 1ª repartição desta 

Direcção de Serviços. […] 

 

Parecer da CML sobre o projecto inicial – processo nº 45986/47 –  

Data – 3 de Janeiro de 1948 

Julga-se de autorizar, sob condição do edifício destinado a fabrico ficar com a fachada 

Norte paralela ao arruamento do alinhamento que com ele confina. 

O parecer definitivo fica dependente da apresentação do projecto convenientemente 

organizado. 

 

Lote nº 29, 30, 31 e 33 ao todo medem – 149.95 m2 

 

Ofício à CML 

Data – 4 de Dezembro de 1947 

A firma Fábricas Barros, com sede em Alenquer, tem licitado os lotes […], da zona 

Industrial Oriental de Lisboa, (Cabo Ruivo) com frente para a Av. Marginal, vem, 

satisfazendo a condição 7º das Condições Gerais de alienação de terrenos para fins 

industriais, apresentar a V. Ex.ª a documentação exigida na referida condição, pelo 

que respeitosamente requer a adjudicação dos aludidos lotes. 

 

[Cópia da escritura de compra de uma Fábrica de Malhas] 
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Viriato Barros, industrial, outorgando em nome e em representação da “Fábrica de 

Malhas Senhora da Luz, Limitada”, sociedade comercial por cotas, Resp. Limt., com 

sede na Azinhaga da Fonte, 17, Carnide, na sua qualidade de sócio e único gerente. 

Manuel de Barros, industrial, outorgando e em nome e representação da Firma 

Fábricas Barros, Limitada, com sede em Alenquer, na sua qualidade de sócio e 

gerente. 

Pelo primeiro outorgante foi dito: 

- Que, pela presente escritura e de harmonia com o ajustado, no uso dos poderes de 

que está investido, em nome da sua representada Fábrica de malhas Senhora da Luz, 

Limitada, que antes adoptou a firma Eugénio Amaral, Limt, que o segundo outorgante 

na forma atrás dita representa, e lhe transfere inteiramente de hoje em diante, o 

respectivo alvará e todos e quaisquer direitos de laboração da sua fábrica de artigos 

de malha, sita na Azinhaga da Fonte […], a qual se encontra devidamente legalizada 

na Direcção Geral da indústria, e vende-lhe todos os maquinismos devidamente 

licenciados que compõem a mesma fábrica e que são objecto de uma relação 

devidamente assinada e rubricada pelos outorgantes e já me poder da sociedade 

adquirente. 
Que o preço é, em globo, de vinte contos, quantia que já recebeu, como confessa, 

para a mesma sociedade que representa, conferindo em nome desta a 

correspondente e plena quitação à representada do segundo outorgante. […] 

 

Memória descritiva 

Assina – Arqtº. Cottinelli Telmo, nº 29 

Data – 1947 

 

O presente plano esquemático diz respeito à instalação de uma fábrica de malhas e 

uma serração de madeira que “Fábricas Barros, Lda”. pretendem construir [...] 

Compreendem essas instalações os seguintes edifícios: 

I. Corpo principal, paralelo à Av. Marginal, onde ficarão instalados: 

A. no piso térreo 

1. escritórios 

2. armazéns gerais 

3. armazém de matérias-primas  

4. vestiários, balneários e instalações sanitárias gerias, bem como uma pequena 

cozinha para serviço do refeitório 

 

B. no I piso 
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1. Habitação do guarda 

2. Salas de espera, gerência e direcção, com respectivos anexos, e sala de 

 exposição 

 Este piso ocupará uma área reduzida em relação à totalidade do corpo (V. 

 corte A e B) 

 

II.   Corpo fabril perpendicular ao primeiro (I) 

É uma sala de 96,0mx21,0m com cobertura em shed sem apoios, de modo a permitir 

uma fácil arrumação das máquinas que nele serão instaladas, disponde de três 

pequenos anexos sanitários, de recurso. 

Aproveitando o desnível do terreno, a parte inferior será parcialmente utilizado para 

depósito de matérias-primas (V. corte CD e EF). 

III. Pavilhão para refeitório do pessoal previsto, 150 operários, ligado por passagem 

coberta, aos serviços de cozinha previstos no corpo principal (V. corte GH). 

IV. Garage para nove viaturas auto, ligeiros e pesados (V. corte GH). 

V. Edifício para oficinas gerais, casa de caldeira e combustível para a mesma (V. 

corte EF) 

VI. Coberto para serração de madeiras (V. corte EF) 

 

 

À disposição das construções anteriormente referidas obedeceu aos seguintes 

condicionamentos: 

1º - dispor os edifícios principais de modo a valorizar tanto quanto possível a Av. 

Marginal e a nova rua a abrir. 

2º - Facilitar o acesso das viaturas automóveis aos locais de descarga e o trânsito dos 

mesmos no interior. 

3º - Orientar os edifícios no sentido de conseguir uma conveniente iluminação dos 

locais de trabalho. 

4º - Reservar amplas áreas livres, na previsão prudente de futuras naturais 

ampliações, áreas essas que na actual fase do plano geral serão destinadas a 

depósito de madeiras para a serração. 

5º - Isolar, tanto quanto possível, do local de trabalhos, os espaços e as instalações 

que serão utilizadas pelo pessoal nas horas de descanso, - entre as quais figura um 

campo de “basket-ball” – defendendo-as por sebes vivas e árvores. 

Se, por um lado, se deu à planta geral o aspecto de ante-projecto, por outro, os cortes 

apresentam-se com carácter verdadeiramente esquemático, pois se julga que elas 

interessam apenas sob o ponto de vista dos volumes de edificações. 
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Nos quatro cortes apresentados vão indicados os pés-direitos dos vários pavimentos e 

as áreas e volumes das construções. Por estas indicações se verifica o máximo de 5 

m3/m2 de terreno, fixado nas Condições Gerais de Alienação dos Lotes Industriais, 

está longe de ter sido atingido. 

 

Ofício à CML 

Data – 20 de Julho de 1948 

Assina – Fábrica Barros Lda., o gerente Viriato de Barros 

[Junta o ante-projecto da autoria do arquitecto CT, para aprovação] 

 

Memória descritiva – ante - projecto 

Assina – CT 

Data – 1948 (?) 

Ante – projecto das instalações fabris 

Alterações relativas ao ângulo norte do gaveto realizadas pela CML 

 

[...] 

 

As instalações previstas são as seguintes: 

A) escritórios, portaria, habitação do porteiro, etc., num corpo de dois pavimentos; B) 

recintos propriamente fabris, para a instalação de máquinas, em corpos de um só 

pavimento coberto por asnas shed ou por telhados de duas águas com lanternins; C) 

Sanitários e Vestiários; D) Refeitório e cozinha; E) Garage e oficina e F) Depósito de 

água. 

 

Ofício à CML 

Data – 31 de Março de 1949 

Assina – Viriato de Barros 

[Submete à apreciação da Ex.ª CML o projecto e memória descritiva, após aprovação 

do ante-projecto, de modo a conceder-lhe a necessária licença.]  

 

Memória descritiva  
Data – 24 de Março de 1949 
Assina – António Maria Veloso Camelo, nº 34 
O projecto a que esta memória se refere foi elaborado de acordo com o ante – projecto 
já aprovado pela Câmara Municipal, a que se refere o processo nº 31.056 / 48, da 
autoria do falecido Arqtº. Cottinelli Telmo. 
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Encarregado de continuar os trabalhos do projecto, já iniciados à data do falecimento 
do seu autor, procurei respeitar quanto possível a sua ideia. A ampliação dos 
desenhos para a escala do projecto e o reajustamento desta ao terreno que apresenta 
um descaimento bastante apreciável no sentido Sul – Norte, levou-me porém a 
introduzir nele algumas alterações, das quais a principal corresponde à eliminação 
total da parte do edifício destinado à armazenagem das matérias-primas, substituindo-
o pelo aproveitamento do desnível do terreno em toda a extensão do edifício do lado 
Norte, com a vantagem não só de poder-se agrupar a armazenagem daquelas 
matérias com alguns produtos manufacturados, mas também sob o aspecto 
económico, de reduzir o custo da construção, permitindo ao mesmo tempo a reserva 
de um espaço que no futuro pode utilizar-se para a ampliação das instalações fabris. 
[…] 
 
Volume 2 
Cálculos de estabilidade – vários  
Ofício à CML 
Data – 24 de Setembro de 1949 
Assina – Manuel de Barros, gerente 
Remete os cálculos de estabilidade referentes à última fase dos trabalhos nas suas 
instalações em construção. […] 
 
Ofício à CML 
Data – 30 de Outubro de 1950 
Assina – Viriato de Barros, gerente 
[…] onde têm em construção as novas instalações para a sua fábrica de lanifícios, 
construção esta que já se encontra bastante adiantada, precisando ocupar 
parcialmente as instalações das obras em curso, para poder dar trabalho ao pessoal 
que tinha ao seu serviço na fábrica de Alenquer, vem, respeitosamente, rogar a V. Ex.ª 
se digne dar-lhes autorização para o efeito. 
 
Ofício à CML 
Data – 30 de Agosto de 1952 
Assina – Viriato de Barros 
Fabricas Barros, Limitada, industriais de lanifícios, […] foi-lhe autorizada, passada 
licença para a ocupação parcial e provisória de algumas secções da sua fábrica que à 
data se encontravam quase concluídas, foi-lhes a mesma concedida pelo processo nº 
44.618, sob o nº 148, datada de 26 de Março de 1951. 
Estando praticamente concluídas as nossas instalações fabris e porque precisamos 
regular a nossa situação junto do 1º Bairro Fiscal, vimos requerer a V. Ex.ª se digne, 
com a maior urgência, conceder-nos a necessária licença para efectuarmos a 
ocupação total. 
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Volume 3 
Ofício à CML 
Data – 22 de Setembro de 1952 
Assina – Viriato de Barros, gerente 
A firma Fábrica Barros, Lda., com sede em Lisboa, na Av. Infante D. Henrique, vem 
para os devidos efeitos fazer a entrega à CML das telas finais do projecto da fábrica. 
 
Em 2 de Outubro de 1952 já tinham sido aprovadas as telas finais da obra agora 
concluída por esta firma. 
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Documento nº 18 – Processo de Obra nº 22 807, Consórcio Laneiro de Portugal, Av. Infante D. 

Henrique, [s.n.]. CML/AI. 

 

Obra nº 22 807 – Av. Infante D. Henrique, 1, 13 Volumes 

Volume 1 

1951  

1º documento – Consórcio Laneiro de Portugal 

Fábrica de Lisboa 

Escolha e Lavandaria – Fundações do primeiro corpo 

Eng.º Civil – Úlpio Nascimento 

 

18.02.1952 – Memória Descritiva – assina – Eng.º Civil (292) Cardoso de Lemos  

O edifício da “Escolha” é o que necessita maiores cuidados de construção, como já foi 

salientado pelo D.mo. arquitecto, autor do projecto. No 3º piso, ao mesmo tempo que 

era necessário grande quantidade de luz, também era indispensável haver um certo 

isolamento térmico. Construtivamente, podemos descrever a obra como se segue: 

COBERTURA – Inicialmente projectou-se uma cobertura de chapas de fibrocimento, 

forrada interiormente com chapas de fibra de madeira isolante. Julgou-se porém que 

seria mais prático e económico substituir uma cobertura desse tipo por uma laje de 

betão armado, com aglomerado de cortiça na face inferior de 2,5 cm. de espessura. 

Em caso de necessidade a face superior poderá ser isolada em qualquer 

oportunidade. A laje não seria rigidamente ligada aos pórticos, mas simplesmente 

apoiada neles, sobre cartão asfáltico. 

PAREDES […] 

PAVIMENTOS […] 

PROCESSOS DE CÁLCULO […] 

 

Lisboa, 23 de Outubro de 1951 

Memória descritiva – 2ª fase de construção – projecto do edifício de Escolha e de 

Lavandaria 

Assinam – Eng.º civil – Vasco Costa e arquitecto Nuno Teotónio Pereira (nº 103) 

1) Em seguimento à construção do Armazém de lãs sujas, pretende agora o Consórcio 

levantar o edifício que se lhe segue, dentro do plano geral já estudado e submetido à 

apreciação da Excelentíssima Câmara Municipal de Lisboa. 

O edifício compõe-se de um corpo principal, de três pisos e dois corpos anexos, 

servindo um deles para a ligação com o armazém de lãs sujas, e o outro para conter a 

escada geral e instalações sanitárias. O corpo principal estende-se aproximadamente 
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ao longo da linha de maior declive do terreno, com o fim de se aproveitar o desnível 

para o transporte vertical da lã neste primeiro troço do ciclo da fabricação. 

O corpo de ligação, de um só piso, aloja dois pequenos escritórios envidraçados – o 

do armazém e o da sala de escolha – as instalações sanitárias e vestiários do pessoal 

do armazém e pessoal masculino da sala de escolha – desenfardamento e 

aquecimento. Uma comunicação para o exterior servirá para a entrada do pessoal do 

armazém e pessoal masculino da sala de escolha. 

O 3º piso do corpo principal contém a sala de escolha. O 2º piso aloja o armazém de 

lãs escolhidas e locais para a preparação de solutos e instalação dos carregadores da 

lavandaria; neste piso serão colocadas as divisórias, algumas das quais móveis. No 1º 

piso fica a lavandaria, que dispôs de uma cabine de comando situada num dos topos; 

pela extremidade oposta (nascente), comunicará este edifício com a restante parte da 

fábrica, a construir em fases futuras. 

A entrada principal será feita pelo corpo das escadas, no qual ficarão alojadas as 

instalações sanitárias e vestiários das mulheres que trabalham na escolha e do 

pessoal masculino que trabalha nos dois primeiros pisos. 

 

2) A construção é essencialmente constituída no corpo principal por uma estrutura 

geral de betão armado, com paredes exteriores de tijolo nas condições 

regulamentares e pavimentos armados pré-fabricados; a cobertura do 1º piso de 

chapa ondulada de fibrocimento assente em madres metálicas. Nos dois corpos 

anexos a estrutura é apenas periférica, sendo resistentes as paredes interiores de 

tijolo; os pavimentos e coberturas serão em laje de betão armado. As fundações dos 

pilares são constituídas por machismos de betão simples; as paredes exteriores por 

vigas de betão armado; as fundações das paredes serão de betão simples. A 

caixilharia será de betão armado e vibrado, as portas e janelas móveis de perfis 

metálicos especiais; os revestimentos serão indicados a seguir: 

- paredes rebocadas, caiadas, pintadas com tinta petrificante ou revestidas por uma 

aguada de cimento, conforme a sua posição e a natureza dos locais; as superfícies de 

betão não serão rebocadas e serão por isso convenientemente executadas. Os 

pavimentos serão, na generalidade, de betonilha esquartelada. 

 

As coberturas de laje serão eficazmente protegidas contra infiltrações, com indutos 

asfálticos e revestimentos superficial de mosaico ou tijoleira. 

A cobertura do 3º piso – sala de escolha – levará um tecto de fibra de madeira e as 

coberturas dos corpos anexos serão forradas de aglomerado de cortiça – tudo para 

aumentar a sua resistência térmica. 
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3) Além do que fica descrito, foram estudadas as condições de iluminação e ventilação 

dos vários locais, com o fim de criar ambientes favoráveis a um bom rendimento. As 

áreas, posição dos locais, circulação, etc., foram igualmente objecto de cuidadoso 

estudo, por forma a servir os interesses da laboração. 

4) Os projectos da estrutura e das fundações serão apresentados oportunamente, 

juntamente com os respectivos cálculos. 

 
Ofício – 1 de Novembro de 1951 – Consórcio Laneiro de Portugal (S.A.R.L.) 

 

       Exmo. Snr. Presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa 

 

 O Consórcio Laneiro de Portugal, sociedade anónima de responsabilidade 

limitada, com sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 41 – 3º – Esquerdo, 

apresenta a V. Ex.ª, e em duplicado, para o efeito de aprovação, a Memória Descritiva 

e Justificativa, bem como o projecto do edifício de Escolha e Lavandaria, que se 

propôs construir no seu terreno da Avenida Infante D. Henrique, em seguimento à 

construção do Armazém de Lãs Sujas já provado no processo 13354/51 e dentro do 

plano geral já estudado e submetido à apreciação dos serviços dessa Câmara 

Municipal. 

Ofício 

 24 de Novembro de 1951 – a solicitar a aprovação do projecto de alterações que junta 

e que consiste na substituição das asnas de cobertura em madeira por asnas 

metálicas. 

 

Área do lote nº 1 – 40. 009, 00 m2  

V. CML – Repartição de Urbanização e expropriações 

 

Ofício – 5 de Abril de 1952 – submete a aprovação a memória descritiva e o projecto 

das vedações 

 

Memória descritiva – vedação e portão de acesso – Março 1952 – assina NTP 

[...] Quanto aos portões de acesso, foi estudada a sua localização com os seguintes 

propósitos: 

a- Reduzir o seu número mínimo como convém a uma instalação fabril 

(segurança, vigilância); 
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b- Fazer a entrada principal pela Av. Infante D. Henrique, por ser a artéria mais 

importante e a que dá acesso imediato às instalações da fábrica. 

c- Aproximar, neste caso, conservando-as distintas, a entrada do pessoal e a 

entrada de carros (separação entre peões e autos, mas com instalações de 

portaria e de segurança comuns). 

d- Praticar um acesso secundário, para peões e autos ligeiros, no arruamento 

Aéroporto-Moscavide, Destina-se esta entrada sobretudo a servir as 

habitações a construir no extremo poente do terreno. 

 

Ofício 

17 de Janeiro de 1951 – submete a aprovação a planta esquemática do edifício fabril 

que se propõe construir nos terrenos arrematados a essa câmara, na hasta pública de 

20 de Novembro do ano findo, situados na zona industrial de Lisboa e confinantes com 

a [...]. 

Junta-se ao presente requerimento, a referida planta, em duplicado, uma memória 

descritiva, uma certidão da Direcção Geral dos Serviços Industriais, certificando a 

capacidade deste consórcio para instalar a unidade que pretende construir, bem como 

exemplar do Diário do Governo nº 173 – III série de 27 de Julho de 1950 que publica 

os estatutos desta sociedade anónima. 

 

Memória descritiva – Esquema de implantação – 12 de Janeiro de 1951 

Assinam – VC e NTP 

 

A fábrica que o Consórcio Laneiro de Portugal pretende construir situar-se-á num 

terreno compreendido entre a Av. do Infante D. Henrique e o arruamento Aeroporto-

Moscavide, na freguesia dos Olivais, ficando assim integrada na nova zona industrial 

da parte oriental da cidade. 

A instalação fabril, que é do tipo de transformação, destina-se ao tratamento de lãs, 

resumido nas seguintes operações fundamentais: escolha, lavagem, secagem, 

cardação e penteação. Toda a concepção e distribuição dos edifícios obedece ao 

propósito de satisfazer rigorosamente as exigências de fabrico, com economia e 

eficiência, e de dispor as construções, que assumem um vulto já importante, por uma 

forma harmoniosa e bem integrada no local. O aproveitamento óptimo das condições 

do terreno aparece, assim, como uma necessidade imperativa. 

No esquema que se apresenta, e que constitui o resultado de um estudo apenas 

preliminar, aparecem três tipos de edifícios: armazéns, edifícios de laboração e 

anexos. Os armazéns dispõem-se ao longo do ciclo de transformação, segundo o ciclo 
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da transformação, segundo a ordem e o modo impostos pelas exigências do fabrico. 

Os edifícios anexos situam-se nos locais onde as respectivas funções poderão ser 

cumpridas com maior eficiência. 

O ciclo da transformação divide-se em duas fases distintas: a primeira desenrola-se 

segundo a vertical, e a segunda em plano horizontal. Consequentemente, os edifícios 

que a contêm apresentam características bem diferenciadas. 

O armazém de lãs sujas, situado a uma cota elevada, será constituído por uma grande 

nave com altura aproximada a 11 metros. Em ligação com este, e situado ao longo da 

linha de maior declive do terreno, ficará um edifício de três pavimentos, destinado a 

conter a escolha das lãs, o armazém das lãs escolhidas e o lavadouro, e terá 

aproximadamente 12 metros de altura. A partir deste ponto passam as operações a 

suceder-se horizontalmente, num grande edifício de cerca de 5 metros de altura com 

cobertura de tipo shed, e que contem as oficinas de cardação e de penteação. A um 

dos lados deste edifício correrá o corpo destinado a conter armazéns de passagem e 

secções de tratamento, embalagem e expedição de lãs e desperdícios. 

Os edifícios anexos alojarão instalações para o pessoal, escritórios, central de vapor, 

oficinas diversas e garagem, e ainda algumas habitações para pessoal técnico 

graduado. 

A fábrica, que disporá de uma única entrada, pela Av. Infante D. Henrique, possuirá 

uma rede de circulação interna com acesso a todas as instalações. O pessoal circulará 

por uma galeria coberta, independente do tráfego automóvel. 

Foi preocupação dominante do estudo da implantação a criação de grandes 

superfícies de terreno propícias a futuras ampliações. Essas superfícies vão 

delimitadas a tracejado na planta. 

 

Memória descritiva – armazém de lãs sujas – 18 de Março de 1951, assina Nuno 

Teotónio Pereira – será o primeiro edifício a construir dentro do plano estabelecido 

para a Fábrica de Lisboa. 

É constituído por duas naves rectangulares encostadas, com o eixo maior no sentido 

das curvas de nível, para o máximo das terraplanagens. 

Uma das fachadas de topo é feita por forma a facilitar a ampliação do armazém, que 

será feita longitudinalmente. 

A construção é essencialmente constituída por um esqueleto em betão armado, sendo 

as paredes formadas por um pano de enchimento de tijolo ou blocos. Será feito um 

embasamento de alvenaria de pedra a toda a volta do edifício, que será na fachada 

poente, o prolongamento superior do muro de suporte a construir. 
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As paredes serão rebocadas e caiadas. O pavimento será de betonilha esquartilhada e 

a cobertura de chapa ondulada de fibrocimento assente em madres e asnas de 

madeira. Os pilares levarão consolas para apoio do caminho de rolamento de duas 

pontas rolantes. A caixilharia será de betão armado e vibrado. 

O projecto das fundações será apresentado conjuntamente com os cálculos de 

estabilidade. 

 

Ofício – solicita aprovação do projecto de armazém de lãs sujas – 29 de Março de 

1951  

Cálculos de estabilidade dos armazéns de lãs sujas – 26 de Junho de 1951 

 

Ofício – à CML – 18 de Janeiro de 1952 

Assina – o Presidente do Conselho de Administração – José Felix Mira 

Exmº Sr. 

Tendo este Consórcio conhecimento de que os Serviços da Câmara da Digna 

Presidência de V. Ex.ª, não se encontram suficientemente esclarecidos quanto às 

necessidades de utilização dos 40009 m2 do terreno por nós adquirido e que constitui 

o lote nº 1 da Av. Infante D. Henrique, cumpre-nos informar V. Ex.ª que as instalações 

industriais que nos propomos construir, destinam-se à montagem de uma 

moderníssima fábrica de lavagem, cardação e penteação de lãs, apetrechada com 

equipamento ainda desconhecido em Portugal, o qual exige espaços consideráveis 

para a sua montagem, prevendo-se também a necessidade de largas ampliações para 

fazer face ao desenvolvimento industrial, que se prevê, venha a verificar-se num futuro 

próximo. 

Em reforço das nossas informações, temos a honra de junto entregar a V. EXª, o ofício 

da Direcção Geral dos Serviços Industriais; organismo que nos impõe obrigações que 

justificam a necessidade da área de terreno adquirido à CML. 

Pelas razões apontadas e ainda pela grandeza da obra que nos propomos realizar em 

reconhecido benefício para a economia nacional, é-nos impossível apresentar plantas 

esquemáticas que indiquem com justeza as áreas a ocupar pelas diversas 

construções fabris. 

Os elementos apresentados nos Serviços da CML, tiveram a apenas o objectivo de 

cumprir determinações existentes, e, embora, elaborados com a preocupação de se 

ajustarem o mais possível à realidade, o certo é que os mesmos terão de ser 

considerados como provisórios. 

Desde já pode o Conselho de Administração deste Consórcio garantir que no terreno 

em referência apenas serão construídos edifícios de utilização industrial, não sendo 
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qualquer parcela utilizada para campo de jogos. Se o mesmo se marcou nas plantas 

apresentadas, foi apenas com objectivo de completar o desenho elaborado e não com 

o realizar com o que se demarcou. 

Mais se compromete este Consórcio a devolver à Câmara ML, pelo preço porque foi 

adquirido, qualquer parcela de terreno, que ao fim de 10 a 15 anos, se reconheça já 

não ser necessário para as suas necessidade de ampliação. 

Nestas circunstâncias, ousamos solicitar de V. Ex.ª se digne mandar aprovar o plano 

esquemático apresentado por este Consórcio, e autorizar a concessão das licenças 

para o imediato início das construções projectadas. 

 

Memória descritiva – e Justificativa da necessidade da área do terreno adquirido pelo 

Consórcio Laneiro de Portugal à Câmara Municipal de Lisboa em Hasta Pública de 20 

de Novembro de 1950 – assina o administrador do Consórcio Laneiro de Port. – chefe 

dos serviços – Dr. Augusto da Silva Serrano e o Arqtº. Nuno Teotónio Pereira  

 

Volume 2  

Ofício  

16 de Abril de 1952 – envia cálculos e desenhos de pormenor referentes ao primeiro 

corpo do edifício 

 

Ofício 

20 de Junho de 1952 – envia cálculos e desenhos de pormenor referentes ao corpo nº 

4 – fundação dos corpos anexos das escadas e de ligação 

 

Memória descritiva, peças desenhadas e cálculos de estabilidade – 31 de Julho de 

1952 – assina Eng. civil (264) –    

Refere-se esta Memória aos cálculos e verificação de estabilidade para o edifício de 

cardação e penteação da F.L.C.L.P., cujo projecto arquitectónico, já entregue na CML, 

constitui o processo Nº 26350/52. 

Este edifício de Cardação e Penteação constitui a 3º fase da construção da fábrica, 

cuja 1ª fase, armazém de lãs sujas, já está concluída e a 2ª fase, edifício de Escolha e 

Lavandaria, está em construção. […]  

Recapitulemos, diremos que este edifício se compõe de dois corpos ligados entre si 

por uma galeria que corre entre elas a todo o comprimento. 

O corpo de maior importância, destinado à instalação das máquinas de cardação e 

penteação tem as paredes formadas por uma série de pilares em betão armado, 

contraventados pelos topos e encastardos no terreno formando painéis cujo 
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enchimento se prevê em tijolo tipo Duplex, com a espessura de 0,25 m, reforçada 

pelos pilares intermédios também de tijolo, como se indica nas plantas respectivas. 

A cobertura é constituída por asnas tipo Shed que apoiam nos pilares citados e em 

outros intermédios, localizados no interior da área coberta. 

Como pormenor de construção faremos notar que estas asnas serão parcialmente 

betonadas no solo, deitadas, para economia de cofragens e garantia da qualidade do 

betão, levantadas em seguida e completadas e contraventadas, depois de colocadas 

no seu lugar, por vigas de betão igualmente pré-fabricadas. As peças desenhadas 

pormenorizam as diferentes fases de execução da cobertura. 

Sobre as asnas, constituindo a cobertura propriamente dita serão colocados 

elementos pré-fabricados, do género dos normalmente adaptados em pavimentos, e 

do tipo a escolher consoante as propostas que forem recebidas na altura do concurso 

para a realização da obra. 

Este tipo relativamente pesado de cobertura foi o julgado de preferir pelo CL por 

assegurar o melhor isolamento térmico e considerar-se de conservação económica. 

Como o CL pretende manufacturar produtos de 1ª qualidade não convém que, na sala 

da cardação e penteação, haja grandes variações de temperatura, nem que esteja 

muito elevada, assim como se deve procurar uniformidade de iluminação. 

Para tal se fez o estudo mais favorável de inclinação mais favorável a aos sheds e 

também se prevê que destas se suspenda um falso teto translúcido. 

O peso das asnas será transmitido totalmente ao terreno por intermédio dos pilares, 

nenhuma das paredes suportando cargas. Teve-se, com isto, em vista poder ampliar-

se a sala, sendo, para tal, suficiente demolir as paredes de tijolo. 

As linhas das asnas foram calculadas para poder receber a sobrecarga de 250 kg p.m. 

com vista a poder suspender delas algumas cargas durante a montagem das 

máquinas. 

O outro corpo, ligado a esta galeria, e onde se instalam os armazéns e oficinas é 

constituído por uma série de pórticos de betão armado, ligados entre si por vigas. 

[...] 

 

Memória Descritiva e Justificativa – 3ª fase de construção – Projecto de edificação da 

Cardação e Penteação 30 de Junho (Julho) de 1952 – assinam Nuno Teotónio Pereira 

e Vasco Costa  

1) Logo após a construção da 2ª fase – edifício da escolha e lavandaria – 

pretende-se agora levar a efeito a 3ª fase, constituída pelo edifício a que 

corresponde o presente projecto. Esta construção integra-se no plano geral já 

aprovado pela Ex.ª Câmara, fazendo-se notar que para esta parte da 
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construção se prevêem ampliações de certa monta num espaço de tempo 

relativamente curto, por forma a atingir-se completamente a área construída 

indicada no referido plano geral. 

2) O edifício compõe-se de dois grandes corpos, ligados por uma galeria que 

corre ao longo de ambos. O corpo principal, de um único piso, e com cobertura 

de tipo shed, é o que abriga propriamente as oficinas de cardação e 

penteação, onde serão montadas todas as máquinas necessárias à 

industrialização da lã nestes passos fundamentais do seu ciclo fabril. Na ampla 

sala formada pelas diversas naves serão colocadas divisórias de vidro, 

amovíveis e facilmente adaptáveis às transformações e ampliações desta zona 

fabril. Serão tomadas várias providências – entre elas a colocação de um tecto 

translúcido – para se obter um razoável isolamento térmico do exterior. 

3) O outro corpo, constituído por uma única nave formada por pórticos e com 

cobertura plana, destina-se a armazém de lã em estádios diversos da sua 

transformação, e também ao armazenamento, tratamento, embalagem e 

expedição de desperdícios e blusses. Este corpo comunicará com o anterior 

em toda a sua extensão, por forma a poderem ser feitas ligações entre ambas 

onde e quando forem convenientes. Serão colocadas duas portas destinadas à 

saída de mercadoria. 

4) À maior altura destes edifícios, que têm um pé-direito apreciável, correrá uma 

galeria superior, destinada à circulação geral do pessoal. O acesso a esta 

galeria é feito por uma ampla escada exterior e a sua ligação às oficinas é 

praticada por duas escadas colocadas em pontos determinados. Uma pequena 

escada de caracol servirá para acesso eventual à cobertura.   

     

 A um dos lados desta galeria ficará uma faixa de vestiários e instalações 

 sanitárias, dividida em três grupos: dois para homens e um para  mulheres. 

 Esta faixa ficará em consola sobre os armazéns, deixando a vista 

 inteiramente livre da galeria para as oficinas de cardação e penteação. Toda 

 esta disposição obedeceu, entre outros, aos seguintes propósitos.  

     

a) tornar independente a circulação do pessoal do circuito fabril, com plena 

 liberdade para ambos; cada operário será colocado na  sua secção  sem 

 atravessar secções estranhas; 

b) agrupar as instalações sanitárias, sem prejuízo de rápido de acesso dos  locais 

 de trabalho; 
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c) localizar os vestiários e instalações sanitárias à entrada dos locais de 

 trabalho e por forma a obter-se uma ventilação absolutamente garantida; 

d) aproveitar com economia o volume construído, pela sobre-posição de  zonas 

 de menor pé-direito; 

e) facilitar a vigilância, a fiscalização e a visita da fábrica. 

 

5) No topo sul do corpo dos armazéns, ficará alojado o posto de transformação de 

todo o conjunto fabril, que ficará com boa localização para receber e distribuir a 

energia. 

6) No estudo da construção procurou-se obter, além de uma solução económica e 

que permita uma boa conservação, uma estrutura que facilitasse as 

modificações e ampliações características de um edifício fabril. Esta nova fase 

integra-se na modulação fixada já nas anteriores, com o fim de permitir uma 

boa articulação dos vários corpos e a unificação dos principais elementos 

construtivos.    

 A construção será constituída essencialmente por estruturas de  betão armado, 

 lajes de cobertura, de elementos pré-fabricados, e paredes de tijolo furado. A 

 caixilharia será de betão vibrado, as  portas e janelas móveis serão 

 metálicas. [....] 

7) No projecto da estrutura, a apresentar oportunamente, serão descritos e 

justificados desenvolvidamente os processos e materiais de construção 

escolhidos. 

 

Ofício – 10 de Julho de 1952 – a solicitar a aprovação do edifício de cardação e 

penteação, dando seguimento à construção do edifício de escolha e lavandaria. 

 

Volume 3  

Ofício  

28 de Fevereiro de 1953 

Enviado à CML a solicitar a aprovação da estação elevatória e de tratamento de 

águas, anexando os cálculos e o respectivo projecto. 

 

[…] 

Ofício  

29 de Abril de 1953 

Enviado à CML a solicitar a aprovação da memória descritiva e justificativa, bem como 

o projecto de alteração da entrada principal da sua fábrica.  
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Memória descritiva – Projecto da entrada principal 

23 de Fevereiro de 1953, assina Arqtº. Nuno Teotónio Pereira 

Quando uma unidade industrial assume as dimensões deste conjunto fabril, a entrada 

principal é um órgão cuja importância e complexidade têm de ser traduzidas 

materialmente por mais do que um simples portão. Ponto de passagem e de paragem 

de veículos, de aglomeração eventual, há que dotá-la com dispositivos próprios. Além 

disso o controlo do pessoal e de todo o movimento de veículos, a guarda e vigilância 

da fábrica, a prestação de informações, etc., são funções a desempenhar pela portaria 

e que exigem um certo número de requisitos. 

Segundo o espírito de economia que tem orientado o projecto da fábrica, projectou-se 

esta entrada dentro da maior simplicidade: um recesso praticado no muro de vedação 

permitirá facilitar a entrada de veículos de carga de maiores dimensões e criar o 

espaço necessário a uma certa aglomeração e movimento, sem prejuízo do tráfego da 

avenida; uma pequena cabine separa a entrada dos peões da dos veículos; a 

cobertura da cabine prolonga-se para o exterior, formando alpendre, com o fim de 

proteger da chuva e do sol, quem quer que tenha de esperar junto da entrada. Estas, 

as linhas gerais da instalação; no pormenor, prevê-se: um portão de correr para a 

entrada dos veículos, com o fim de tornar a sua abertura mais rápida; a protecção 

solar da cabine, por meio de estores móveis; a protecção da mesma contra o calor, 

que ficará assegurada por várias aberturas de ventilação e pelo isolamento térmico da 

cobertura; o envidraçamento das paredes da cabine e a sobreelevação do pavimento 

desta, por forma a permitir uma visibilidade total. 

Características construtivas: a estrutura da cabine e do alpendre será de ferro e betão 

armado; com cobertura também de betão armado; os parapeitos serão de alvenaria de 

tijolo; o muro de vedação, na zona de recesso, será de betão simples, bem como o 

soco da cabine; os caixilhos serão de betão armado com partes móveis de ferro 

perfilado; os estores serão de madeira, articulados, de régua larga, os portões serão 

de tubo de ferro revestidos com rede galvanizada de malha quadrada. 

 

Ofício   

6 de Junho de 1953 

Enviado à CML solicitando a legalização dos desenhos nºs 524 a 531, onde se 

encontram as alterações ao projecto inicial do Edifício de escolha e lavandaria. 
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Ofício  

6 de Junho de 1953 

Enviado à CML para aprovação as telas finais do armazém de lãs sujas e do edifício 

da escolha e lavandaria. 

Ofício 

9 de Março de 1954 – assina o administrador – António Alves Martins Júnior 

Enviado à CML  

  

Por despacho publicado no Diário Municipal nº 5.623 de 20 de Janeiro último, exarado 

do nosso requerimento que constituiu o processo nº 548, foi fixado o dia 16 de Março 

corrente como limite do prazo para conclusão da construção da nossa fábrica situada 

no lote nº 1 da avenida Infante D. Henrique, aos Olivais. 

Os blocos fabris encontram-se já concluídos e neles instalados os principais 

maquinismos indispensáveis à laboração da nossa indústria. 

As telas finais destes edifícios devem ser entregues nos serviços dessa câmara 

Municipal dentro de breves dias. 

Existem, no entanto, diversos trabalhos de construções subsidiários que ainda se 

encontram em curso, por razões de necessidade que houve de alterar diversos 

pormenores inicialmente previstos, com vista a um plano mais racional de exploração 

industrial. 

Nestas circunstâncias, solicitamos que V. Ex.ª se digne autorizar que o prazo fixado 

para 16 do corrente, seja ampliado para mais um ano, sem prejuízo da concessão da 

licença para os blocos já construídos e entrada em exploração da fábrica, logo que se 

encontrem cumpridas as formalidades exigidas por essa Câmara Municipal.  

 

Ofício  

6 de Abril de 1954  

Solicita à CML a aprovação das telas finais do edifício de cardação e penteação. 

 

Ofício  

7 de Abril de 1954 

Solicita à CML a legalização de algumas peças desenhadas, onde se encontram 

algumas alterações ao projecto inicial do edifício de cardação e penteação. 

Telas assinadas pelo Eng.º Vasco Costa, em virtude de o Arqtº. NTP não estar de 

acordo com algumas pequenas alterações que houve necessidade de introduzir ao 

projecto inicial. 

[…] 
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Ofício  

29 de Janeiro de 1958 

Solicita à CML que passe uma escritura de quitação, referente à compra do terreno 

que efectuou a essa Câmara em hasta pública de 20 de Novembro de 1950. 

[...]  

O prédio a que este rendimento se refere é um terreno com a área de 40.009 m2 [...], 

constituindo o lote nº 1 da planta nº 5.845 da 1ª repartição da Direcção Geral dos 

Serviços de Urbanização e Obras da CML. 
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Documento nº 19 – Processo de Obra nº 9 380, Fábrica Portuguesa de Artigos Eléctricos, Av. 

Marechal Gomes da Costa, Lt. 19 -19 B. CML/AI. 

 

Fábrica Portuguesa de Artigos Eléctricos – Av. Marechal Gomes da Costa, Lote 19, 

19A, 19 B 

Processo nº 9380, 8 Volumes 

 

Volume 1  

Ofício à CML 

Assina – FÁBRICA PORTUGUESA DE ARTIGOS ELÉCTRICOS, S.A.R.L. 

Data – 7 de Julho de 1948 

 

FÁBRICA PORTUGUESA DE ARTIGOS ELÉCTRICOS, S.A.R.L., com sede na Rua 

Marquês Sá da Bandeira nº 120, desta cidade, pretende adquirir um lote de terreno 

com a superfície aproximada de 12.000m2, com cerca de 60m de frente, para nele 

instalar a sua fábrica de lâmpadas eléctricas, aparelhos rádio - eléctricos, eléctro - 

acústicos, telecomunicações, electromedicina e oficina de electromecânica. 

Num futuro próximo será também instalada no terreno que pretendemos, a secção de 

fabrico de ampolas de vidro para as lâmpadas eléctricas. 

Pretende a requerente edificar num terreno com frente para a circular nº2 situado a 

cerca de 400 m da rotunda existente no cruzamento desta circular com a nova estrada 

Lisboa – Porto. 

 

[…] 

 

Ofício à CML 

Assina – FÁBRICA PORTUGUESA DE ARTIGOS ELÉCTRICOS, S.A.R.L. (FAPAE) 

Data – 21 de Março de 1949 

 

[…] tendo arrematado em hasta pública efectuada em 22 de Novembro de 1948 nessa 

Câmara Municipal o lote nº 5 da II Circular, a Cabo Ruivo, para nele construir os 

edifícios e mais instalações para a laboração da sua indústria, classificada na classe 

16, vem, em cumprimento das disposições municipais, respeitantes à venda de 

terrenos na zona industrial, submeter a necessária aprovação o plano esquemático 

das obras que pretende realizar naquele terreno afim de lhe ser feita a respectiva 

adjudicação. 
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CERTIDÃO 

Data – 25 de Outubro de 1948 

Assina – o Engenheiro Chefe da Circunscrição Industrial 

 

Augusto Frederico Potsch da Costa Carvalho Talone, pelo Engenheiro Chefe da 

Terceira Circunscrição Industrial, certifica, em virtude do requerimento da interessada, 

de 8 de Outubro de 1948, que a Fábrica Portuguesa de Artigos Eléctricos, S.A.R.L., foi 

autorizada por despacho ministerial de 12 de Abril de 1948 a fabricar material e 

aparelhagem rádio - eléctrica, eléctro - acústica, de tele - comunicação e de electro 

medicina e a transferir as suas indústrias, já existentes, de vidro (instalada na Marinha 

Grande) e de lâmpadas eléctricas e de aparelhagem de iluminação (em Lisboa) para 

local a determinar dentro da área da 3ª Circunscrição Industrial, reunindo-as em 

conjunto com a nova indústria licenciada, num só edifício ou num bloco de edifícios, 

constituindo um todo único, e que, encontrando-se as indústrias acima referidas 

devidamente licenciadas respectivamente pelos alvarás nº 12290 e 12293, carece a 

firma de terreno para as instalações a que se refere o despacho ministerial referido, de 

forma a poder requerer alvarás nos termos do Decreto número oito mil trezentos e 

sessenta e quatro, de 25 de Agosto de 1922. 

 

Memória descritiva  

Plano esquemático ou projecto inicial 

Arquitecto – Porfírio Pardal Monteiro12, nº24 

Data – 22 de Março de 1949 
 
A FÁBRICA PORTUGUESA DE ARTIGOS ELÉCTRICOS, S.A.R.L. (FAPAE) vai 

construir no lote de terreno nº (?) da 2ª Circular os edifícios destinados ao 

funcionamento da sua indústria. 

Em conformidade com as disposições municipais apresenta-se o plano esquemático 

das instalações previstas para o 1º escalão, assim como as futuras ampliações que 

deverão constituir os outros escalões, conforme se indica na respectiva planta de 

conjunto. 

Embora os elementos que se apresentam ultrapassem o carácter de um simples 

esquema, são, no entanto, suficientemente explícitos para se avaliar da natureza das 

edificações. 

                                                 
12 Escritório – Largo do Directório, 4, 2º D / Lisboa. 
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Para o primeiro escalão prevê-se a construção do edifício da fábrica de lâmpadas e 

montagem de aparelhos de rádio, constituindo um corpo principal e, ao lado deste 

outro corpo destinado aos armazéns gerais da fábrica e à residência do guarda. 

Em obediência às disposições municipais este conjunto fica recuado, pelo menos, 10 

metros em relação ao alinhamento da 2ª Circular. 

Os futuros escalões de edificações abrangem a construção da Fábrica de Ampolas, de 

garagem e ainda, numa previsão que se reputa larga, a simples ampliação dos dois 

corpos da fábrica que constituem o 1º escalão. Completam o conjunto algumas 

instalações de campos de jogos para pessoal. 

É fora de dúvida que o primeiro escalão é superior a 50% do volume do conjunto que 

se projecta. 

 

[…] 

 

Ofício para o proprietário  

Assina – Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras – Eng. chefe – Tomaz da 

Costa França  

Data – 11 de Julho de 1949 

 

Convocado em harmonia […], compareceu o técnico autor o qual declarou ser 

intenção da firma em referência dar melhor e maior aproveitamento à parcela de 

terreno em questão. 

Contudo a crise actual não só não lhe permite realizar imediatamente o sue programa 

como prevê em base honesta o desenvolvimento para as suas instalações e que as 

actuais circunstâncias virão a determinar. 

Considerando a conveniência de proceder à transferência da sua fábrica de ampolas 

para lâmpadas, actualmente laborando em Vista Alegre, e a localizar na parte que hoje 

se prevê ocupar com campo de jogos, esclareceu ainda não ter ainda sequer 

esboçada a ideia no estudo de aproveitamento a que se refere o presente 

requerimento visto que não pode a firma interessada nesta oportunidade manifestar 

mais do que o desejo da sua realização. 

Por outro lado, julga a firma requerente pouco económica a instalação em parcela de 

terreno que não possa comportar sem sacrifício de uma laboração em boas condições, 

a ampliação das instalações existentes, a qual prevê venha a ter lugar logo que 

desapareça a anormalidade da actual situação mundial. 

Nestas condições esta Repartição emite parecer favorável devendo contudo ser 

ouvida a D.S.S.E.U. 
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No caso de o esquema apresentado merecer aprovação superior julga-se que se 

deverá enviar o processo à D.S.F. para proceder à adjudicação definitiva do lote. 

  

Ofício à CML 

Assina – FÁBRICA PORTUGUESA DE ARTIGOS ELÉCTRICOS, S.A.R.L. (FAPAE) 

Data – 3 de Março de 1950 

 

A FÁBRICA PORTUGUESA DE ARTIGOS ELÉCTRICOS, S.A.R.L. (FAPAE) […], 

tendo arrematado em hasta pública efectuada em 22 de Novembro de 1948 nessa CM 

o lote nº 5 da 2ª Circular, a Cabo Ruivo, para nele construir os edifícios e mais 

instalações para a laboração da sua indústria e tendo submetido em devido tempo à 

aprovação municipal o plano esquemático das obras que pretende realizar (o qual deu 

ocasião ao processo nº 13. 074/49) vem agora submeter à aprovação municipal o 

projecto da construção respeitante à primeira fase das obras, projecto a que se deu a 

designação de “projecto B”. 

Este projecto corresponde a um volume de trabalho inferior ao que a requerente já 

tinha em princípio definido como correspondendo à primeira fase, para o que chegou a 

mandar elaborar o respectivo projecto, o qual se junta para conhecimento da CML. A 

este primeiro projecto deu-se a designação de “Projecto A”. 

  

Memória descritiva do projecto para construção da FAPAE 

Projecto inicial [só referente a um corpo] 

Arquitecto – Porfírio Pardal Monteiro13, nº24 

Data – Fevereiro de 1950 

 

Ao adquirir o terreno para construção da sua nova fábrica fixou a FAPAE, a superfície 

aproximada de 12.000 metros quadrados como necessária para a instalação das suas 

várias secções e serviços de pessoal. Embora não tivesse possibilidade de proceder à 

imediata construção de todos os edifícios destinados à fabricação de lâmpadas, de 

aparelhos de rádio e de ampolas, bem como aos respectivos armazéns de matérias 

primas e produtos fabricados, fixou no entanto como primeiro escalão das obras a 

realizar, aquele que constitui o primeiro projecto elaborado, a que para facilidade de 

esclarecimento se dá neste conjunto de peças técnicas a designação de PROJECTO 

“A”. 

                                                 
13 Idem. 
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Já depois deste elaborado houve que rever todo o programa das realizações em 

virtude de terem surgido dificuldades de natureza vária, nomeadamente financeira, de 

que resultou a necessidade de se proceder à elaboração de um segundo projecto 

abrangendo apenas uma parte do conjunto previsto anteriormente para o primeiro 

escalão, projecto a que se deu a designação de PROJECTO “B”. 

Necessariamente é este Projecto “B” correspondente a um volume de trabalhos muito 

menor mas aquele a que de momento a FAPAE se pode abalançar dadas as 

circunstâncias referidas. 

Para conhecimento da Excelentíssima Câmara e por sugestão oficiosa da Ex.ª 

Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras, junta-se desde já a parte essencial do 

Projecto “A” embora apenas de momento se requeira a aprovação do Projecto “B” por 

ser aquele que corresponde à parte que desde já se pretende construir. 

É natural que as circunstâncias se modifiquem em breve e que entretanto haja que 

requerer aprovação para o Projecto A”. Mas de momento tal não é possível pelo que 

apenas o Projecto “B” será posto em execução. 

PROJECTO “B” 

A parte que constitui este projecto integra-se rigorosamente no conjunto previsto pelo 

que a futura ampliação do conjunto em pouco deverá afectar a que agora se construir. 

Compõe-se o conjunto a edificar, segundo este projecto, de um corpo constituído pela 

grande sala destinada à montagem de aparelhos de rádio, dependência principal que 

abrange a altura total do edifício, contornada pró dois lados por outras dependências 

acessórias, distribuídas por dois andares. 

Algumas destas dependências são provisoriamente destinadas a instalações de 

serviços apropriados ao funcionamento da fábrica de aparelhos de rádio, mas o seu 

destino definitivo é aquele que se indica no Projecto “A” quando todo o conjunto estiver 

completo. 

De momento a distribuição das diversas dependências compreende as seguintes 

informações: 1º Pavimento: grande sala de montagem de aparelhos de rádio, “serviço” 

e oficina electromecânica; armazém de materiais; vestiário geral (na previsão da 

ampliação futura); vestíbulo; “controle”; sala de espera; porteiro; laboratório; refeitório 

(provisório nesta solução); instalações sanitárias; 

2º Pavimento; armazém geral; contabilidade; gerência; direcção; gabinete do Médico 

(provisório nesta solução). 

A construção terá estrutura geral de betão armado, sendo as paredes exteriores 

mistas, de tijolo e pedra, mas não destinadas a suportar cargas. As divisórias são de 

tijolo e outras de ferro e vidro ou de madeira e vidro, conforme os casos. 
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Todos os trabalhos serão fiscalizados pelos seus autores e executados segundo as 

boas regras da arte de construir e em conformidade com os regulamentos municipais. 

 

[…] 

Ofício à CML 

Assina – FÁBRICA PORTUGUESA DE ARTIGOS ELÉCTRICOS, S.A.R.L. (FAPAE) 

Data – 26 de Setembro de 1950 

 

 Requer o seguinte: 

Em conformidade com as razões oportunamente expostas, fundamentadas em 

dificuldades anormais de ordem financeira, não pode a requerente, mandar edificar 

imediatamente […], todo o conjunto referente à 1ª fase. Fase dos trabalhos de 

construção tal com foi definido no respectivo ante-projecto e mais tarde no projecto 

definitivo, submetidos oportunamente à aprovação municipal. 

Com fundamento nas mesmas razões foi concedida à requerente a tolerância em 

dividir a 1ª Fase em escalões compatíveis com as suas disponibilidades de momento. 

Em conformidade com tal tolerância mandou a requerente elaborar o projecto para a 

parte que deveria constituir o 1º escalão, projecto que abrangia apenas a parte 

principal do edifício destinado à fábrica de Lâmpadas e de Aparelhos de Rádio, o qual 

recebeu a designação de Projecto “B”. 
Em obediência às instruções então recebidas, a requerente apresentou para 

aprovação o referido projecto “B” acompanhado do projecto geral da 1ª fase, este 

destinado a figurar oficialmente no processo apenas como demonstração do 

desenvolvimento previsto para aquela fase a completar logo que as circunstâncias o 

permitam. O requerimento respectivo deu ocasião ao Processo nº 9572/50. 

Tendo entretanto a requerente verificado a possibilidade de tornar mais amplo o 1º 

escalão das obras da 1ª fase, mandou elaborar novo projecto para esse escalão, o 

qual abrange, desde já, todo o edifício destinado à Fábrica de Lâmpadas e de 

Aparelhos de Rádio, projecto a que deu a designação de Projecto “C”. 

É este projecto “C” que a requerente agora submete à aprovação municipal, em 

substituição do Projecto “B”, com o objectivo de abreviar, quanto possível, o 

cumprimento do programa correspondente à 1ª fase. 

Nestas circunstâncias pede a V. Ex.ª se digne aprovar o Projecto “C” que se junta em 

substituição do anterior e conceder-lhe a necessária licença para mandar proceder 

imediatamente à realização das obras correspondentes. 

Memória descritiva do projecto para construção da FAPAE 

Projecto inicial (só referente a um corpo) – Substitui o anterior Projecto “B” 
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Arquitecto – Porfírio Pardal Monteiro, nº24 

Data – Setembro de 1950 

Projecto “C” 

 

[…] O projecto de obras correspondente a este 1º escalão – Projecto “C” abrange a 

construção do edifício destinado à fábrica propriamente dita e ao arranjo geral do 

terreno da zona mais próxima às vedações correspondentes a essa zona. 

 
I – DA COMPOSIÇÃO  

A composição deste edifício resulta da satisfação do programa das instalações da 

Fábrica de Lâmpadas e de Aparelhos de Rádio em conformidade com as 

necessidades e premissas resultantes das características da exploração e da 

administração da indústria e da unidade a dar ao conjunto, tal como foi previsto no 

ante-projecto e no projecto de conjunto dos edifícios que constituem a parte mais 

próxima da 2ª Circular. 

Destina-se este edifício à instalação das dependências destinadas à fabricação de 

Lâmpadas e de aparelhos de rádio bem como as destinadas à Direcção e 

Administração Industrial e ainda das necessárias para atender às necessidades da 

sua população operária. 

Abrange o edifício a altura de dois andares embora uma grande parte da sua 

superfície seja ocupada com vastas dependências de um só andar, cuja altura é no 

entanto altura total da edificação. 

As dependências que abrangem a altura total são as destinadas à Oficina de 

Fabricação de Lâmpadas e à montagem de aparelhos de rádio. 

Todas as outras partes têm menos pé direito e agrupam-se em dois andares 

distribuídos ao longo dos dois lados das grandes oficinas. 

 
II – DA DISTRIBUIÇÃO  

No andar térreo (1º pavimento), agrupam-se além das já referidas oficinas para a 

fabricação de Lâmpadas e para a montagem de aparelhos de rádio, as dependências 

para a Fotometria e Rampa de Ensaios, Lavagem de Lâmpadas, Laboratório, 

Armazém de matérias primas, Sala de espera, Instalações sanitárias para Homens e 

Mulheres, Vestíbulo e entrada Principal e de Serviço. 

No andar superior (2º Pavimento) estão instalados os serviços de contabilidade, de 

Gerência, de Direcção da Fábrica, os Serviços médicos, o Laboratório de Rádio, o 

Armazém de material, o Refeitório provisório) para o pessoal e as instalações 

sanitárias para o pessoal superior e dos escritórios.  
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III – DA CONSTRUÇÃO 

O edifício foi concebido para ter estrutura em geral de betão armado, sendo as suas 

paredes apenas de simples protecção ou de separação, não sujeitas a suportar 

quaisquer cargas. As paredes exteriores são construídas em parte de alvenaria e em 

parte a dois panos de tijolo, com caixa-de-ar intermédia. 

As divisórias exteriores são nalguns casos feitas a tijolo e outros são constituídos por 

simples divisórias envidraçadas, sendo metálicas as do andar térreo e de madeira as 

do andar superior. 

A cobertura geral do edifício é de betão armado e através dela se faz a iluminação e a 

ventilação das grandes oficinas. 

Esta cobertura é isolada termicamente e contra as infiltrações e é acessível apenas, 

para a conservação. 

[…] 

 

Volume 2 

 

[…] 

Memória descritiva do projecto para construção da FAPAE 

Projecto de alterações ao projecto para a construção da fábrica. 

Arquitecto – Porfírio Pardal Monteiro, nº24 

Data – Abril de 1951 

Projecto “C” 

  

Carece de algumas alterações no sentido da sua perfeita adaptação aos fins 

industriais em vista. 

Nenhuma das alterações modifica na essência a composição inicial, pois todas são de 

pormenor. 

A maioria consiste me simples supressão ou deslocação de vãos ou de divisórias e na 

criação de outras para mais extensa separação de serviços. 

A mais importante modificação consiste na inversão do perfil das semi-abobadas da 

cobertura, as quais passam a ter a face vertical destinada a iluminação voltada a Sul, 

por conveniência de se conseguir mais abundante iluminação natural. 

Ofício à CML 

Assina – FÁBRICA PORTUGUESA DE ARTIGOS ELÉCTRICOS, S.A.R.L. (FAPAE) 

Data – 25 de Julho de 1951 
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[…] Tem em construção da 1ª fase […] - corpo destinado à fábrica 

A 2ª fase será constituída pela construção do corpo destinado ao Armazém e 

Refeitório, cujo projecto acompanha este requerimento, para ser submetido à 

aprovação municipal. 

Constituindo este projecto um elemento do conjunto previsto e aprovado, permitirá a 

sua aprovação ir dando cumprimento ao plano do referido conjunto em conformidade 

com as determinações municipais. [...] 

 

Memória descritiva do projecto para construção da FAPAE 

Projecto para o outro corpo destinado ao “Armazém e Refeitório” 

Arquitecto – Porfírio Pardal Monteiro, nº24 

Data – Julho de 1951 

2ª fase de construção 

 

I – GENERALIDADES 

A FAPAE […] 

As circunstâncias anormais da época levou a FAPAE a apresentar oportunamente as 

razões porque lhe seria difícil dar integral cumprimento ao plano de trabalho previstos 

dentro dos prazos previamente estabelecidos, tendo-se no entanto comprometido a 

proceder à realização das diversas fases da construção à medida que as suas 

disponibilidades financeiras e a situação do mercado dos produtos que fabrica e vende 

o permitisse. 

Nesta conformidade iniciou há meses a construção do edifício da fábrica propriamente 

dita, destinado à fabricação de lâmpadas de aparelhos de rádio, constituindo esta 

parte importante do conjunto a 1ª fase dos trabalhos. 

Embora as obras correspondentes a esta 1ª fase não estejam ainda concluídas, se 

bem que já bastante adiantadas, deseja a FAPAE dar início, logo que as 

circunstâncias o permitam, à 1ª fase dos trabalhos, constituída pelo corpo destinado a 

Armazém e Refeitório. 

Nesta intenção mandou elaborar o respectivo projecto, em perfeita concordância com 

o espírito do plano de conjunto, projecto que agora submete à aprovação municipal. 
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II – DO PROJECTO 

Novo projecto em relação ao pensado inicialmente. 

Este projecto abrange as partes destinadas ao Armazém geral de produtos 

manufacturados na Fábrica, a habitação de um guarda, o refeitório do pessoal e os 

serviços médicos. 

Embora este corpo de conjunto seja quasi independente da Fábrica há partes que 

ligam a este pelo que para melhor se ajuizar do modo como foi estudado se 

apresentam alguns desenhos […] 

Deste modo se verifica por um lado a unidade do conjunto e por outro se pode 

simplificar a adjudicação das respectivas empreitadas e organizar os respectivos 

contractos, uma vez que cada corpo, definido por um projecto que diz particularmente 

respeito, se apresenta com os elementos suficientes para se verificar a sua 

subordinação com o outro. 

Há para a FAPAE toda a conveniência em separar os projectos da 1º e da 2ª fase visto 

cada um constituir a base de uma empreitada e alem disso porque quaisquer 

pequenas alterações se poderão sempre rapidamente legalizar sem implicar a 

apresentação de elementos que nada interessam nem à construção de cada parte, 

uma vez que cada projecto corresponderá a uma licença própria. 

O edifício do Refeitório e Armazém abrange, para o Armazém, um corpo, à frente, 

junto do qual estarão previstas as instalações sanitárias e o Vestiário do pessoal do 

Armazém. À retaguarda um corpo constituído por dois andares, servidos por uma 

escada e um monta-cargas, corpo destinado exclusivamente a armazém. 

No mesmo corpo da frente, completamente independente do Armazém está projectada 

a Habitação do Guarda, ou Porteiro. Esta habitação é constituída por uma sala 

comum, cozinha, despensa, casa de banho e um quarto de cama. 

No andar superior prevê-se a instalação do Refeitório para o pessoal o qual é 

acompanhado de uma pequena cozinha apenas destinada ao aquecimento de comida, 

dois lavabos (H. M. separados) um Gabinete para o Médico e uma pequena sala de 

espera para os empregados que venham à consulta. 

A ligação entre a fábrica e o refeitório e serviços médicos é feita pelo corpo indicado 

no projecto, o qual constitui como que uma passerelle ao nível do 1º andar. 

No andar térreo não há nenhuma ligação directa entre os dois corpos. 

 

III – DA CONSTRUÇÃO 

As características de construção deste corpo que constitui a 2ª fase são as mesmas 

indicadas para o da 1ª fase, a saber: estrutura geral de betão armado; paredes de 

alvenaria de pedra e de tijolo, não suportando cargas; pavimentos superiores de betão 
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armado e térreos de massame comos revestimentos adequados a cada dependência; 

cobertura de betão armado na passerelle e no corpo do refeitório; cobertura de 

fibrocimento no corpo do armazém; grande lanternim de ferro e vidro no corpo central 

do armazém, assentando estas coberturas sobre asnas de betão armado; caixilharia 

de ferro. 

Os acabamentos serão em estuque na parte da habitação e do refeitório e reboco 

caiado no armazém e nos exteriores do armazém. 

Todos os trabalhos de construção serão definidos pormenorizadamente em caderno 

de encargos e executados sob a fiscalização dos seus autores. 

[…] 

 

Ofício à CML 

Assina – FÁBRICA PORTUGUESA DE ARTIGOS ELÉCTRICOS, S.A.R.L. (FAPAE) 

Data – 10 de Maio de 1952 

[Tendo concluído os trabalhos referentes à primeira fase das obras, submete à 

apreciação da CML o respectivo projecto definitivo executado em tela, correspondendo 

em todas as suas partes às obras executadas.] 

 

Memória descritiva do projecto para construção da FAPAE – telas finais da 1ª fase 

Projecto do corpo fabril 

Arquitecto – Porfírio Pardal Monteiro, nº24 

Data – 10 de Maio de 1952 

 

O edifício construído de acordo com o projecto aprovado está concluído, pelo que se 

apresentam as respectivas telas finais com a indicação das obras realizadas, nada 

havendo a acrescentar ao que foi referido nas memórias anteriores. 

 

Ofício à CML 

Assina – FÁBRICA PORTUGUESA DE ARTIGOS ELÉCTRICOS, S.A.R.L. (FAPAE) 

Data – 2 de Julho de 1952 

Tendo concluído os trabalhos referentes à segunda fase das obras (?), submete à 

apreciação da CML o respectivo projecto definitivo executado em tela, correspondendo 

em todas as suas partes às obras executadas. 

 

[…]
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Documento nº 20 – Processo de Obra nº 28 815, Metalúrgica Luso-Italiana, II Circular da Av. 

Infante D. Henrique, Lt. nº 10. CML/AI. 

 

Metalúrgica Luso Italiana – Av. Marechal Gomes da Costa, nº 15 – 15A 

II Circular da Av. Infante D. Henrique, lote nº 10 

Processo nº 28815, 5 Volumes 

 

Volume 1  

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso Italiana, Lda. 

Data – 28 de Abril de 1955 

[Submete à apreciação o anteprojecto das instalações industriais que pretende 

construir no citado terreno.] 

 

Memória descritiva  

Assina – Arqtº. Lucínio Cruz, nº 54 

Data – 28 de Abril de 1955 

 

A presente memória descritiva refere-se ao anteprojecto das instalações fabris a 

construir de acordo com as necessidades de exploração industrial. 

O esquema da planta, localização de dependências, suas ligações, áreas e demais 

pormenores, são produto do estudo previamente executado para este fim e tendo em 

atenção os espaços necessários à maquinaria que entra na produção fabril. 

O partido arquitectónico seguido consiste na construção de corpos abertos com 

abobadas cónicas e com os seus topos revestidos a vidro, com o fim de permitirem 

uma boa distribuição de luz. 

Esta solução é vantajosa, pois as zonas envidraçadas estão orientadas a Norte, o que 

se consegue iluminação perfeita e sem entrada de raios solares. 

Como frente do edifício previu-se a zona destinada a secção administrativa, refeitórios, 

habitação do guarda, vestiário, controle do pessoal, masculino e feminino, e 

arrecadações. 

Este anteprojecto apresenta-se para a Ex.ª Câmara se pronunciar acerca da sua 

exequibilidade. 

Cálculos de estabilidade – Eng.º Humberto de Paula Pinheiro 

[…] 
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Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso Italiana, Lda. 

Data – 19 de Novembro de 1955 

[Submete à apreciação o projecto da Instalação Industrial que pretende construir.] 

 

Memória descritiva  

Assina – Arqtº. Lucínio Cruz14, nº 54 

Data – 19 de Novembro de 1955 

 

A presente memória descritiva refere-se à construção das instalações fabris a construir 

segundo o plano das necessidades previstas para a perfeita exploração dentro dos 

variados ramos metalo-mecânicos. 

O esquema traçado em planta, com as suas áreas, ligações de serviços, pés-direitos, 

são produto de um estudo elaborado previamente para este fim, tendo em atenção os 

espaços necessários de maquinaria que entra na laboração. 

O partido arquitectónico adoptado consiste na construção de 3 grandes corpos, 

servidos por um arruamento central que estabelece a ligação exterior com os vários 

sectores de produção. 

Assim, no corpo principal ficam instalados os escritórios, gerência, salas de desenho, 

conferências, exposição e sala dos viajantes; oposto a este corpo e na sua 

continuação, ficarão o posto médico com sala de espera, refeitórios da gerência e dos 

empregados, cozinha e anexos. 

Os dois restantes corpos perpendiculares a este destinam-se à parte fabril. 

Na zona inferior do bloco de escritórios e refeitórios situa-se a casa do guarda, 

arrecadações de moldes, aquecimento e as várias baterias de duches e vestiários 

gerais. 

Na zona das oficinas criaram-se pequenas instalações sanitárias e gabinetes 

necessários ao controle e fiscalização do trabalho. 

Procurou-se dentro deste conjunto imprimir-lhe o carácter industrial, havendo a 

preocupação de uma racional distribuição de luz que se conseguiu por meio de 
abóbadas cónicas, cujo topo é totalmente envidraçado, ao mesmo tempo por 

dispositivos basculantes consegue-se uma perfeita renovação do ar ambiente. 
Os materiais a empregar serão: cantaria, betão armado, mosaico em pavimentos de 

WC, tacos na zona de escritórios. 

                                                 
14 Atelier situava-se 1957 na Av. João XXI, 20, R/ C Esq.. 
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Em todas as dependências sanitárias haverá um lambril de azulejo com 1,5 m de a 

altura. A restante superfície das paredes será rebocada e pintada a tinta à base de 

cimento. 

As paredes exteriores serão pintadas a tinta tipo “Silixero”. 

Caixilharia e portas – toda a caixilharia será metálica usando-se perfis normais. 

A laje de cobertura do corpo principal será impermeabilizada a ”Rok” de 3 folhas, 

levando como superfície de acabamento mosaico [...] uniforme. 

 Tudo o que não tenha sido descrito será executado de acordo com o R.E.G.E.U.. 

 

Cálculos de estabilidade – 12 de Julho de 1956 

Eng. civil  

[…] 

 

Volume 2  

[…] 

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso Italiana, Lda. 

Data – 19 de Novembro de 1955 

[Submete à apreciação o projecto de alterações da Instalação Industrial que pretende 

construir.] 

 

Memória descritiva  

Assina – Arqtº. Lucínio Cruz15, nº 54 

Data – 

 

Alteração ao processo nº 56.142/55 

 […]  

Estas alterações não são mais do que uma consequência de novas necessidades 

industriais surgidas após a elaboração do processo inicial. 

Suprimiu-se a cave, sendo criado um 1º andar. 

Na parte fabril do corpo do edifício direito, poucas alterações se introduziram, à 

excepção de uma zona em 1º andar. Na zona deste corpo fronteiro à rua foram 

criados, em substituição de toda a zona de administração, WC mulheres, WC homens, 

arquivo, aquecimento, e um grande armazém. 

                                                 
15Idem. 
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No 1º andar, ainda do mesmo corpo do edifício, fica situada toda a zona 

administrativa. 

No edifício do lado esquerdo, mais profundas foram as alterações, quer na zona fabril 

quer na zona de refeitórios do pessoal. 

Pretende-se com a zona fabril agora apresentada, conseguir um melhor 

aproveitamento quanto à montagem de máquinas e relação entre os diversos serviços. 

Pelo facto da zona fabril ocupar no Rch todo o corpo do edifício esquerdo, procurou-se 

resolver toda esta ala, com o mesmo sistema construtivo, isto é em abóbada. 

Assim a zona situada em 1º andar, e que será constituída pelos refeitórios, actividades 

sociais, gabinete médico, e W.C. duches lavabos do pessoal, será integrada no 

sistema construtivo adoptado para a zona fabril. Com uma leitura do presente projecto 

de alterações melhor se apreenderá daquilo que se pretendeu expor. 

 

[Alteração dos cálculos de estabilidade.] 

 

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso Italiana, Lda. Com sede na travessa das Salgadeiras, nº 7-

11, em Lisboa. 

Data – 28 de Junho de 1957 

[Submete à apreciação o projecto de construção de mais um corpo nos edifícios da 

sua nova sede no terreno acima citado.] 

 

Memória descritiva  

Assina – Arqtº. Lucínio Cruz, nº 54 

Data –  

 

A presente memória refere-se aos desenhos juntos que tratam de uma ampliação a 

levar a efeito nas Instalações Industriais da Metelúrgica Luso-Italiana. 

Assim, pretende-se criar um amplo armazém que ficaria situado na parte posterior do 

terreno, tal como se indica nas plantas juntas. 

Seguiu-se para este armazém o mesmo critério que já se tinha seguido para os 

restantes das Instalações Industriais, da Metalúrgica Luso-Italiana. 

Assim, pretende-se criar um amplo armazém que ficaria situado na parte posterior do 

terreno, tal como se indica nas plantas juntas.  

Seguiu-se para este armazém o mesmo critério que já se tinha seguido para os 

restantes edifícios das Instalações industriais, quer quanto ao modulado da estrutura, 
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como também em cobertura, empregando-se o mesmo sistema de abóbadas cónicas, 

com o topo totalmente envidraçado. 

Assim, pretende-se que este novo anexo estabeleça um conjunto com os restantes 

edifícios, quer em volume, quer em solução de alçados. 

Os materiais a empregar serão: cantaria, betão armado, mosaico em pavimentos de 

WC […] 

 

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso-Italiana 

Data – 19 de Setembro de 1957 

 

A metalúrgica Luso Italiana, Limitada, com sede na Travessa das salgadeiras, nº 7, em 

Lisboa, celebrou contracto a 26 de Agosto de 1955 com a CML para a aquisição do 

lote nº 10 na segunda circular, a Cabo Ruivo, cuja certidão de escritura de venda 

consta do livro nº 178 “A”, folha 12 do notariado. Neste lote nº 10, com a área de 

15000 metros “ está a metalúrgica Luso Italiana, Ltdª, presentemente a acabar de 

construir a sua nova fábrica, constituída por 5 corpos e a proceder gradualmente à 

transferência do equipamento das suas actuais instalações na Travessa das 

Salgadeiras, nº 7. a fim de não se despedir pessoal e de se evitar ao máximo a 
paralisação de uma Indústria Nacional, esta transferência não poderá fazer-se num 

ritmo muito intenso, embora nós tenhamos nisso o maior interesse e procuremos faze-

la de modo a não haver tempos mortos. 

Atendendo às razões expostas, nós vimos pedir a V. Ex.ª que nos conceda 6 meses 

para se completar a transferência total do equipamento das instalações actuais para a 

nova Fábrica do Lote nº 10 […], atendendo ao condicionamento humano e social 

inerente à não despedida do pessoal e à continuidade de laboração duma Indústria 

Nacional. 

 

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso-Italiana 

Data – 29 de Novembro de 1957 

[Solicita a aprovação e respectiva licença relativa às alterações introduzidas no corpo 

E.] 

[…] 

 

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso-Italiana 
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Data – 12 de Dezembro de 1957 

[Solicita a aprovação e respectiva licença relativa às alterações introduzidas no corpo 

A.] 

 

Memória descritiva  

Assina – Arqtº. Lucínio Cruz, nº 54 

Data – 11 de Dezembro de 1957 

 

Volume 3 

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso-Italiana 

Data – 14 de Fevereiro de 1958 

[Submete à apreciação o projecto de alterações e simultaneamente as telas finais do 

referido processo nº 25942/57, CORPO - D.] 

Assina – Arqtº. Lucínio Cruz 

 

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso-Italiana 

Data – 20 de Agosto de 1958 

 

Tendo nós sido convocados para esclarecer o motivo da necessidade de prorrogação 

que pedimos a 8 de Maio de 1958 […], vimos esclarecer o seguinte: 

1º) A transferência de equipamento e pessoal da fábrica velha, na Trav. das 

Salgadeiras, nº7, para a fábrica nova […], tem de se fazer em ritmo relativamente lento 

afim de se evitar despedimento de pessoal e a consequente paralização da actividade 

industrial. 

Por outro lado, a grande quantidade e variedade de máquinas impõe uma 

transferência cuidada e ponderada. 

2º) Alguns dos técnicos especializados estrangeiros, como o Sr. Sivieri, deslocaram-se 

propositadamente a Portugal para apreciarem in loco a nossa instalação fabril e em 

muitos casos aconselharam grandes alterações funcionais que normalmente 

arrastaram grandes alterações na construção civil. 
3º) A chegada de máquinas novas e modernas do estrangeiro obrigou em alguns 

casos a alterações ou construção de pavimentos fixes. 

4º) Há alguns meses o signatário, Eng. Eduardo Augusto Caetano (sócio-gerente), 

procurou o Sr. Eng. Malícia, da Direcção Geral dos Serviços Industriais a quem 
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mostrou as plantas das novas instalações industriais e pediu opinião sobre vestuários, 

duches, instalações sanitárias, refeitório, cozinha, etc. 

A informação verbal do Eng. da Direcção Geral dos serviços industriais levou-nos a 

alterar a disposição ou a localização daqueles serviços de modo a melhorá-los e torná-

los eficazes de acordo com as normas oficiais. 

5º) A transferência está quase concluída, devendo estar totalmente feita até aos 

primeiros dias de Setembro próximo. 

 

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso-Italiana 

Data – 20 de Outubro de 1958 

[Submete à apreciação o processo de alterações relativo ao corpo “B”.] 

 

Memória descritiva  

Assina – Arqtº. Lucínio Cruz, nº 54 

Data – 2 de Outubro de 1958 

 

[…] Fundamentalmente o corpo “B” consta da criação de uma zona comercial. 

Assim, no Rch., foi criada uma entrada através da fachada principal deste corpo e uma 

escada de acesso ao 1º andar. 

No 1º andar desenvolve-se a zona comercial, administrativa e técnica com as 

respectivas instalações sanitárias para ambos os sexos. 

Com consequência de alteração em planta, houve necessidade de em alçado, 

caracterizar estas novas funções destruindo o seu aspecto fabril, para exprimir uma 

função comercial e portanto de escritórios. 

Por outro lado, e também como consequência das novas funções em planta, houve 

necessidade de alargar vãos no alçado lateral a fim de permitir uma perfeita 

iluminação dos compartimentos que lhe ficam adjacentes. 

[…] 
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Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso-Italiana 

Data – 6 de Novembro de 1959 

Solicita a licença de ocupação, dado ter concluído as obras, referente ao corpo D – 

oficinas, armazéns e escritórios 

 

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso-Italiana 

Data – 5 de Março de 1960 

[Solicita a aprovação do projecto de alterações introduzidas nas suas instalações, e 

respectiva tela final.]  

 

Memória descritiva  

Assina – Arqtº. Lucínio Cruz, nº 54 

Data – 5 de Março de 1960 

 

As alterações que se apresentam à aprovação do Município compreendem o que foi 

modificado nos edifícios onde funcionam as oficinas de Mecânica, Montagem, 

Serralharia Civil, Pintura e Armazém de máquinas acabadas, ferramentas, Armazém 

de matérias-primas, Posto de transformação, Secção Eléctrica, isto no piso térreo. 

No 1º andar, ou 2º pavimento, situam-se o Refeitório do Pessoal Operário, Cozinha, 

Copa, armazém de Víveres, Refeitório do Pessoal de escritório, Lavabos e escritório. 

E o grupo de edifícios que constitui o grupo D das Instalações Fabris da Sociedade. 

As alterações compreendem a rectificação de elementos em planta e alçados, não 

alterando o plano inicialmente adoptado na elaboração do projecto. 

Essas rectificações compreendem uma pequena modificação feita nas instalações 

sanitárias, dentro das normas determinadas pelos Serviços da Circunscrição Industrial, 

que abrangem também a localização da Central de Oxigénio e Central de Acetilene. 

Por determinação dos Serviços de Fiscalização Industrial Eléctricas, foram também 

eliminadas e deslocadas divisórias na secção eléctrica e Posto de Transformação. 

Na secção de Pintura foi colocada uma divisória para isolamento de materiais, e 

colocada uma outra divisória, separando a pintura das ferramentas, e onde se 

encostam armários. 

[…] 

 

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso-Italiana 
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Data – 5 de Março de 1960 

[Requer licença de ocupação referente ao corpo D.] 

 

Volume 4 

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso-Italiana 

Data – 1 de Junho de 1962 

[Requer licença de ocupação referente ao corpo D.] 

 

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso-Italiana 

Data – 10 de Dezembro de 1963 

[Relativo a um novo corpo construído na sua fábrica – submete à apreciação o 

projecto de alterações e as telas finais devidamente corrigidas – solicita aprovação]. 

 

[…] 

Ofício à CML 

Assina – Metalúrgica Luso-Italiana 

Data – 22 de Janeiro de 1965 

 

Metalúrgica – Italiana, S. A. R. L., que ocupa com os seus Escritórios e Instalações 

Fabris, o lote 10 na 2ª Circular a Cabo Ruivo, freguesia dos Olivais […], pretende fazer 

a ampliação das suas instalações, vem solicitar a V. Ex.ª se digne determinar que lhe 

seja alienada a parcela de terreno municipal existente nas traseiras do seu lote, com 

frente para o arruamento paralelo a Sul da “2º Circular, ao abrigo da última parte do 

Parágrafo 3º do art. 358º do Código Administrativo. 

Gabinete técnico da Câmara refere que não vê em princípio nenhum impedimento 

para que não se concretize a referida solicitação, apesar de o mencionado lote de 

terreno ser uma zona reservada ao Gabinete Técnico de Habitação. 

[…]
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Documento nº 21 – Processo de Obra nº 29 674, Martini-Rossi, Av. Infante D. Henrique, Lt. 

312. CML/AI. 

 

Martini Rossi 

Av. Infante D. Henrique, Lote 312 

Obra nº 29674, 4 volumes 

 

Ofício 

À CML 

Assina – Martini & Rossi, S.A.R.L. 

Data – 21 de Outubro de 1955 

 

A firma “Martini Rossi, S.A.R.L.”, com sede na Rua Castilho, 1, 1º Dtº, em Lisboa, 

tendo adquirido em hasta pública o lote nº 312 da Av. Infante D. Henrique, freguesia 

dos Olivais, terreno esse destinado a construção industrial, vem apresentar à 

apreciação da Ex.ª Câmara (conforme as condições de arrematação do terreno) um 

plano esquemático das instalações da respectiva memória, após cuja aprovação 

apresentará o projecto definitivo do edifício. 

 

Memória descritiva  

Assina – Arquitectos Victor Palla, nº 191 e Bento de Almeida, nº 142 

Data – 21 de Outubro de 1955 

 

Conforme o disposto nas condições de arrematação do terreno (adquirido em hasta 

pública) apresenta-se um plano esquemático do conjunto das instalações a construir 

no lote 312 da Avenida Infante D. Henrique. 

Nele se indicam as várias zonas do edifício (destinado a fabrico de licores e vermutes) 

assim como os acessos exteriores e as circulações interiores. As legendas esclarecem 

completamente quanto à utilização das dependências e à distribuição dos diversos 

elementos da Fábrica. 

Prevê-se a construção em duas fases, sendo a primeira constituída pela cave e r/chão, 

e a segunda pela ampliação em altura de mais um piso, cuja planta também se 

apresenta. Um corte esquemático auxilia o esclarecimento, dessa marcha de 

trabalhos. O projecto definitivo será apresentado após o parecer da Ex.ª Câmara 

quanto a este ante-projecto. 

[…] 
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Ofício 

À Câmara Municipal de Lisboa 

Assina – Martini & Rossi, S.A.R.L. 

Data – 11 de Fevereiro de 1956 

 

A firma Martini Rossi S.A.R.L., com sede na Rua Castilho nº1-1º Dtº, em Lisboa, 

desejando construir no lote municipal nº 312 da Av. Infante D. Henrique, freguesia dos 

Olivais, o edifício industrial de que se junta projecto (desenvolvimento do ante-projecto 

já apresentado e aprovado pela Ex.ª Câmara no Processo nº 51.330/55), pede a V. 

Ex.ª se digne mandar passar a respectiva licença da Contribuição. 

Mais solicita que essa licença seja posta a pagamento após a expedição do aviso em 

que os serviços Municipais indiquem o prazo de pagamento. 

 

Memória descritiva  

Assina – Arquitectos Victor Palla, nº 191 e Bento de Almeida, nº 142 

Morada do atelier – Rua do Conde Redondo, 64 – 4º Esq. - Lisboa 

Data – Fevereiro de 1956 

 

PROGRAMA 

A firma Martini e Rossi Lda. pretende construir, num lote municipal da Avenida Infante 

D. Henrique, uma fábrica de vermutes, licores, etc., instalando assim definitivamente o 

seu fabrico e todas as dependências a ele indispensáveis. Fundamentalmente, no 

programa podem considerar-se duas divisões principais. 

 a) Zona directiva, administrativa, técnica, etc. 

 b) Zona de fabrico e expedição 

Ambas com várias subdivisões e serviços anexos: nestes últimos incluem-se por 

exemplo as instalações sanitárias e refeitórios do pessoal. Dado que na laboração em 

causa o número de pessoal é relativamente reduzido (na fase actual da produção, 

aliás, bastante intensa, os operários masculinos cifram-se em 6 e as mulheres em 10), 

tais instalações podiam ser relativamente reduzidas; o mesmo se pode dizer dos 

empregados, cujo número total entre mulheres e homens, é de 8. Julgou-se, no 

entanto, que se deveria seguir o critério de criar serviços amplos, com margem para 

ampliações futuras. 

SOLUÇÃO FUNCIONAL 

O terreno apresentava uma configuração planimétrica extremamente desfavorável à 

implementação e um edifício em que a conveniência de conseguir um nível único para 

os serviços e zonas principais era imperiosa. Optou-se por nivelá-lo até onde 
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necessário (apresenta-se um corte esquemático elucidativo desse movimento de 

terras). A depressão existente na zona mais afastada do plano marginal aconselhava a 

localizar aí a cave e a garagem; altimetricamente era este o único condicionamento do 

lote. Livres, portanto, para articular as zonas, criámos um pavilhão administrativo 

paralelo ao plano marginal, um pavilhão de fabrico atrás dele, e um corpo que os liga, 

onde se localizaram serviços comuns, as caixas das escadas arrecadações. Estes 

pavilhões desenvolvem-se em extensão em dois pisos, além do da cave (que ocupa 

apenas a área do fabrico). A leitura das plantas esclarecerá completamente quanto à 

organização funcional do edifício, que se procurou tornar correcta e clara. Entradas, 

circulações de veículos, carga e descarga, vigilância, foram consideradas como 

elementos importantes do conjunto. 

SOLUÇÃO CONSTRUTIVA 

A memória descritiva de estabilidade pormenorizará o que se refere ao sistema 

construtivo adoptado: o de uma estrutura em betão armado, com pavimentos e 

coberturas prefabricados e enchimentos em tijolo. Adaptou-se este sistema por todas 

as óbvias vantagens de economia, tempo e flexibilidade futura. 

SOLUÇÃO ESTÉTICA 

Consequência directa do partido funcional adoptado, o aspecto do edifício traduz esse 

partido e o sistema construtivo duma maneira franca que não exclui uma intenção 

adicional de bem proporcionar e conseguir harmonia plástica entre as várias partes do 

conjunto. A estrutura acusada, os panos de parede\coloridos diferentemente, a 

caracterização dos vãos, são os componentes preponderantes desse espírito de 

composição em que o jogo de volumes é o elemento principal. 

 

Ofício 

À Câmara Municipal de Lisboa 

Assina – Martini & Rossi, S.A.R.L. 

Data – 28 de Julho de 1956 

[Solicita para que seja anexado ao processo os cálculos de estabilidade em betão 

armado, referentes às alterações a introduzir nas suas instalações fabris em Cabo 

Ruivo.] 

[…] 

 

Ofício 

À cml 

Assina – Martini & Rossi, S.A.R.L. 

Data – 29 de Agosto de 1957 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 216

[...] apresenta o projecto de alterações que nela deseja efectuar. Simultaneamente 

apresenta as respectivas telas finais, cuja aprovação requer depois de aprovadas as 

alterações citadas. 

Mais solicita que as respectivas licenças sejam postas a pagamento após a expedição 

do aviso em que para tal fim os serviços indiquem o prazo de pagamento. 

 

Memória descritiva  

Assina – Arquitectos Victor Palla, nº 191 e Bento de Almeida, nº 142 

Morada do atelier – Rua do Conde Redondo, 64 – 4º Esq. - Lisboa 

Data – 29 de Agosto de 1957 

 

As alterações cujo projecto se apresenta são simples alterações de pormenor que não 

modificam o partido geral do edifício; trata-se, na sua maior parte, de diferente 

dimensionamento e deslocação de alguns elementos. Indicadas nas cores 

convencionais, bastará o exame do projecto para completa elucidação do seu teor. 
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Documento nº 22 – Processo de Obra nº 31 381, Kores Portuguesa, Av. de Pádua, Lt. 42. 

CML/AI. 

MORADA – AV. DE PÁDUA LOTE 42 
DESIGNAÇÃO – KORES PORTUGUESA  
Nº DE OBRA – 31 381 
VOLUMES – 1 

OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

 Volume 1                                                                                               

À CML 

Assina – 

Data –  

Assunto –  

 Cálculos de 

estabilidade – 

assina – Eng. V. 

Fernandes dos 

Santos, nº 501 

À CML 

Assina –  

Data – 13 de Março de 

1957 

Assunto – A firma 

KORES, Lda., com sede 

na Rua de S. Nicolau, 

nº 13, 3º, em Lisboa, 

deseja construir no seu 

terreno [...], a fábrica de 

que junta projecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assina – arquitectos Victor Palla, nº 91 e Bento de 

Almeida, nº 142 

Data – Lisboa 8 de Março de 1958 

Edifício – Apresenta-se o projecto que a firma Kores, 

Lda. desejam construir na zona industrial, à Av. Infante 

D. Henrique. Trata-se de uma fábrica de papéis 

químicos e fitas de máquinas de escrever. O esquema 

funcional é muito simples: 

No Rh. Localiza-se a zona de laboração, com todos os 

serviços anexos, e a expedição; no andar elevado os 

escritórios. Instalações sanitárias servem as diversas 

zonas. 

A tradução construtiva e plástica deste esquema é 

franca; uma estrutura de betão armado, aparente, 

preenchida por materiais leves (tijolo, caixilharia 

envidraçada). Vigas armadas constituirão as “sheds” da 

cobertura da zona fabril, permitindo manter livre o 

espaço inferior. 

O volume ocupado pela construção acha-se 

amplamente compreendido na percentagem 

estabelecida para esta zona. Respeitaram-se os 

alinhamentos regulamentares, assim como todas as 

disposições da Direcção Geral das Indústrias. […] 

 [Cálculos de 

estabilidade – 

memória e 

desenhos de 

estrutura. Memória 

dos cálculos é 

assinada pelo Eng., 

nº 501, V. 

Fernando dos 

Santos] 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina –  

Data – 5 de Abril de 

1958 

Assunto – deseja 

introduzir alterações de 

que junta projecto na 

fábrica, apresenta 

simultaneamente as 

respectivas telas finais 

para aprovação, solicita 

também as respectivas 

licenças que sejam 

postas a pagamento 

[…]. 

Telas finais – 1958  

(Fotocopiar – alçado principal – folha 4 

                   – corte A-B – folha 4-A) 

 

 

À CML 

Assina –  

Data – 4 de Novembro 

de 1958 

Assunto – solicita 

licença de ocupação 

  

  O ano de 1969 – 

último documento 

solicitando uma 

licença camarária 

para proceder a 

pinturas exteriores 

 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 219

Documento nº 23 – Processo de Obra nº 38 797, Sociedade Portuguesa de Lapidação de 

Diamantes, Av. Marechal Gomes da Costa, nº 37. CML/AI. 

MORADA – AV. MARECHAL GOMES DA COSTA, Nº 37 
DESIGNAÇÃO – SOCIEDADE PORTUGUESA DE LAPIDAÇÃO DE DIAMANTES 
Nº DE OBRA – 38 797 
VOLUMES – 12 

OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

 Volume 1                                                                                               

À CML 

Assina – Sociedade Portuguesa 

de Lapidação de Diamantes e 

Companhia de Diamantes de 

Angola 

Data – 12 de Junho de 1959 

Assunto – solicita que o pedido 

já apresentado seja analisado 

com a brevidade possível. 

 Assina – Direcção dos 

Serviços de Finanças da 

CML 

Data – 3 de Agosto de 

1959 

Assunto – alienação de 

terreno (Sociedade 

Portuguesa de Lapidação 

de Diamantes) Em virtude 

do terreno ter sido em 

hasta pública realizada em 

20 do mês findo, e tendo-se 

verificado a alienação do 

mesmo pela Sociedade 

requerente, julga-se de 

arquivar o presente 

projecto.  

À CML 
Assina – Sociedade Portuguesa 
de Lapidação de Diamantes e 
Companhia de Diamantes de 
Angola 
Data – 14 de Setembro de 1959 
Assunto – […] vem dar 
cumprimento à condição 5ª das 
Condições Especiais de 
alienação do lote designado com 
o número 625, na planta número 
8553 da 1ª Repartição da 
Direcção de Serviços de 
Urbanização e Obras dessa 
Câmara, cuja adjudicação foi 
feita a esta Sociedade em hasta 
pública efectuada em 20 de Julho 
do corrente ano.  
Para o efeito junta 2 exemplares 
de cada um dos seguintes 
documentos – plano esquemático  

Memória descritiva - do conjunto de 
instalações a instalar 
Assina – os administradores da 
Sociedade Portuguesa de Diamantes 
Data – 14 de Setembro de 1959 
Corpos destinados – à instalação de 
oficinas de moinhos, planificação de 
serviço e secção de vendas, com 
grandes fachadas viradas a norte. 
Construção de uma casa forte 
subterrânea. Outro corpo onde se 
instalam os serviços administrativos e 
as secções fabris complementares da 
operação principal, efectuada nas 
oficinas de moinhos. Edifício para a 
instalação de uma cantina, serviços de 
saúde, balneários, armazéns. 
Portarias. 
Propõe-se fazer a construção por 
fases – na fase final poderá empregar 
cerca de 2500 pessoas. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

do conjunto das instalações; 

memória descritiva; DG, III Série, 

números 134-156, 

respectivamente de 8 de Junho e 

6 de Julho de 1959, que 

publicam o alvará nº14, 

concedendo à Sociedade 

autorização para a exploração, 

em Lisboa ou zonas 

circunvizinhas, da Indústria de 

lapidação de diamantes, incluída 

na classe XVII, do grupo III, da 

tabela anexa ao 

Decreto nº 7989, de 25 de 

Janeiro de 1922. Requer a 

aprovação do plano. 

O plano esquemático contempla as seguintes secções: 

salas de moinhos de lapidação; serviços fabris 

complementares e administrativos; cantina; etc., 

portarias, recreio. 

 

À CML 

Assina – Sociedade Portuguesa 

de Lapidação de Diamantes e 

Companhia de Diamantes de 

Angola 

Data – 13 de Abril de 1960 

Assunto – A Sociedade 

Portuguesa de Lapidação de 

Diamantes, S.A.R.L., solicita a 

prorrogação do prazo para o 

arranque das obras, 

fundamentada na complexidade 

da indústria que vai implementar 

– montagem de processos de 

fabrico completamente 

desconhecidos no nosso país até 

ao momento presente, o que 

obrigou a morosos estudos de 

preparação, que incluíram visitas 

aos principais centros 

estrangeiros de lapidagem […]. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

À CML 

Assina – Sociedade Portuguesa 

de Lapidação de Diamantes e 

Companhia de Diamantes de 

Angola 

Data – 3 de Novembro de 1960 

Assunto – Solicita a aprovação 

do projecto para a instalação da 

indústria de lapidação de 

diamantes. 

Propõe uma distinta ocupação do 

terreno em relação ao 1º plano 

apresentado. 

Assina – arquitecto Carlos Manuel Ramos16, nº 126; 

Teixeira Guerra, nº 260 
Data – 21 de Outubro de 1960 

Edifício – A criação da indústria de lapidação de diamantes 

entre nós, representará certamente um facto notável da 

nossa vida económica, e, a escala em que se pretende 

instalar essa indústria, escala  

tentada mundialmente pela primeira vez, chamará 

certamente sobre ela e sobre as suas instalações, a 

atenção de todos aqueles que a ela se dedicam e daqueles 

que formam a rede desse comércio mundial. 

Compreendem-se, portanto, todas as preocupações 

havidas na aquisição de um excelente terreno e na 

orientação que desde o início se tem dado ao projecto e 

construção do edifício – edifícios, que virão a constituir 

estas instalações. […] 

Assim as soluções mais rígidas e concentradas e outras 

mais articuladas fechando um espaço central ou grande 

pátio, sucedeu-se aquela que acompanhando mais o 

movimento do terreno viria a alcançar a forma de um Y ou 

estrela de três pontas que é também a forma de 

organização esquemática de grande parte das indústrias. 

[…] 

É esta a sexta indústria que os Arquitectos que constituem a 

equipa dão a sua colaboração e esperamos que o trabalho 

que neste momento se apresenta e se continuará a 

desenvolver, possa beneficiar de toda a experiência dessas 

outras realizações, nos seus aspectos técnicos, plásticos e 

económicos. Já nas outras memórias que acompanhavam 

trabalhos desta natureza temos feito referência à acção do 

arquitecto no campo das construções preocupação de aspecto 

e de qualidade que se pretende conceder às instalações. 
É dentro desse espírito que se tem trabalhado e a quasi 

aceitação total dos novos estudos pela digníssima 

Administração dá-nos a certeza de termos atingido alguns dos 

objectivos fundamentais. […] 

Solicitam a definição do problema económico: 1º - a situação 

do edifício no terreno, a fraca percentagem da área construída 

em relação ao mesmo terreno, a criação desse parque 

envolvente e as suas linhas gerais, já lhe  

 

                                                 
16 Arquitecto Carlos Manuel Ventura de Oliveira Ramos, residente na Rua Francisco de Almeida nº 7, em 
Lisboa. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 

 conferem uma nobreza e generosidade de critérios pouco vulgares; no que se 

refere aos acabamentos do próprio edifício pensamos que só interessará revestir. 

Conhecimento orgânico e do programa da indústria. 

Analisemos agora a sua distribuição na solução adoptada […] 

- Cria-se além do programa, mas plenamente justificada pela distribuição, posição 

relativa e panorâmicas uma sala da Administração, com pequeno bar Ao nível do 

terraço da cobertura. Localizado à frente do volume principal fica o corpo do 

restaurante, à cota 90.00 ou seja ao nível do Rch, acessível pelo pórtico 

existente a nascente do edifício e a todo o seu comprimento. 

Na cave a que corresponde esse restaurante ficam as cozinhas e serviços 

complementares, uma área destinada à lavandaria e um espaço coberto para 

abrigo e manobra não devassado pelo nível do restaurante. 

Definida a implantação destes volumes principais no terreno estudou-se um 

esquema de circulações gerais que de acordo com os perfis dos arruamentos 

circundantes a norte e a sul vieram a definir as entradas do recinto e respectivas 

portarias. 

Estas obedecem às necessidades de controlo e segurança deste tipo de 

instalações e integram-se perfeitamente no conjunto, tratados propositadamente 

com grande leveza, para evitar uma presença que poderia ser inconveniente ao 

volume principal. 

Sob o ponto de vista construtivo adaptou-se uma estrutura de betão armado e 

pavimentos do mesmo sistema que, mercê da sua modulação e composição 

permitisse a maior elasticidade à compartimentação interior. [...] 

O critério de acabamentos exteriores baseou-se na convicção de que nos 

poderíamos servir de determinados elementos balançados, os quebra-luzes 

para, mercê do seu revestimento de pedra, podermos incutir à fachada a 

nobreza de acabamentos necessária. Deste modo escusamos de revestir 

grandes superfícies de fachada com acabamentos caros, mantendo-se a 

intenção de revestir grandes superfícies de fachada com acabamentos caros, 

mantendo-se a intenção de uma realidade económica. 

Servindo de elemento regulador de luz interior acoplaram-se estores exteriores 

de alumínio, reguláveis, que permitem ainda uma diferenciação dos dois corpos 

da face nascente. 

Os acabamentos interiores serão todos de primeira qualidade, dando-se uma 

pormenorização mais cuidada e dispendiosa à zona de Administração e corpos 

gerentes. 

A escolha destes tipos de acabamento e carácter de pormenorização e 

decoração só o desenvolvimento dos estudos poderá permitir. […] 

No entanto e de um modo geral a intenção será a de deixar à vista toda a 

estrutura de betão armado, convenientemente estudada e preparada, de modo a 

poder coexistir com acabamentos mais caros, valorizando-se reciprocamente. 

Determinados revestimentos e cores exteriores, uma caixilharia cuidada e bons 
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vidros darão ao edifício a sobriedade e nobreza desejadas. […] 

No aspecto plástico, a própria descrição construtiva do edifício poderia permitir 

determinadas conclusões. 

De facto a uma franqueza de partido e verdade construtiva ou seja o acusar de 

toda uma estrutura poderia corresponder uma arquitectura técnica e fria que a 

todo o custo quisemos evitar. 

A verdade construtiva a que nos referíamos foi portanto estudada e criada de 

modo a resultar plasticamente com interesse. 

Podemos pois dizer que no Alçado Nascente existe uma dominante de linhas 

horizontais, soltas do terreno por uma galeria porticada corrida, a que 

unicamente a série de estores metálicos exteriores quebra a monotonia e lhe 

concede um vago sabor meridional. 

Este jogo de sombra e luz destes elementos salientes e da referida galeria em 

sombra cria, pode dizer-se, uma arquitectura de volumes. 

Contrastando com este fundo uniforme e enriquecendo o conjunto, destaca-se o 

corpo do refeitório, de grande leveza e riqueza de recorte que vitaliza todo o 

espaço criado pela exposição e forma do próprio edifício. 

Pode portanto dizer-se que é sobre o nascente que o edifício se abre. 

Sobre o Poente, mantém-se o sistema de protecção solar unicamente no corpo 

da Administração e no corpo de fabrico colocaram-se unicamente umas frestas 

corridas para se reforçar a iluminação das salas de lapidação e serrarias, 

protegendo-se, no entanto, essas janelas que evitam um hermetismo exagerado 

das galerias permitindo a visão para o exterior. 

Do norte o edifício aparece-nos segundo o extremo do bloco da Administração a 

que um jogo de volumes e tratamento de superfícies evita qualquer aspecto de 

seccionamento brusco e de topo, e o transforma num desenho de recorte nítido. 

Mais recuado, mas dominando ainda esse alçado vê-se a frente do corpo técnico 

de classificação, planificação, e vendas, frente esta aberta francamente a norte 

para poder beneficiar da iluminação mais conveniente. 

A fachada sul é mais fechada tanto pelo topo do corpo de fabrico como ainda 

pelo carácter fechado do alçado sul do corpo técnico, onde a caixa do ascensor 

da casa forte e respectivas antecâmaras dominam a própria dimensão desse 

alçado. 

 Não será demais lembrar que esse alçado norte e sul. […] 

Um bom esquema de arruamentos e parques de estacionamento, o tratamento 

cuidado das zonas verdes envolventes e vedações darão ao conjunto, sempre 

discutível num outro ponto, aquele nível que se pretende atingir e integrado de 

facto o edifício num ambiente de parque. 
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OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS
 

 Volume 2 (não acrescenta informação), volume 3 (cálculos de estabilidade + memória descritiva); volume 

4 (projecto das estruturas); volume 5  

À CML 

Assina – Sociedade Portuguesa 

de Lapidação de Diamantes 

Data – 15 de Março de 1963 

Assunto – Solicita a aprovação 

do projecto de alterações, relativo 

ao processo nº 52.878/60 

Assina – arquitecto Carlos Manuel Ramos 

Data – Março de 1963 

Edifício – projecto de alterações – é unicamente um 

acerto das formas e composição do edifício. 

Em linhas gerais modifica-se a inserção do corpo com o 

eixo orientado a Nascente -Poente, corpo esse destinado 

à classificação de diamantes, de modo a simplificar o 

seu recorte, e a conseguir-se uma maior unidade nos 

elementos da cobertura. […] 

 

Volume 6 (não tem informação); volume 7 (projecto de estruturas); volume 8 

À CML 

Assina – Sociedade Portuguesa 

de Lapidação de Diamantes, S.A. 

Data – 15 de Fevereiro de 1966 

Assunto – Solicita aprovação de 

um projecto de alterações, 

solicita também que a licença 

seja posta a pagamento. 

 

Assina – arquitecto Carlos Manuel Ramos e Arquitecto 

T. Guerra 

Data – 1966 

Edifício – projecto de alterações – Após o último 

projecto de alterações entrado na Câmara, pode dizer-se 

que este projecto constitui unicamente o acerto final com 

um determinado nº de pormenores construtivos e 

exigências técnicas das instalações especiais, que 

naquela data ainda se encontravam por definir. […] 

 

 

 

OFÍCIOS MEMÓRIAS DESCRITIVAS OUTROS 
 

Volume 9 

À CML 

Assina – Sociedade Portuguesa de Lapidação 

de Diamantes 

Data – 8 de Março de 1966 

Assunto – Solicita aprovação das telas finais 

Telas finais 
Data – Setembro 1965 

Assinam – arquitecto Carlos Manuel 

Ramos Teixeira Guerra 

[…] 

 

À CML 

Assina – Sociedade Portuguesa de Lapidação 

de Diamantes 

Data – 21 de Novembro de 1966 

Assunto – tendo concluído em Junho de 1965 a 

construção do edifício que levou a efeito na 

actual Av. Marechal Gomes da Costa, nº 37, 

solicita que seja feita a vistoria final e que lhe 

seja concedida a respectiva licença de 

ocupação. 
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Documento nº 24 – Memória Descritiva e Justificativa. Companhia Previdente. Instalações 

Fabris de Alverca. 1957. Arquitecto Fernando Sotto-Mayor de Almeida. AOCMVFX. 
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Documento nº 25 – Memória Descritiva e Justificativa. Sociedade Central de Cervejas, Novas 

Instalações. Vialonga. 1966. S.A. AOCMVFX.  
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Documento nº 26 – Memória Descritiva e Justificativa. Kodak, Laboratórios e escritórios. Linda-

a-Velha. 15 de Janeiro de 1968. Arquitecto Pedro Falcão e Cunha, Centro de Projectos 

Industriais. AOCMO. 
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 Documento nº 27 – Quadro sinóptico relativo aos casos de estudo apresentados no Capítulo 4 
ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

INDÚSTRIAS 
ENCOMENDADORAS AUTOR PROJECTO 

MEMORIA DESCRITIVA Data TRANSFERÊNCIA NOVA SISTEMA 
CONSTRUTIVO

TIPO DE 
COBERTURA vertical horizontal 

corpos 
ou pavi-
lhões 

lote 

O DESPONTAR DA INDÚSTRIA MODERNA NA CIDADE 
Casa da Moeda 

Fundição, cunhagem, 
etc. 

 

Arqtº. Jorge 
Segurado 
(1898-1957) 

Projecto inicial 1933 
1941 

Desloca-se S. Paulo, 
Beco da Rua da Moeda 
para o Arco do Cego 
(Lisboa) 

 Betão armado Terraço (laje) e 
shed 

   
X 

 
X 

Diário de Notícias 
Imprensa, gráfica 

Arqtº. Profírio 
Pardal Monteiro 
(1897-1957) 

Projecto inicial  
Telas finais 

1936 Desloca-se do Bairro Alto 
para a Av. da Liberdade 
(Lisboa) 

 Betão armado Terraço (laje)  
X 

    
X 

Standard Eléctrica 
Telecomunicações 

Arqtº. Cottinelli 
Telmo (1897-
1948) 

Ante-projecto  1945   
X 

Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

Terraço (laje)  
X 

   

O IMPASSE DA INDÚSTRIA MODERNA 
Frigorífico de 

Alcântara 
Frio artificial-

alimentos 

Arqtº. João 
Simões (1908-
1995) 

Ante-projecto 
Projecto final 

1938 
1938  
(Julho) 

 X Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

Terraço (laje) 

X  
 

X 
 

X 

H. Vaultier & Cª 
Mangueiras, puados, 

correias 

Arqtº. João 
Simões (1908-
1995) 

Ante-projecto 
Projecto  
Telas finais  

1942 
1942 
1945 

Ampliação  Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

Duas águas 
(asnas em 
ferro) 

   X 
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 
INDÚSTRIAS 

ENCOMENDADORAS AUTOR PROJECTO 
MEMORIA DESCRITIVA Data TRANSFERÊNCIA NOVA SISTEMA 

CONSTRUTIVO 
TIPO DE 

COBERTURA vertical horizontal 
corpos 
ou pavi-
lhões 

lote 

A EXIGÊNCIA DA MODERNIZAÇÃO DE INDÚSTRIAS EXISTENTES 
A Nacional 

Moagem, bolachas 
Arqtº. Profírio 
Pardal 
Monteiro 
(1897-1957) 

Fábrica moagem e 
Armazém de farinhas 
Projecto inicial  
Telas finais 
Silos 
Projecto inicial  
Telas finais  

 
 
1948 
1950 
 
1949 
1952 

  
X 

(amplia
ção) 

Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

Terraço (laje) 

X  X  

Portugália 
Cerveja 

Arqtº. José 
Gomes Bastos 
(1914-19?) 
Arqtº. José 
Gomes Bastos, 
Arqts. Luís 
Bastos 
(n.1959) e 
Conceição 
Silva 

Malteria  
Ante-projecto 
Telas finais 
Ampliação fabris 
Anteprojecto 
Telas finais 
 

 
1951 
1956 
 
1953 
1965 
 

  
X 

(amplia
ção) 

Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

Laje 

X   X 

SACOR. AS DUAS IDADES E UM POUCO MAIS 
SACOR 
Petróleo e derivados 

Eng. José (?) 
Nobre Santos 
 
 
Eng. Jacinto 
dos  
Reis 
Bettencourt 
 
Eng. Jacinto  
dos Reis 
Bettencourt 

Oficinas, garagem, 
armazéns gerais  
Ante-projecto 
Memória descritiva 
Projecto inicial 
Telas finais  
 
Cantina 
Projecto inicial 
Telas finais 

 
 
1951 
1952 
1952 
1957 
 
 
1954 
1957 

  
X 

(amplia
ção) 

Betão armado Laje 

X  X 

  
 

A SEGUNDA IDADE A CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGÉTICA 
Central Leiteira 
Alimentar 
 

Arqtº. José 
Manuel 
Galhardo 
Zilhão (1915-?) 

Ante-projecto 
Projecto  

1951 
1952 

  
X 

Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

Laje com 
inclinação 

 
 

 
 

X 
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

INDÚSTRIAS 
ENCOMENDADORAS AUTOR PROJECTO 

MEMORIA DESCRITIVA Data TRANSFERÊNCIA NOVA SISTEMA 
CONSTRUTIVO 

TIPO DE 
COBERTURA vertical horizontal 

corpos 
ou pavi-
lhões 

lote 

UMA MESMA IMAGEM DA INDÚSTRIA MODERNA 
Automática Eléctrica 
Portuguesa (AEP) 
Telefones, Pbx 

Arqtº. Carlos 
Rebello de 
Andrade 
(1887-1971) 

Projecto definitivo  
 
Telas finais 

1947 
(Junho) 
1949 

 
X 

 
  

? 

Duas águas 
 

 
 

 X 
(arti 
cula 
dos) 

 

Fábrica Lisbonense 
de Sedas e Veludos 
Têxteis sintéticos 

Arqtº. Trindade 
Chagas 
 
Aj. Tec. Eng. 
João Pereira 
Cirne 

Ante-projecto 
 
 
Projecto inicial  
 
Projecto final  
 
Telas finais  

1947  
(Maio) 
 
1948 
(Maio) 
1948  
(Agost.) 
1950 
(Jan.) 

 
X 

  Duas águas 
(cobertura em 
madeira e 
fibrocimento) 
Asnas 
metálicas e 
lanternins 
para 
iluminação 

 

 
X 

 
X 

(arti 
cula 
dos) 

 

Produtos Corticeiros 
Portugueses 
Discos de 
aglomerado de 
cortiça 

Eng. civil 
Henrique Botta 
Conde de 
Paiva 

Ante-projecto 
 
Projecto inicial 
Telas finais 

1947 
(Dez.) 
1951 
1952 

 

 
X 

Edifício 1 Alve. 
pedra, betão 
armado e 
simples 
Edifícios 2,3,4 
Betão armado 
(pilares e vigas) 

Edifício 1 
Laje de betão 
armado 
 
Edifício 4  
Asnas 
metálicas 

 
X   

X 

 

UMA MESMA IMAGEM DA INDÚSTRIA MODERNA 
UTIC 
Garagem, estação de 
serviço, construção 
de carroçarias 

Eng. civil 
Francisco Silva 
Mata 
Arqtº. Luís 
Mateus Júnior 

Memória descritiva 
 
Peças desenhadas 
Ante-projecto  
Telas finais 

 
 
 
1948 
1950 
 

Ampliação na cidade  
 

Betão armado Duas águas 
Terraço (laje) 

 
 

  
X 

(arti 
cula 
dos) 

  
 

Casa Capucho 
Oficina de fundição, 
ferro e metais 

Arqtº. 
Frederico 
Henrique Jorge 
(1915-1944) 

Projecto inicial 
 
Telas finais 
 

1951 
(Junho) 
1953 
1954 

Desloca-se do Laranjeiro 
(Cova da Piedade) para 
Lisboa 

 Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

Duas águas 
Asnas em 
ferro, telha 

 
 

  
X 

(arti 
cula 
dos) 
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 
INDÚSTRIAS 

ENCOMENDADORAS AUTOR PROJECTO 
MEMORIA DESCRITIVA Data TRANSFERÊNCIA NOVA SISTEMA 

CONSTRUTIVO 
TIPO DE 

COBERTURA vertical horizontal 
corpos 
ou pavi-
lhões 

lote 

ESCRITÓRIOS NO LUGAR INDUSTRIAL 
CARRIS Eng. civil João 

Maria Cabral 
 
Arqtº. João 
Simões (1908-
1995) 

Anteprojecto conjunto 
 
 
Projecto inicial  
Telas finais 

1952 
 
 
1955 
1958 

 

 
X 

Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

 

 
X 

  
 

 

NOVOPCA Arqtº. Fernando 
Peres (1918-?) 
 

Ante-projecto 
Telas finais 
 

1953 
1955-
1956 

 
X 

 Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

   
X 

 
X 

 

General Motors 
Portuguesa 
 
 

Arqtº. José 
Fernando 
Teixeira 
(n.1932) 

Novo estudo 
esquemático 
Ante-projecto 
Projecto final 

1962 
1962 
1963  

X 

 Betão armado Terraço (laje) 
 E asnas em   
betão 

   
X 

(arti 
cula 
dos)) 

 

PRODUÇÃO TRADICIONAL EM RECIPIENTES MODERNOS 
Fábrica Barros 
Têxtil 

Arqtº. Cottinelli 
Telmo 
 
Arqtº. António 
Maria Veloso 
Camelo 
(1899-1985) 

Ante-projecto 
 
 
Projecto inicial 
 
Telas finais 

1947 
 
 
1949 
(Março) 
1952 

 

 
X 

Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

Laje em 
betão e shed 
sem apoios 

  

 
X 

 
X 

PRODUÇÃO TRADICIONAL EM RECIPIENTES MODERNOS 
Consórcio Laneiro 
Têxtil 

Arqtº. Nuno 
Teotónio 
Pereira 
(n. 1922) 
Eng. Vasco 
Costa 
 
 

Esquema de 
implantação 
Escolha e lavandaria 
Armazém de lãs sujas 
Cardação e Penteação 
Projecto inicial 
Telas finais 
Central de vapor e 
armazém geral 

1951 
 
 
 
1952 
1954 
1953 
 

 
 

 
X 

Betão armado 
(pilares e 
vigas) 
 

Laje e shed 
em betão 
armado 
 

   
X 
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

INDÚSTRIAS 
ENCOMENDADORAS AUTOR PROJECTO 

MEMORIA DESCRITIVA Data TRANSFERÊNCIA NOVA SISTEMA 
CONSTRUTIVO 

TIPO DE 
COBERTURA vertical horizontal 

corpos 
ou pavi-
lhões 

lote 

MODELOS EM CONSTRUÇÃO NA DIVERSIDADE PRODUTIVA 
FAPAE 
Lâmpadas eléctricas, 
aparelhos rádio-
eléctricos-acústicos, 
etc. 

Arqtº. Profírio 
Pardal Monteiro 
(1897-1957) 
 
 
 
 
Eng. Pedro 
Kopke Pardal 
Monteiro 

Ante-projecto (geral) 
 
Proj. A 
Proj. B 
Proj, C 
1ª fase – projecto inicial 
               Telas finais 
2ª fase – projecto inicial 
               Telas finais 
 

1949 
(Março) 
 
 
 
1950 
1952 
1957 
1958 

Desloca-se da Marinha 
Grande, de Lisboa e de 
Aveiro 

 Proj. C 
Betão armado 
(estrutura 
geral) 

Cobertura 
geral em 
betão armado 
Oficinas 
Semi-
abóbadas 

 
 

  
X 

(arti 
cula 
dos) 

  
 

Metalúrgica Luso-
Italiana 

Arqtº. Lucínio 
Cruz 
(1914-199?) 

Ante-projecto 
 
Projecto inicial 
 
Telas finais 

1955 
(Abril) 
1955 
(Junho) 
1958 
 

Desloca-se do centro de 
Lisboa, das Travessas 
das Salgadeiras 

 Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

Cobertura 
geral em 
betão armado 
Oficinas 
abóbadas 
cónicas 

 
 

  
X 

(arti 
cula 
dos) 

 

Martini Rossi 
Bebidas (vermutes, 
licores) 

Arqts. Victor 
Palla  
(1922-2006) e 
Bento de 
Almeida 
(1918-1997) 

Ante-projecto 
 
Projecto inicial 
 
Telas finais 

1955  
(Out.) 
1956 
(Fev.) 
1957 

 

 
X 

Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

Terraço (laje) 
e shed 

   
X 

(arti 
cula 
dos) 

 

Kores- Papeis 
químicos e fitas de 
máquinas de escrever 

Arqts. Victor 
Palla e Bento 
de Almeida 

Ante-projecto 
 
Telas finais 

1958 
(Março) 
 
1958 
(Março) 

  
X 

Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

Laje e asnas 
em betão 
armado 

  X 
(arti 
cula 

dos) 

 
X 
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ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 
INDÚSTRIAS 

ENCOMENDADORAS AUTOR PROJECTO 
MEMORIA DESCRITIVA Data TRANSFERÊNCIA NOVA SISTEMA 

CONSTRUTIVO 
TIPO DE 

COBERTURA vertical horizontal 
corpos 
ou pavi-
lhões 

lote 

O ARQUÉTIPO DO MODERNO NOS EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS 
Instituto 
Pasteur 
Medicamentos, 
laboratório 

Arqtº. Carlos Ramos 
(1897-1969) 
Arqtº. Carlos Manuel 
Ramos (1922-2005) 

 1958 Desloca-se do centro de 
Lisboa, Rua Nova do 
Almada  

 Betão armado 
(pilares e 
vigas) 

Terraço (laje)  
X 

   
 

Diamang-
Dialap 
Lapidação de 
diamantes 

Arqtº. Carlos Manuel 
Ramos 
Arqtº. Teixeira Guerra 
(1922-?) 

Projecto inicial 
Telas finais 

1960 
1965 
 

  
X 

Estrutura 
porticada em 
betão armado 
 

Terraço (laje)  
Cúpulas 
piramidais 
moldadas em 
betão 
(refeitório) 

 
X 

  
 

 

A DESLOCALIZAÇÃO DA CIDADE PARA A REGIÃO DE LISBOA 
Companhia 
Previdente 

Arqtº. Fernando Sotto-
Mayor de Almeida 

Memória descritiva e 
projecto  

1957 Objectivo – reunir parte 
da produção em Alverca 
que existia dispersa por 
várias fábricas em Lisboa 
– Largo do Conde de 
Barão e em Santa Clara 

 Estrutura geral 
em betão 
armado e pré-
esforçado 

Lajes em 
betão armado 
Oficinas – 
sheds em 
abóbada 
cónica 

   
X 

 

Centralcer Gabinete de Estudos 
da Sociedade Central 
de Cervejas 
Gabinete de projectos 
J. Talone 
Gefel, Gabinete de 
Estudos e 
Empreendimentos 
Técnicos (serviços 
admnist. e sociais) 

Planta geral 
 
Memória descritiva  

1965 
 
1966 
 

Desloca-se da Av. 
Almirante Reis (Lisboa) 

 Estrutura geral 
em betão 
armado 

Corpo D – 
lajes de betão 
armado 
Corpos L-M, J 
– “cascas de 
betão 
prefabricado” 
Corpo G-F – 
lajes em betão 
impermeabiliz
ado 

   
X 

 

A DESLOCALIZAÇÃO DA CIDADE PARA A REGIÃO DE LISBOA 
Kodak Profabril – Centro de 

projectos industriais 
Arqtº. Pedro Falcão e 
Cunha (1922-?) 
Arqtº. principal G.R. 
Telles 

Projecto inicial 
 
Projecto final 
 
Enquadramento 
paisagístico 

1968 
(Jan.) 
1969 
 
 
1968 

 
X 

 Estrutura geral 
em betão 
armado 

Edif. 1,2,3 – lajes 
em betão com 
ench.de betão leve 
Edif. 4 – cobertura 
de alumínio e 
isolamento térmico 

   
X 
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CAPÍTULO 5 
Documento nº 1 – Ofício do arquitecto Jorge Segurado ao Director da Companhia das Águas 

de Lisboa.18 de Março de 1953. Fundo Arquitecto Jorge Segurado. 383 – Companhia Das 

Águas, Bairro, correspondência, 1952. AHANBA.  
 

Lisboa, 18 de Março de 1953 

 

Exmº Senhor Director da Companhia das Águas de Lisboa 

 

       Av. da Liberdade. Lisboa 

 

 Tendo sido incumbido pelo Exmº Senhor Engenheiro Chefe Luís Veiga da 

Cunha de elaborar os Ante – Projectos Tipos para as Habitações destinadas ao Bairro 

Operário dessa Companhia, de acordo com as indicações e normas que foram dadas; 

 Esperando que o meu trabalho satisfaça as necessidades impostas e os 

desejos da Companhia que V. Exa. superiormente, apresento os meus respeitosos 

cumprimentos. 

 

O Arquitecto  

 

Jorge Segurado 
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Documento nº 2 – Ofício do arquitecto Jorge Segurado ao Director da Companhia das Águas 

de Lisboa. 9 de Junho 1953. Fundo Arquitecto Jorge Segurado. 383 – Companhia das Águas, 

Bairro, correspondência, 1952. AHANBA. 
 

P-383-52 

J.S.-E.L. 

Lisboa, 9 de Junho de 1953 

 

     Exmº Senhor Director da Companhia das  

              Águas de Lisboa 

 

      Avenida da Liberdade 

      Lisboa 

 

 Junto tenho a honra de entregar a V. Ex.ª, após vários estudos para diferentes 

terrenos que elaborei no decorrer das negociações com a Câmara Municipal de 

Lisboa, como é do conhecimento de V. Ex.ª – O Plano Geral do Bairro destinado ao 

pessoal operário, da Companhia que V. Ex.ª tão dignamente dirige, trabalho feito de 

harmonia com as indicações e assistência do Exmº Senhor Engenheiro Chefe Luís 

Veiga da Cunha. 

 

 

O Arquitecto 

 

Jorge Segurado 
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Documento nº 3 – Ofício do Director da Companhia das Águas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa. 21 de Janeiro de 1954. Fundo Arquitecto Jorge Segurado. 383 – 

Companhia das Águas, Bairro, correspondência, 1952. AHANBA. 
 

754 

RT/M 

Proc. 15.22 

    Exmo Sr. Presidente 

    Câmara Municipal de Lisboa 

 

 De harmonia com a indicação de V. Exª, dada na conferência que tivemos no 

dia 19 do corrente, remetemos para aprovação o anteprojecto do bairro destinado aos 

operários desta Companhia, a construir nos terrenos para tal destinados por V. Exa. 

 Esclarecemos que no mesmo terreno está projectada a construção do novo 

reservatório de zona baixa da rede de distribuição de água, que é obra urgente e 

relacionada com o abastecimento de água da parte nova da cidade onde se localiza a 

nova área industrial, que começa a estar deficientemente abastecida. 

 A reunião no mesmo terreno do reservatório e do bairro resultou coincidência 

das cotas topográficas exigidas pelo reservatório com as do terreno indicado por V. 

Excª para a construção do bairro, mas do conjunto resulta, com vantagem para a 

Câmara, melhor aproveitamento do terreno com a ocupação de uma só parcela, ao 

mesmo tempo que o arquitecto autor do projecto tira partido, para a urbanização do 

bairro, da placa de relva que cobrirá o depósito, permitindo também a Companhia das 

Águas, manter, indirectamente mas simultaneamente a sua fiscalização sobre a vida 

do bairro, através dos seus guardas do reservatório de abastecimento de água. 

 Resta-nos dizer a V. Exa que a aprovação que solicitamos com o presente 

ofício, ao mesmo tempo que se torna indispensável para se iniciar a construção do 

bairro e, urgentemente, do reservatório, torna-se também necessária e urgente para 

que, seguidamente, pelo Ministério das Obras Públicas nos sejam concedidas as 

verbas exigidas pelas despesas das suas obras. 

 

                   A BEM DA NAÇÃO 

Lisboa, 21 de Janeiro de 1954 

 

      Pela COMPANHIA DAS ÁGUAS DE LISBOA 

       O Director Delegado 

        a) Artur Mendes de Magalhães 
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Documento nº 4 – Memória descritiva e justificativa dos projectos das casas para habitação do 

pessoal das Águas de Lisboa, a construir nos Olivais, arquitecto Jorge Segurado. Lisboa, Maio 

1962. Fundo Arquitecto Jorge Segurado. 383 - Companhia das Águas de Lisboa. Casas para 

habitação do pessoal, 1962. AHANBA. 

 

Peças escritas. Projecto  

 

Memória DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DOS PROJECTOS DAS CASAS PARA 

HABITAÇÃO DO PESSOAL DAS ÁGUAS DE LISBOA A CONSTRUIR NOS OLIVAIS 

 

Da implantação dos blocos 

 

 O conjunto de edificações que a Companhia das Águas de Lisboa, vai construir 

na zona dos Olivais Sul, em Lisboa, destina-se a habitações para o seu pessoal. 

 Conforme o Plano junto, elaborado de acordo com os serviços competentes da 

Câmara, implantam-se doze blocos, nos locais determinados pelos mesmos serviços 

em colaboração técnica com o arquitecto autor tendo havido a preocupação primordial 

de dar às habitações aquela orientação desejável de modo a ficarem beneficamente 

bem orientadas em relação ao sol, e portanto higienicamente o melhor possível. De 

uma maneira geral e sensivelmente, ficam os blocos dispostos no sentido longitudinal 

na linha Norte – Sul, o que lhes permite receberam Sol nas suas fachadas maiores 

numa manhã e noutra à tarde. 

 Por outro lado, as implantações obedeceram também à distribuição feita dos 

arruamentos principais da Zona, tendo havido um estudo de acesso a cada unidade, 

de modo a conseguir-se o melhor possível, nas condições topográficas a 

determinação base de soleiras, indicadas convenientemente no plano nas entradas 

dos blocos. 

 O número de blocos é de 12, todos com quatro pisos. 

 

[2] 

 Dos Tipos de Habitações Projectadas 

 

 Projectaram-se dois tipos de habitação, de áreas diferentes: A e B, ambos 

distribuídos simetricamente a uma escada de acesso comum, em qualquer dos tipos. 

 Tipo A – 4 (Bloco com 2 prédios contíguos) – Cada prédio com dois inquilinos 

por pios, é limitado em projecção horizontal por uma superfície rectangular com 19,80 

m x 8, 90m e compreende as seguintes divisões: Sala de Estar – Jantar; 3 quartos de 
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Cama; W.C.-Lavabo e Corredor de acesso comum a esta dependência e aos três 

quartos; Cozinha em franca comunicação directa com a Sala de Estar-Jantar, peças 

separadas por um móvel armário, deixando a passagem necessária e finalmente uma 

dependência largamente arejada em toda a sua largura e altura num vão de fachada, 

destinada a lavagem e secagem de roupas. Nesta dependência, colocada a par da 

cozinha é absolutamente independente do resto da distribuição, recatada e discreta na 

fachada e permite ainda uma ventilação em cada andar, da caixa de escada, em 

grelhas – ventiladoras abertas no seu topo parede meia de caixa da escada: A sala de 

estar – jantar possui uma varanda ampla. 

 

 Tipo – A – 6 (Bloco com: 3 prédios contíguos) – este tipo é exactamente igual 

ao A – 4, anteriormente descrito, ( 19, 80 x 8,90m cada prédio). 

 

 Tipo B – 4 (Bloco com. 2 prédios contíguos) – Este tipo de habitação 

compreende o mesmo número de dependências e igual distribuição dos tipos já 

descriminados (A- 4 e A-6), porém só com dois quartos de cama, sendo a sua área 

menor, pois o prédio por piso na sua projecção horizontal é compreendido num 

rectângulo com 17, 00m x 7, 51 m. 

 

[3] 

 A varanda neste tipo é francamente em sacada e não meia embebida na área 

do piso como foi projectada dos tipos A-4  A-6. 

  

As fachadas apresentam uma expressão e carácter arquitectónico de grande 

simplicidade, tendo-se procurado uma disciplina geométrica de eixos e vãos, de modo 

que em cada prédio e em conjuntos agrupados destes, de dois ou três, as suas 

proporções resultam agradáveis e discretas, como é de desejar em habitações 

económicas simples. 

 Todos os blocos, serão constituídos por uma estrutura geral de betão -armado 

em alicerces e sapatas, pilares, vigas, lajes de betão e tijolo e escada.  

As paredes de protecção exteriores e divisórias interiores serão de alvenaria de tijolo 

de dimensão e forma adequada às suas funções. 

 A cobertura de telha tipo-romano de canal recto, será disposta sobre estrutura 

de madeira, devidamente protegida. A esteira de teto do último piso é constituída por 

laje de betão-armado. 
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 Quanto à natureza dos vários materiais previstos e apetrechamentos sanitários, 

reportamo-nos ao Mapa de Especificações que faz parte dos Projectos. Tudo foi 

projectado de acordo de acordo com os regulamentos e disposições oficiais em vigor. 

 

 Lisboa, Maio de 1962 

 

 O arquitecto 

 Jorge Segurado 
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Documento nº 5 – Companhia das Águas de Lisboa, bairro. Arquitecto Jorge Segurado. 1962. 

Fundo Arquitecto Jorge Segurado. 383 - Companhia das Águas de Lisboa. Casas para 

habitação do pessoal, 1962. AHANBA. 
 

383 D 

Companhia das Águas de Lisboa, Bairro  

Projecto – pormenores 

Memória 

Cálculos 

Caderno de encargos 

 

Memória DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DOS PROJECTOS DAS CASAS PARA 

HABITAÇÃO destinadas ao Bairro para o pessoal operário da Companhia das Águas 

de Lisboa, situado nos Olivais, entre a segunda Circular e a Av. Infante D. Henrique 

 

 O bairro do pessoal operário a que se refere esta memória é constituída por 

habitações de dois tipos, como tínhamos concluído quando do estudo do ante – 

projecto. Consideramos assim dois tipos de habitação, A e B. 

 As construções do tipo B têm 2 quartos de dormir, enquanto que as do Tipo A 

possuem 3 quartos, além de outras dependências necessárias. Este conjunto, formado 

por quatro blocos do tipo A e quatro do tipo B, foram implantados nos Olivais, nos 

terrenos que para tal foram destinados pelo Plano de Urbanização estudado pela 

Câmara Municipal de Lisboa. Dispõem de duas vias de comunicação principais a Av. 

Infante D. Henrique e a segunda Circular de Lisboa, através das quais se faz a 

penetração no aglomerado, por meio de arruamentos secundários que irão por sua 

vez permitir o acesso directo de habitações. 

 Foram os conjuntos habitacionais dispostos de modo a usufruir de orientação 

Sudeste – Noroeste, o que lhes permite aproveitar ao máximo a acção benéfica dos 

raios solares na melhor altura do dia, a manhã, e de acordo com a implantação 

sugerida pelo Plano de Urbanização da Câmara Municipal de Lisboa. 

 As habitações, em ala contínua, constituindo um pequeno bloco de três 

construções com duas famílias por piso, albergam 96 agregados familiares em cada 

um dos tipos, o que representa um conjunto de habitações para 192 famílias, na 

totalidade. 

 Assim se elaboraram os projectos dos dois tipos habitacionais, que passamos 

a descrever: 
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 Este tipo de habitação é servido por uma escada colocada no eixo de simetria 

e compreende: a sala de estar e jantar  

 

Tipo A e Tipo B […] 

  

 Os alçados, de grande simplicidade, tem o núcleo de entradas claramente 

indicado por meio de grelhagens apropriadas e uma pequena pela que protege a 

entrada principal. 

 

 Da Construção: 

 Todas as construções serão compostas de uma estrutura resistente, em 

pilares, vigas e lages de betão armado. No último andar dispor-se-á uma esteira em 

material cerâmico armado, rematando-se com um telhado formado por asnas de 

betão, revestido a telha “Marselha”, com cimalha e beirado à portuguesa. 

 As paredes exteriores, de função meramente de enchimento, serão em tijolo 

tipo “Duplex”, e as interiores em tijolo furado normal. 

[…] 

 
  O arquitecto  
 
Jorge Segurado 
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Documento nº 6 – CUF. Ofício para o arquitecto Luís Cristino da Silva. 25 de Junho de 1948. 

Espólio Cristino da Silva. FCG-BA. 
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Documento nº 7 – CUF. Ofício para o arquitecto Luís Cristino da Silva. 28 de Junho de 1948. 

Espólio Cristino da Silva. FCG-BA. 
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Documento nº 8 – CUF. Mapas de famílias. 24 de Junho de 1948.  Espólio Cristino da Silva. FCG-BA. 
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Documento nº 9 – CUF. Ofício do arquitecto Cristino da Silva para a CUF. 16 de Junho de 

1949. Espólio Cristino da Silva. FCG-BA. 
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Documento nº 10 – CUF. Ofício para o arquitecto Luís Cristino da Silva. 26 de Junho de 1950. 

Espólio Cristino da Silva. FCG-BA. 
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Documento nº 11 – CUF. Bairro Operário do Barreiro, Edificações. 20 de Outubro 1950. Espólio 

Cristino da Silva. FCG-BA. 
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Documento nº 12 – CUF. Ofício para o arquitecto Luís Cristino da Silva. 9 de Maio de 1951. 

Espólio Cristino da Silva. FCG-BA. 
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Documento nº 13 – CUF. Ofício da DGSU para o arquitecto Luís Cristino da Silva. 12 de 

Setembro de 1951. Espólio Cristino da Silva. FCG-BA. 
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Documento nº 14 – CUF. Ante plano de Urbanização do Novo Bairro Operário do Barreiro, que 

a CUF pretende mandar construir a Sueste das suas fábricas, junto da Estação do Lavradio. 

Memória descritiva. 12 de Abril de 1950. Espólio Cristino da Silva. FCG-BA. 
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Documento nº 15 – CUF. Novo Bairro Operário. Esboceto das edificações residenciais. 

Memória Descritiva. 28 de Fevereiro de 1951. Espólio Cristino da Silva. FCG-BA. 
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Documento nº 16 – CUF. Plano definitivo de Urbanização do novo Bairro Operário do Barreiro 

que a CUF pretende mandar construir junto das suas fábricas. Memória descritiva. 1 de Agosto 

de 1951. Espólio Cristino da Silva. FCG-BA. 
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Documento nº 17 – CUF. Colégio do Barreiro. Implantação. Arqtº. Formosinho Sanches. S.d.. 

AA4. 
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Documento nº 18 – SACOR. Memória Descritiva do Ante Projecto destinado ao alojamento 

familiar dos Assalariados da SACOR, em Lisboa, Arquitecto Jorge Segurado. 1950. 316 – A – 

SACOR Olivais, grandes blocos de habitações. AHANBA. 
 

Memória Descritiva do Ante Projecto destinado ao alojamento familiar dos 

assalariados da SACOR, em Lisboa 

 

ÍNDICE 

 

I. Do Partido a seguir na solução do problema 

II. Da situação e da implantação dos blocos e da sua orientação 

III. Dos dois tipos de habitação projectados 

IV. Do sistema de construção 

V. Da estimativa de custos de cada bloco de rendas previstas 

 

I. Do Partido a seguir na solução do problema 

 

 […] o problema de alojamento de cerca de 600 famílias, cujos chefes, não 

auferindo grandes ordenados, possam numa proporção equilibrada, pagar uma 

renda de casa compatível com os seus ganhos. Nestas circunstâncias, em virtude 

das várias realizações bem patentes com êxito em vários países e já entre nós 

agora, nalgumas obras de carácter público – por exemplo nos hospitais escolares 

de Lisboa e Porto – impôs-se racionalmente o partido vertical, porém em medida 

de altura económica, [p. 4] compatível com as possibilidades, não só dos nossos 

recursos industriais, mas também do nosso meio social, tradição rácica de vida 

simples e trabalhadora e, evidentemente, com um espírito inovador entre nós, 

firmado todavia, naquele senso prático que sabemos ser absolutamente 

necessário numa realização de tal natureza. 

 A solução do partido vertical, isto é, a sobreposição justa de andares 

distribuídos em estrutura rígida e servidos por comunicações verticais; abastecidos 

de água, gaz, luz e energia eléctrica, a par de canalizações de esgoto em colunas 

verticais; tendo em exacta correspondência de área a mesma medida de cobertura 

e de alinhamento, oferece, sem dúvida alguma, uma extraordinária economia de 

construção, de terreno e de canalizações de toda a ordem, como é evidente. 

 Acrescente-se a todos estes precisos factores ainda outro de primordial 

importância, o da economia de energia humana, por se evitarem grandes 

percursos ou trajectos ao longo de extensas ruas. 
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 Esta solução opõe-se, portanto, com todas as vantagens, a outra de habitações 

isoladas de um ou dois pisos. O resultado que se obtém economicamente com 

este sistema pode considerar-se de extraordinário sucesso e estamos convencidos 

de que com ele, uma vez empregado em [5] grande escala, se poderá resolver 

com acerto, não só o problema da habitação de classes trabalhadoras – como no 

presente caso – mas também o da classe média. 

 

 Abstenho-me, por desnecessário, de me alongar em citações e assim, limito-

me a frisar a verdade prática e a incontestável vantagem económica de construção 

de partido vertical, que evita o desperdício de enormes áreas de terreno, por 

exemplo, nas extensíssimas cidades-jardins, em casas unifamiliares, quando muito 

com dois andares, inúmeros arruamentos extensíssimos e com quilómetros e 

quilómetros de canalizações de toda a ordem, de água, de gás, esgotos, cabos de 

energia eléctrica, telefones, etc. Acrescente-se a isto tudo, repetimos o tempo que 

se perde em percursos diários, a energia humana que se queima sem vantagem 

alguma nem rendimento, e o desperdício consequente de dinheiro resultante de tal 

sistema, para no fim de contas se verificar e se reconhecer com desagrado, que o 

número de famílias albergadas, afinal, foi relativamente pequeno e as despesas 

gerias enormes, ocupando-se áreas consideravelmente grandes de terreno que 

custam muito dinheiro também. Não é preciso ser-se técnico para compreender e 

reconhecer a clara verdade que acabamos de apontar e as vantagens agrupadas, 

sobrepostas e condensadas que oferece o partido vertical. Todavia, já é preciso 

ser-se técnico [6] para saber-se estabelecer aquele limite de ordem prática e 

económica do número de andares mais convenientes e da sua relação de altura 

total com o espaço livre à volta do edifício; a densidade de habitantes na zona 

residencial e saber dispor o todo com a máxima higiene e segurança, respeitando 

e tirando partido da Natureza, enaltecendo o arvoredo e os tapetes verdes, e 

oferecendo ainda aos que habitam aquela sóbria comodidade sem luxo, a par 

daquele bom gosto certo e simples. 

 

[7] 

 

II. Da situação e da implantação dos blocos e da sua orientação 

 

 Nas habitações o sol é saúde, logo: é primordial orientar bem toda a habitação 

e, portanto, o traçado da rua de acesso deve ser uma sequência racional e lógica 

da implantação prévia das casas colectivas. 
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 No terreno já reservado pela CM Lisboa, após a exposição feita ao Exmº Sr. 

Presidente, Coronel Álvaro de Salvação Barreto, que dispensou ao autor e ao 

problema o maior interesse, pôs-se em contacto com os Serviços respectivos da 

Câmara e em especial com o seu colega Arquitecto Faria da Costa e Engenheiro 

Vasconcelos e Sá e assentou-se, em princípio, no terreno junto dos Olivais 

enfrentando longitudinalmente uma importante artéria de trânsito, já construída 

(planta geral de situação Nº 1).  

[8],  

 Em relação ao Sol, implantamos os blocos de habitação sensivelmente e quasi, 

no sentido do seu comprimento, na direcção Norte-Sul, o que nos dará a garantia 

de uma boa relação solar. De facto, os blocos receberão, respectivamente, o 

benéfico Sol, de manhã de um lado e à tarde de outro, a Nascente a Poente. 

  

 Na planta de perspectiva – Ante Plano de conjunto – nº 2, verifica-se a maior 

simplicidade de distribuição geral. Os blocos estão dispostos paralelamente em 

dois grupos de quatro e cinco blocos tendo de permeio aqueles que dois grupos, 

uma superfície verde de desafogo e de recreio de seus habitantes; um pequeno 

parque com a sua parte central em tapete verde, livre e banhado de Sol. Na sua 

parte superior Norte, implantar-se-á convenientemente o pequeno edifício de 

Assistência social que comportará com satisfação o programa a estudar 

oportunamente, além dos serviços médicos, de Assistência Preventiva, de Socorro 

Urgente (sem gravidade) e a Cooperativa de Abastecimento Económico da 

SACOR. 

 Parece-nos de aconselhar, dada a vizinhança prevista de uma igreja na zona, 

de se dispensar a construção da pedida capela privativa. Igualmente terá de se 

estabelecer definitivamente, de harmonia com a CM Lisboa, a implantação dos 

edifícios escolares necessários [9] aos filhos dos empregados da “SACOR”, 

integrando também este problema – como o da capela, parece-nos na solução 

conjunta do local, de resto prevista conjuntamente um centro cívico e comercial no 

estudo feito pelo Arquitecto Faria da Costa, naquela zona. 

 Como se vê, o nosso terreno será servido pelas quatro artérias que circundam 

o terreno rectangular onde se dispõem os blocos. 

 A grande artéria Sul, que parte da rotunda que antecede o acesso ao Aero – 

Porto; as duas laterais a Nascente e Poente e a do lado Norte possuem, 

respectivamente, as 3 primeiras … 

 O estudo de implantação dos blocos – que comportarão cada um 10 pisos úteis 

de habitações, um terreno e nove andares, tendo cada piso 10, o que dá, por 
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bloco, uma população de 10 famílias – levou o autor a estabelecer por cada bloco 

um acesso único e privativo, tendo ainda o cuidado de o estabelecer com toda a 

independência de modo que o trânsito de carros se faça evitando quaisquer 

ligações ou intercepções com a zona central verde de repouso e de recreio, quer 

para as crianças quer para as suas mães e pessoas idosas.  

 

10 […] 

 

III. Dos dois tipos de habitações projectados 

  Depois de vários ensaios e de ponderada apreciação do mapa do 

pessoal e das pessoas suas agregadas que constituem grupos familiares, e tendo 

também em linha de conta o importante factor económico de custo da construção, 

reconheceu-se que, considerando-se dois únicos tipos de alojamento que 

comportassem além das peças comuns, respectivamente dois a três quartos de 

cama, se encontraria uma racional solução satisfazendo normalmente o problema.  

 É evidente que a célula de todo o conjunto – a chave desta harmonia de 

distribuição geral, quer do ponto de vista racional de vida, quer no técnico e 

construção – está a par dos preceitos higiénicos e social, nos tipos de 

aposentamentos a estabelecer. Este foi o grande [12] trabalho. Trabalho em que o 

autor, tal e qual um compositor músico (de facto, a Música e a Arquitectura são 

irmãs) … 

 Fazer simples é difícil. […] 

 Esta qualidade estética não em Arquitectura, como se sabe, só a fisionomia 

exterior dos edifícios, isto é, a beleza mais ou menos agradável das suas 

fachadas, mas sim também, além dela, a harmonia resultante daquela verdade 

justa e precisa, plena de lógica de distribuição funcional das suas plantas. Esta 

[13] distribuição é muito mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Na 

verdade, há que abraçar simultaneamente “uma vez o problema resolvido” – na 

solução, vários factores intimamente ligados entre si, os quais constituindo uma 

cadeia, formam um todo harmónico, rígido e certo que não permitirá a mutilação de 

qualquer deles, o que a dar-se arrastará imediatamente um desequilibro funcional 

e económico.  

 […] 

 14 

 Os dois tipos de apontamentos ou de habitação projectados, designados por 

Tipo A e Tipo B, possuem como já disse, respectivamente dois ou três quartos de 
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cama além das dependências comuns necessárias à vida doméstica. (Des. Nº 6-A 

e 6-B). 

 Qualquer destes tipos compreende duas partes distintas: uma constitui o grupo 

dos quartos de cama e outra o conjunto formado pela casa ou sala comum, que 

possui uma copa onde se preparam as refeições com recanto próprio para as 

servir; W.C. – banho; arrecadação de roupas e varanda de desafogo da habitação. 

 15  

 Os dois grupos estão intimamente ligados por um pequeno corredor onde se 

abre a entrada do aposento. 

 […] 

Arquitecto Jorge Segurado 
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Documento nº 19 – Sacor. Memória Descritiva e Justificativa do Plano Geral e dos projectos 

dos edifícios destinados a habitações do pessoal assalariado da «Sacor», a construir na sua 

propriedade em Sacavém. Arquitecto Jorge Segurado.1958. 316 – Bairro da SACOR, Planos 

Gerais. AHANBA. 
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Documento nº 20 – Sacor. Memória Descritiva e Justificativa do Plano Geral do Bairro Dr. 

Oliveira Salazar para o pessoal da Sacor, em Sacavém. Arquitecto Jorge Segurado. Maio de 

1962. Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase. CDGALP. 
 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO PLANO GERAL  

BAIRRO DR. OLIVAIRA SLAZAR PARA O PESSOAL DA SACOR EM SACAVÉM  

Data – Maio 1962 

Arqtº. Jorge Segurado 
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I. Da Situação, do programa de ampliação do bairro e da parte já existente –  

 

O bairro Salazar da SACOR ocupa todos os terrenos que foram adquiridos à Estação 

Agronómica Nacional constituindo uma propriedade que abrange as áreas da antiga 

Quinta da Aldeia e da Quinta Nova e duas parcelas de terreno […] 

Longitudinalmente o conjunto estende-se na linha Norte-sul, tendo na sua periferia, no 

lado Nascente e parte do Sul, a estrada Nacional nº 1, e ainda a Sul, numa pequena 

fronteira com propriedade particular. 

No lado Poente, estende-se junto ao seu limite a Estrada Municipal da Bobadela. Ao 

Norte, confina com uma propriedade particular. 

Todo o conjunto desta vasta propriedade, pode dizer-se, é completamente coberto de 

arvoredo, no qual predomina a existência de olival belo e idoso, havendo até algumas 

oliveiras…. 

Na parte central da propriedade em frondosíssima massa existe um agradabilíssimo 

bosque de variado arvoredo, e entre este e a ponte Sul – Poente, espreguiça-se a 

baixa doce de vale ameno, uma faixa rasa e formosa plena de tranquilidade e de 

beleza.  

Esta calma superfície é cortada transversalmente a meio, por uma avenida 

emoldurada por dois renques paralelos de elegantes palmeiras, que dando uma nota 

rara e exótica à paisagem, contribuem, a par do bosque junto, a enaltecer 

surpreendentemente toda a composição do gosto e trabalho do Homem certamente 
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de grande sensibilidade que tal dispôs e imaginou. Este conjunto, é sem dúvida 

alguma precioso teatro natural, digno do maior apreço e respeito e deve ser protegido 

e valorizado para regalo e prazer não só da população do bairro, mas, também de 

quem o visite. Zona geral saudável e protegida de ventos do lado Norte e até do Sul. 

De resto, de uma maneira geral, toda a propriedade é abrigada e saudável, bem 

exposta ao benéfico sol. Assim, na nossa distribuição de todas as habitações, tivemos 

sempre, predominantemente a preocupação de lhes dar melhor disposição e 

orientação de modo a receberem, quer de manhã quer à tarde, a necessária e sadia 

insolação. 

Na elaboração deste Plano Geral satisfez-se o programa no que se refere ao número 

de habitações dos vários tipos assim temos:  

-  140 habitações, do tipo já construído destinado a casais com filhos, tipo corrente; 

-  20 habitações, do tipo destinado a famílias numerosas; 

- 48 aposentamentos a distribuir em 3 blocos, destinados a famílias, com 3 

agregados. 

Além disto, ficou assente que os dois edifícios escolares, um destinado ao sexo 

feminino e outro ao masculino, teriam, segundo informação oficial, 3 salas cada um. 

No que se refere a educação física, em especial o Campo de Jogos, contámos com o 

que graficamente fora indicado, e que consta de: […] 

O bairro Salazar, já habitado, possui, além das suas 160 habitações de tipo comum e 

de dois blocos com habitações para casais sem filhos e outro que primitivamente foi 

destinado a solteiros, mas que as circunstâncias levaram a ser adaptado para 

agregados de 3 pessoas de família, tudo distribuído a Norte da propriedade, comporta 

ainda, um núcleo de construções centrais, onde se instalaram por adaptações os 

Serviços Sociais de assistência ao bairro, os serviços de abastecimento e 

provisoriamente também os de ensino primário, etc. […] 

 

II. Das Zonas de Distribuição; Circulação e acessos 

 

[4] Perante o novo programa e em face de todas as trocas de impressões e com a 

preocupação de atender todos os requisitos numa solução franca, simples e de 

racional ajustamento às condições locais quer topográficas, quer de aspecto estético 

paisagístico e ainda à economia geral de realização, elaboraram-se vários estudos de 

conjuntos e parciais, como é natural em trabalhos desta natureza, e a pouco a pouco, 

foi-se definindo e simplificando a distribuição geral, chegando-se finalmente ao 

presente Plano. 
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Como já tivemos oportunidade de notar, toda a propriedade que tem uma área de 

cerca de 27 hectares é fartamente rica de olival, o qual ocupa uma área de cerca de 

15 hectares. O Bosque ou Mata perfaz 2 hectares. 

  

ZONA VERDE – Na nossa distribuição, assinalamos devidamente como zona verde, o 

Bosque ou Mata existente e idosa, indicada com o nº 8. Fazem parte desta zona todos os 

vastos espaços entre construções tratados como jardins, hortas e parque. 

Notemos ainda toda a zona [10], à beleza da qual já atrás nos referimos, sítio bem protegido 

e ameno, que constitui um formosíssimo e natural tapete verde, raso, de grande 

comodidade e de real regalo para todos. 

A vala que longitudinalmente o atravessa, deverá ser convenientemente canalizada e 

aproveitada como colector geral de toda a zona habitacional que se dispõe na vertente 

fronteira, com exposição Nascente, e ainda para a drenagem do próprio tapete verde. 

Por outro lado, e nestas condições, poderemos considerar toda esta zona ou parte, como 

reserva futura, embora, na nossa modesta opinião, seja de a manter tal qual se projecta 

agora, através do tempo. 

 

ZONA CÍVICA – Bem central ao todo urbanizado, compreende: a igreja, edifício social e 

cultural, o grupo dos dois edifícios escolares e o núcleo de abastecimento e de assistência 

médico – social. A Igreja foi implantada no coração do bairro, isto é entre o Centro Social e 

Cultural e o Núcleo de Abastecimento e Assistência, e ainda entre as duas escolas 

primárias, sendo servida directamente pelo importante arruamento que corta o terreno na 

direcção Norte – Sul. 

Criamos um desafogado adro que será revestido de calçada à portuguesa no qual se 

conservarão tanto quanto possível as velhas oliveiras existentes, de maior porte. Os taludes 

resultantes do nivelamento do terreno, bem como parte da zona envolvente serão 

ajardinadas e equipados com bancos de pedra onde os habitantes do bairro poderão 

usufruir a agradável calma do local. 

Quanto aos jogos infantis, poderemos estabelecer, além dos locais já existentes, até com 

aparelhos, o usufruto do grande tapete verde com recreio geral com aparelhagem em 

óptimas condições higiénicas, livres de movimento de trânsito ou vizinhanças incómodas. A 

colocação de bancos rústicos no lado Poente é de aconselhar, onde as mães ou pessoas 

de família, possam também fazer companhia às crianças e gozar as delícias naturais do 

sítio. 

 

ZONA RESIDENCIAL – além daquela já existente a Norte, satisfazemos todo o programa 

conseguindo-se distribuir na encosta situada ao Sul do bairro, a nascente do núcleo de 
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Abastecimento e Assistência Social e ainda um renque com 4 habitações no extremo 

Poente da parte já existente, isto no que diz respeito à distribuição de casas do tipo corrente 

de casal com filhos e alternando com casas tipo de famílias numerosas. Quanto aos 3 

blocos destinados aos apartamentos de famílias compostas de 3 indivíduos situámo-los na 

parte mais a Poente, na zona baixa existente no topo Norte do grande relvado. 

Deste modo, em todo o plano se verifica o cuidado havido na melhor implantação de todas 

as habitações. Nada há com exposição a Norte. 

A disposição em anfiteatro de toda a Zona residencial, situa-se no extremo Sul – Poente, 

interrompida por maciço de arvoredo onde a topografia não permitiu uma boa e saudável 

implantação de habitações, oferecerá uma perspectiva pitoresca, das casas dispostas 

encosta – acima olhando o nascer do Sol. 

 

CIRCULAÇÃO E ACESSOS – Os acessos ao bairro, ao número de seis, são os seguintes: 

Na Estrada Nacional nº 1, que apesar da construção da Auto – Estrada de Lisboa a Vila 

Franca, continua a ter muito trânsito sobretudo de viação pesada, há a entrada principal do 

bairro; outra entrada mais a Sul, – que quanto a nós, devia ser eliminada – e ainda mais 

duas entradas no extremo norte, porém estas só para peões. 

Na estrada da Abobadela, há outra entrada que poderá permitir ao domingo e dias Santos a 

entrada dos habitantes vizinhos que venham assistir à missa na futura Capela. E ainda uma 

outra só para peões no extremo Sul – Poente. 

Reconheceu-se a vantagem de estabelecer uma via de comunicação que envolvendo o 

bairro na sua periferia permita rápidas deslocações, sem necessidade de se utilizarem quer, 

a Estrada Nacional, quer a da Abobadela. 

Quanto às artérias interiores, pouco se criou ou estabeleceu além dos caminhos existentes, 

ressalvando-se bem entendido, as modestas vias de acesso às habitações, ligadas aos 

caminhos. 

 

III. – ARRUAMENTOS E ABASTACEIMENTOS 

            - MOVIMENTO DE TERRAS 

            - PLANTAÇÕES E JARDINAGEM 

            - ESGOTOS 

            - ILUMINAÇÃO 

 

À semelhança do que anteriormente foi estabelecido, quando da construção do 

existente, no que diz respeito às rubricas acima indicadas, engenheiros e técnicos das 

várias especialidades estão procedendo rapidamente à elaboração de todos os 

Projectos completos e complementares a este Plano Geral. 
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Documento nº 21 – Sacor. Convite para a inauguração da 2ª fase do Bairro Dr. Oliveira 

Salazar. 1965. Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase. 

CDGALP. 
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Documento nº 22 – Memória descritiva e justificativa do projecto de uma habitação para casais 

com filhos, para pessoal assalariado da «Sacor», a construir na sua propriedade em Sacavém. 

Arquitecto Jorge Segurado. Maio, 1958. Processo nº 9141. AOCML. 

 
 

 
 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 354

 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 355

Documento nº 23 – Planta, piso 0. Habitação Unifamiliar. Arquitecto Jorge Segurado. Fevereiro, 

1958. Processo nº 9140. AOCML. 
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Documento nº 24 – Memória Descritiva da Adaptação do Bloco de Solteiros a Habitações de 

Casais com filhos. Arquitecto Jorge Segurado. Maio 1961. Dossier – Bairro Salazar. Termo de 

construção, comemorações. 1ª e 2ª fase. CDGALP. 

 

 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 357

Documento nº 25 – Bairro Salazar. II Fase. 30 de Maio 1961. Dossier – Bairro Salazar. Termo 

de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase. CDGALP. 
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Documento nº 26 – Memória descritiva e justificativa do projecto do bloco de habitações para 

agregados de três pessoas (B) a construir no bairro Salazar para o pessoal da Sacor, em 

Sacavém. Arquitecto Jorge Segurado. Maio de 1962. Dossier – Bairro Salazar. Termo de 

construção, comemorações. 1ª e 2ª fase. CDGALP 
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Documento nº 27 – Memória descritiva e justificativa do projecto de uma habitação para casais 

com filhos (tipo H) a construir no bairro Salazar para o pessoal da Sacor, em Sacavém. 

Arquitecto Jorge Segurado. Maio de 1962. Processo nº 17.355. AOCML. 
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Documento nº 28 – Bairro Salazar. Tipos de Casas. 29 de Dezembro de 1966. Dossier – Bairro 

Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase. CDGALP. 
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Documento nº 29 – Memória descritiva e justificativa do anteprojecto da Capela destinada ao 

Bairro Dr. Oliveira Salazar, em Sacavém. Arquitecto Jorge Segurado. 30 de Abril de 1959. 

Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase. CDGALP. 
 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO ANTEPROJECTO DA CAPELA 

DESTINADA AO BAIRRO DR. OLIVEIRA SALAZAR, EM SACAVÉM 

Autor – Arqtº. Jorge Segurado 

Data – 30 de Abril de 1959 

 

 

A capela situa-se junto do antigo auditório da estação Agronómica Nacional. 

Escolhemos este local, não só por se encontrar junto do Centro Cívico, mas também 

pelas excepcionais condições de beleza que apresenta esta clareira, circundada por 

densa vegetação, onde avultam os ciprestes. 

Implantamos a capela a poente da clareira, em terreno de acentuado declive, 

adaptando-se, porém, perfeitamente a este, em virtude de termos localizado, no piso 

inferior, a sala de reuniões da catequese. 

Um caminho, no eixo da porta principal da capela e no enfiamento do acesso à escola 

primária do bairro, estabelece a ligação com os arruamentos gerais. 

Mede o edifício cerca de 25,00 ml x 15,00 ml, pois, em boa verdade, mais que uma 

capela, trata-se de uma pequena igreja, com as exigências que o desempenho da sua 

função comporta. 

Se considerarmos que a população total do bairro é, aproximadamente, de 3. 000 mil 

habitantes (mil e quinhentos na 1ª fase de construção e igual número na 2ª fase), dos 

quais 80% são católicos praticantes, temos 2.400 crentes, que assistirão à missa, ao 

Domingo, distribuídos por cinco ofícios religiosos, o que exige uma capacidade de 

cerca de 400 pessoas, das quais considerámos 50% sentadas. 

DA DISTRIBUIÇÃO – um pequeno pórtico antecede a entrada da capela, que é 

definida por um guarda vento situado sobre o coro, onde se localizam igualmente a pia 

baptismal, as pias de água benta, de um e de outro lado da porta, e o confessionário. 

No topo oposto da nave encontra-se o altar, antecedido pela teia, iluminado 

naturalmente por longas fendas verticais, dispostas de modo a não perturbarem os 

fiéis. 

A nave é iluminada superiormente por extensos vãos, situados entre os pórticos de 

betão, que garantem uma boa distribuição de luz sem, no entanto, ser excessiva, pois 

a aba do telhado impede a incidência directa de raios solares. 
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Sobre a porta de entrada situa-se o coro ou balcão, cujo acesso se faz por duas 

escadas laterais, e é iluminado por meio de fendas providas de vitrais, situados na 

fachada. 

Uma pequena porta, situada no lado esquerdo da nave, conduz à sacristia, sendo esta 

provida de instalações sanitárias. A sacristia está em comunicação directa com o 

exterior e ligada à sala de reuniões e catequese, situada na cave, por meio de uma 

escada. Instalações sanitárias e um vestiário completam esta zona, hoje indispensável 

complemento na acção desempenhada pela Igreja. 

DA CONSTRUÇÃO – Estabelecemos um sistema porticado, constituído por elementos 

de betão armado, contraventados pró panos de tijolo, cuja base receberá um soco de 

pedra rústica, continuado por dois paramentos a toda a altura do edifício situado nos 

topos. 

Madres de betão pré – esforçado estabelecem continuidade para a cobertura, 

constituída por um guarda – pó de aglomerado de cortiça, sobre o qual assentam 

telhas de tipo romano de canal recto.  

[…] 

 A cobertura do coro é em betão armado bem como as escadas de acesso. 

Um revestimento de madeira ladeia a porta principal.  

A parede do fundo é constituída por lâminas de betão armado.  

O pavimento da nave é de pedra serrada, bem como o do Altar. A sacristia e a sala de 

reuniões e catequese têm o pavimento revestido de tijoleira de cerâmica. 

Toda a caixilharia será metálica e com comandos. 

Procuramos integrarmo-nos, não só no espírito que um edifico desta natureza exige – 

sobriedade, dignidade e simplicidade – mas também não esquecendo, no entanto, que 

se trata de uma capela para um bairro operário. Cremos, pois, ter conseguido projectar 

dentro dos princípios expostos, uma Capela que satisfaz as necessidades da das 

directrizes imanadas pelo Patriarca. 
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Documento nº 30 – Capela. Alçados Sudoeste e Sudeste. Arquitecto Jorge Segurado. 1959. 

Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase. CDGALP. 
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Documento nº 31 – Capela. Planta 1º e 2º pisos. Arquitecto Jorge Segurado. 1959. Dossier – 

Bairro Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase. CDGALP. 
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Documento nº 32 – 2º ante projecto. Memória Descritiva e Justificativa. Igreja Sagrada Família. 

Arquitecto Jorge Segurado.1961. Fundo arquitecto Jorge Segurado. 316/56 – Y – Bairro 

Salazar. Igreja. SACOR, 1962. Correspondência e Programa. AHANBA. 
 

Autor – Jorge Segurado 

 

“NUMA IGREJA TUDO DEVE REZAR E CANTAR, NUMA VOZ ÚNICA” 

D. Manuel Gonçalves Cerejeira, 1953 

 

IGREJA SAGRADA FAMÍLIA 

 

I – INTRODUÇÃO 

Foi há cerca de um ano que Sua Eminência o senhor Cardeal Patriarca de Lisboa, se 

dignou visitar o Bairro Doutor António Oliveira Salazar, em Sacavém, a fim de apreciar 

o local destinado à construção de uma Capela, para a qual se elaborara já um ante-

projecto. Nesta visita foi Sua Eminência recebida pelos Administradores da SACOR: 

Eng. Duarte do Amaral; Professor Lumbrales; Cohen; Oliveira e Silva; há pouco 

falecido e pelo Secretário-geral, Senhor Doutor João Botto de Carvalho, meu saudoso 

e grande amigo…Assistiriam ainda algumas senhoras de família dos senhores 

administradores e vários funcionários superiores da SACOR. 

A par da visita, efectuou-se uma reunião na qual sua eminência, em face das 

condições sociais do Bairro e suas vizinhanças, ponderou a conveniência e vantagem 

de que o templo a erguer, fosse, não uma simples capela, mas sim uma igreja 

paroquial, a qual então bem poderia servir não só o bairro da SACOR, mas também o 

outro seu vizinho e os fieis da população da Bobadela. 

Assim foi resolvido. Sua Eminência teve a bondade de elucidar pormenorizadamente o 

arquitecto presente, das normas a respeitar e indicar fundamentais apontamentos do 

programa necessários à dignidade religiosa e eficiência funcional do templo. 

Nunca esqueceremos forte e bela impressão que nos deixou a exposição de Sua 

Eminência, a bondade expressa nas suas singelas palavras de grande intelectual de 

tão requintada sensibilidade e ainda natural e captivante modéstia do nobre a alto 

princípio da Igreja. 

Se o elaborar um plano para a construção de uma capela, é já com certeza um grave 

problema para um arquitecto, – talvez o maior de todos e o mais grave no seu espírito 

de criação –, não pode oferecer dúvida de que muito maior será o da resolução de um 

templo de grandes dimensões, é o de uma igreja paroquial. 
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Vislumbramos com receio a perspectiva da nossa responsabilidade. Avassalou-nos, 

muito francamente o confessamos, o pavor de fracassar em tal empresa. Todavia, o 

grande desejo de na máxima sinceridade servir humildemente no erguer da CASA DE 

DEUS, encorajou-nos e lançamo-nos com entusiasmo ao trabalho. Documentamo-nos. 

Relacionamos. Estudamos e meditamos durante meses. Olhamos para trás. Voltamos 

à História de Arte de todos os tempos cristãos. Ponderamos e medimos com o nosso 

critério e a nossa sensibilidade o grau de misticismo que na limpidez arquitectónica, 

pode dar as boas proporções, o carácter religioso e cristão. 

Apreciamos o fructo da nossa tradição e partimos da ideia de fazer obra nova, porém 

sem desprezar aqueles princípios bem firmes anteriormente conquistados pelo 

engenho e espírito artístico criador de tantos homens notáveis. 

Que DEUS nos perdoe, se há vaidade ou orgulho nas nossas palavras, mas o 

arquitecto de hoje tem, como tiveram todos os autênticos e em todos os tempos, de 

ser antes de tudo um artista, um criador, de conceber com a graça que DEUS lhe deu, 

naturalmente logo ao nascer, um todo de beleza, aliado…. 

No grave trabalho de concepção de uma igreja, o grau emotivo do arquitecto, a sua 

sincera humildade, na singeleza da sua invenção de beleza, é, muito sério e difícil, 

pois tem de dar com o maior respeito e claridade o expoente místico à CASA DE 

DEUS. 

Da notável “PASTORAL SOBRE ARTE SACRA” de D. Manuel Gonçalves Cerejeira – 

Maio 1953 –, transcrevemos com devido respeito e entusiasmo apreço os trechos de 

uma justa e límpida doutrina. Foi de harmonia com ela que elaboramos este ante 

projecto: 

Igreja nova, igreja velha? Se é obra viva de arte, há-de ter necessariamente de uma e 

outra coisa. Do velho as raízes vivas de uma tradição, que significa experiência 

adquirida, hábitos consagrados, sentimentos veneráveis, leis permanentes, princípios 

estabelecidos. Do novo, tudo o que exige a expressão verdadeira, mais pura, mais 

bela, do espírito da época, do local da implantação, do material empregado, da técnica 

seguida. 

… 

Há-de ser efectivamente obra de arte, ela. E todas as artes chamadas a colaborar 

para a sua construção e decoração devem fazer acto de humildade, esquecendo-se 

de si para se submeterem como servas ao que ela exige de cada um. 

Julgamos ter conseguido um valor místico no todo delineado. Parece-nos também, 

termos encontrado no espírito e técnica actuais, uma expressão moderna de carácter 

religioso onde, todavia talvez adore a simplicidade das antigas igrejas portuguesas? 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 370

Antes de entrar na descrição do nosso trabalho, não quero deixar de me referir à 

preciosa obra intitulada: ARTE MODERNA E ARTE DA IGREJA (COIMBRA, 1959), 

notável livro da autoria do Verº Padre Manuel Cardoso Mendes Atanásio, que além de 

ser um autêntico tratado, muito útil para quem tem de projectar, ou de ordenar fazê-lo, 

é também uma obra de apreciação plástica de grande valor, bem merecendo da parte 

dos arquitectos e demais artistas plásticos vivos e justos agradecimentos, tal a defesa 

apologética dos cultores da Arte actual ao serviço da bela liturgia. 

Esta obra, foi para nós de grande utilidade e estímulo. 

 

II – DA IMPLANTAÇÃO 

O local a escolher devia obedecer a dois factores importantes. O primeiro diz respeito 

à comodidade em aproximação dos habitantes do bairro junto ao nosso e aos da 

povoação da Bobadela, e numa posição tal, que para aqueles que de fora viessem 

para o templo, não tivessem de atravessar devassando, em grande trajecto a 

propriedade. Em segundo lugar conviria também um local suficientemente acidentado, 

onde a diferença de nível, permitisse uma implantação tal do edifício, que 

compreendesse um andar térreo, sob o corpo da igreja, numa solução económica, 

mas também da área do terreno e de trajectos. 

Felizmente que o terreno escolhido com estas características, existe com uma área 

com cerca de 6.500 m2, mesmo junto à estrada da Bobadela e no ângulo extremo 

norte da propriedade da SACOR (Veja-se desenho nº I). Concebeu-se uma 

implantação, servindo de eixo a bissectrizes daquele ângulo, de modo a poder gozar-

se uma desafogada e agradável perspectiva do conjunto da igreja. 

Criou-se uma praça circular, centrada por uma placa, onde se distribui o monumento 

escultórico dedicado à Sagrada Família, de cuja elaboração foi encarregado o Mestre 

Leopoldo de Almeida, pelo então secretário-geral, Dr. João Botto de Carvalho, 

monumento oferecido à SACOR pelos seus agentes em Portugal. 

Prevêem-se orlas de arvoredo de forma vertical, (Choupos, brancos) a emoldurar todo 

o conjunto ao longo de suas periferias. 

A fachada principal da igreja, fica sensivelmente orientada no quadro nascente - sul. 

 

III – PLANTA DO PISO TÉRREO – Distribuíram-se neste piso (desenho nº 2), sob o 

corpo da igreja, a Habitação do pároco, salas de reuniões religiosas e a Capela 

Mortuária. […] 
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IV. DA PLANTA DA IGREJA E DA EXPRESSÃO DA NAVE 

Foi no estudo e concepção desta planta que se iniciou o nosso trabalho. Na sua forma 

geométrica trapezoidal surgiu a ideia de um corpo ou nave únicas, de corte também 

trapezoidal, de modo a obter-se uma primeira e forte impressão ascensional, desde a 

entrada até ao altar-mor. ….Tivemos a preocupação de nos servirmos principalmente, 

na expressão ascensional, de linhas puras verticais. As horizontalidades de linhas – 

quebradas das vigas que ressaltam os desiguais vãos da nave, variando 

progressivamente, com 15, 16, 17, 18 19, 20 metros, em tramos com 5 m de testa, 

dão-nos em justas e ascensionais proporções a dignidade clama que o templo requer. 

Por outro lado as alongadas janela de ângulo agudo em direcção ao céu e a esguia 

pirâmide lanterna, erguida precisamente na justa vertical do ALTAR, ou mais 

propriamente na do SACRÁRIO, coroam com magnificência a ideia ascensional e de 

elevação.  

Falemos agora da traça do corpo da igreja no que se refere à composição da planta. 

Um ADRO, em forma de amêndoa, antecede a porta principal da Igreja, porta que se 

rasga amplamente numa parede curva, dando acesso à entrada principal, a qual é 

simetricamente ladeada por entradas secundárias, separadas entre si por amplos 

envidraçados. 

Entrando-se na nave, temos em corpos salientes das fachadas laterais, à esquerda, 

com cobertura de abóbada (colote esférica e de berço), o BAPTISTÉRIO, e à direita 

um recato recinto destinado aos CONFESSIONÁRIOS, (abóbada de berço), a par da 

parede do campanário exterior. 

A nave trapezoidal de sete tramos, é iluminada por 10 janelas triangulares, dispostas 

nos cinco tramos centrais, que além da sua função iluminante natural, são também 

elementos de ventilação, ajudando a saída do ar quente e viciado pelas estruturas 

dispostas no plano, ascensional de esteira no tecto. 

A iluminação artificial da nave, far-se-há muito simplesmente, em aberturas idênticas 

naquela esteira, que além disto, funcionará ainda como plano reflector acústico. 

O Corpo da Igreja tem excluído a área do Baptistério, Confessionários e a 

compreendida a partir dos dois degraus dos altares colaterais […]. 

Os dois alteres laterais serão dedicados a Santa Maria, Nossa Senhora, e o outro a 

São José, dispostos simetricamente em relação ao altar-mor e elevados 3 degraus 

acima do piso da nave. 

A peça que constitui o altar-mor, de planta hexagonal irregular, possui como arco 

triunfal, uma verga quebrada, seguindo o mesmo ritmo das dos tramos da nave. 

O ALTAR propriamente dito, ergue-se a uma altura de cinco degraus em relação ao 

piso geral da nave e assenta francamente ao nível do último num amplo prato circular. 
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A iluminação natural do altar-mor, é conseguida por duas janelas em forma de 

amêndoa mística, (forma bela que sempre nos encantou nos nossos estudos de 

história de arte e quando a topávamos em velhos e primitivos monumentos cristãos), 

janelas rasgadas nos dois planos que ladeiam o central da cabeceira do altar-mor, 

onde se recorta bela e fina CRUZ. 

No tecto e na base da pirâmide lanterna, finos cabos suspenderão um Baldaquino de 

material translúcido, a estudar convenientemente. No Altar-mor, alem da MESA DA 

COMUNHÃO e do AMBÃO, temos o TRONO DOCEL, a Mesa Credencia e bancos 

para os oficiantes. 

Também no âmbito do altar-mor se localizou, sem dúvida, o órgão. 

[…] 

 

V. DA CONSTRUÇÃO E DA DECORAÇÃO 

Não nos alongamos demasiado no que se refere à construção e revestimentos do 

edificado, visto esta memória dizer respeito a um ante-projecto. Todavia, o 

fundamental aqui será dito. 

Prevê-se uma estrutura geral de betão armado em pilares pórticos, vigas e lajes de 

betão armado, mas mistas com elementos cerâmicos isoladores. Paredes superiores 

duplas de simples protecção e de abrigo, portanto não resistentes […]. 

Exteriormente em todos os paramentos, abolição pura e simples de rebocos a 

aplicação de revestimentos cerâmicos ou de pedra, garantindo uma duração eficaz, do 

que resultará uma real e importante economia de conservação do edifício, através dos 

tempos. 

A decoração, a luz e o som, teem forçosamente de contribuir na boa harmonia 

litúrgica, abraçando com dignidade a arquitectura. Na qualidade plástica das 

decorações e nas escolhas dos seus autores dados os temas, resultará, a par da 

expressão arquitectónica uma unidade geral. Sem esta unidade a obra arrisca-se a 

falhar. 

Compete sem dúvida ao arquitecto que idealiza o conjunto, ter o máximo de cuidado 

no critério de escolha dos demais artistas plásticos, para a sua colaboração na obra da 

CASA DE DEUS. 

A nossa escolha, em princípio está pensada, representando os nomes escolhidos, 

artistas já de comprovada obra, cujo espírito bem se coaduna com a desejada unidade 

e harmonia estabelecidas. 

Assim, temos a honra de me princípio, repetimos, indicar a seguinte lista:  
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- para a parte concava da fachada onde se rasga a porta principal: - pintor António 

Lino Pedras (Decoração em mosaico), figuração dos Apóstolos, tema que com todas 

as reservas sugerimos. 

- para os dois vitrais do altar-mor, idem da pirâmide lanterna, – o pintor José de 

Almada Negreiros, que se encarregaria também dos cartões para as tapeçarias que 

ladearão a CRUZ doirada do ALTAR-MOR. 

- para os vitrais das janelas da nave – pintor Lino António  

- para a imagem de São João, em alto-relevo que prevemos em cerâmica, painel 

policromado, para o baptistério Jorge Barradas. 

-  para as imagens de Santa Maria e São José – Salvador Feio 

- as 14 cruzes da via-sacra, poderão ser realizadas em metal e esmaltes, por artista 

competente a indicar oportunamente. 

 

Que mais dizer deste ante-projecto? 

Aguardamos a sua apreciação. 

DEUS permita que este sincero trabalho, seja digno de apreço. 
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Documento nº 33 – Alçado principal e corte da Igreja da Sagrada Família. Arquitecto Jorge 

Segurado. Maio 1961. Fundo Arquitecto Jorge Segurado. 316/56 – Y – Bairro Salazar. Igreja. 

SACOR, 1962. Correspondência e Programa. AHANBA. 
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Documento nº 34 – Corte da Igreja da Sagrada Família. Arquitecto Jorge Segurado. Maio 1961. 

Fundo Arquitecto Jorge Segurado. 316/56 – Y – Bairro Salazar. Igreja. SACOR, 1962. 

Correspondência e Programa. AHANBA. 

 

 
 

 

 

 

 

 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 376

Documento nº 35 – Sacor. Ofício de Jorge Segurado ao Secretário-geral da Sacor. 19 de 

Outubro de 1962. 316/56 – Y – Bairro Salazar. Igreja. SACOR, 1962. Correspondência e 

Programa. AHANBA. 
 
 
Ofício  

 

BAIRRO SALAZAR – IGREJA E EDIFÍCIOS ESCOLARES 

 

Lisboa, 19 de Outubro de 1962 

 

Exmo. Sr. Dr. Jorge Botelho Moniz 

Digmo Secretário-geral da SACOR 

 

Rua do Alecrim, 57 

Lisboa 

 

 Em virtude do que me foi comunicado por Vº Ex.ª na reunião de hoje na Sacor, 

sobre a deliberação tomada pela Ex.ª Administração, referente aos meus trabalhos 

para a Igreja da Sagrada – Família, para o Bairro Salazar, junto envio a nota de 

honorários, cópia que acompanhou a minha carta de 17 de Abril de 1962, na 

importância de 69.848$60, como liquidação dos honorários relativos àqueles 

trabalhos. 

 Dadas as circunstâncias que Vª Ex.ª conhece, prescindo de qualquer 

remuneração referente ao terceiro e último trabalho por mim apresentado para a 

construção da Igreja. 

 De acordo com o pedido de Vª Ex.ª, informo também que considero liquidados 

os meus honorários referentes aos edifícios escolares, destinados ao mesmo Bairro. 

 

Apresento a V. Ex.ª os meus cumprimentos 

 

O ARQUITECTO 
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Documento nº 36 – Sacor. Esquema da Igreja para o bairro da Sacor, em Sacavém. Memória 

Descritiva. Arquitectos Eduardo Valente Hilário e Alberto Camacho. 11 de Fevereiro de 1963. 

Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase. CDGALP. 
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Documento nº 37 – Igreja para o Bairro da Sacor. Memória descritiva do projecto. Arquitectos 

Eduardo Valente Hilário e Alberto Camacho. 7 de Abril de 1964. Processo nº 20567. AOCML. 
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Documento nº 38 – Memória Descritiva e Justificativa do Ante projecto da Escola primária a 

construir no bairro Salazar, em Sacavém. Arquitecto Jorge Segurado. Julho 1962. Dossier – 

Bairro Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase. CDGALP. 
 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO ANTE PROJECTO DA ESCOLA 

PRIMÁRIA A CONSTRUIR NO BAIRRO SALAZAR EM SACAVÉM 

DATA – Julho 1962 

Arqtº. Jorge Segurado 

 

DO PROGRAMA – Para se estabelecer o programa das escolas primárias previstas no 

plano geral do Bairro Salazar, que a SACOR mandou construir em Sacavém para o 

seu pessoal, consultámos, embora a título particular a Delegação de Obras de 

Construção de Escolas Primárias do Ministério das Obras Públicas e também a 

Direcção do Distrito Escolar de Lisboa do Ministério da Educação Nacional. 

De posse dos elementos fornecidos por estes organismos e tendo em consideração 

todas as circunstâncias e condicionamentos deste caso estabeleceu-se o seguinte 

programa, para cada uma das escolas:  

- 3 salas de aula, vestiários, lavabos e WC para alunos 

- gabinete para professores, podendo servir também de secretaria, vestiários 

sanitários para os professores, uma arrecadação, recreio coberto. 

 

DA IMPLANTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – Consideramos duas unidades, obedecendo 

ao programa estabelecido, um para cada sexo, que procuramos implantar em 

condições semelhantes, assim implantamos uma das escolas no terreno destinado a 

este fim mo plano geral do Bairro, perto do centro social e noroeste do actual edifício 

da estação agronómica e em declive suave para sudeste. A outra escola foi 

implantada a sudoeste do E. da E.A.N. num terreno próximo do Centro Social e com 

condições naturais idênticas ao anterior. Ambos os edifícios adaptam-se às curvas de 

nível naturais, casando-se com o terreno. 

As 2 salas de aula viradas para sudeste, têm em frente espaços livres divididos por 

cortinas de arbustos destinados a aulas ao ar livre. A entrada da escola faz-se pelo 

lado noroeste por um pequeno arruamento que liga o caminho existente, ao pequeno 

vestíbulo, sala de espera, que antecede a sala dos professores. A galeria que serve as 

salas de aulas conduz também aos vestiários e sanitários dos alunos e dá ainda 

acesso ao recreio coberto. Todo o terreno envolvente limitado pelos caminhos, será 

vedado e servirá de recreio para os alunos. 
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DA CONSTRUÇÃO – será de tipo misto de alvenaria e betão armado. As paredes 

transversais de apoio serão de alvenaria…. 

Peças desenhadas – fazer – escola Bairro Oliveira Salazar 

[…] 

Nota sobre o BAIRRO SALAZAR, Edifício Escolar o Obras de Beneficiação 

De acordo com as instruções da Ex.ª Administração, reuniram-se em 7 do corrente, os 

senhores: 

-Eng.º Correia Pereira; Eng.º Porto de Abreu; Arqtº. Braga da Costa; Dr. Santa Clara 

Gomes 

Para apreciação de alguns problemas pendentes: 

 

1. ANTEPROJECTO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES – Duma maneira geral, julga-se 

que o anteprojecto satisfaz não só sob o ponto de vista funcional como arquitectónico. 

O Dr. Santa Clara Gomes manifestou uma certa preocupação, de ordem pedagógica, 

pelo facto das portas das salas de aula que abrem para o terraço, serem envidraçadas 

até baixo (distracção dos alunos). Contudo, os restantes membros, foram de opinião 

que este possível inconveniente poderá ser eliminado com a montagem de estores 

interiores e com a plantação de um maciço de verdura nos limites dos parques de 

recreio. 

[…] 

Nestas condições, é nosso parecer que este anteprojecto está em condições de ser 

enviado ao Ministério da Educação Nacional, para apreciação. […] 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 387

Documento nº 39 – Escola Primária. Corte A B e Alçado principal. Arquitectos Eduardo Valente 

Hilário e Alberto Camacho. 1964. Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, 

comemorações. 1ª e 2ª fase. CDGALP. 
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  Documento nº 40 – Quadro sinóptico relativo aos casos de estudo apresentados no Capítulo 5. 

INDÚSTRIAS 
ENCOMENDADORAS 

TIPO DE CONSTRUÇÃO 
SOCIAL AUTOR PLANO 

MEMORIA DESCRITIVA DATA CONSTRUÍDO 

Arqtº. Carlos Rebello de 
Andrade 

Ante-plano  
(habitações, escola, cantina, 
ginásio, campo de jogos, mata) 

1952 Não construído 

Arqtº. Fernando Costa 
Belém 

Plano de Urbanização 
(habitações, igreja, escola 
primária, cinema, piscina com 
balneário, ginásio, campo de 
jogos, creche, lavadouro) 

1958  
Bairro com diversos 
equipamentos – escola, igreja 

Arqtº. Fernando Costa 
Belém Nova memória descritiva 1963 Construído 

Escola Arqtº. Fernando Costa 
Belém Memória descritiva 1963 Construído 

COVINA, Companhia 
Vidreira Nacional 
(V. nota de rodapé nº21, 
Cap.5) 

Capela Arqtº. Mário de Oliveira Memória descritiva 1965 Construído 
Sociedade Santos Lima & Cª 
“Vila Pereira” Habitação - - 1887 Construído 

“Vila Emília” Habitação - - 1932 Construído 

Arqtº. Jorge Segurado Ante-projecto 1953 Não construído 

Arqtº. Jorge Segurado 

Memória descritiva e justificativa 
dos projectos das casas para 
habitação do pessoal das Águas 
de Lisboa a construir nos Olivais 

1962, Maio Não construído 

Companhia das Águas de 
Lisboa (CAL) Habitação 

Arqtº. Jorge Segurado 

Av. Infante D. Henrique Memória 
descritiva e Justificativa dos 
projectos das casas para 
habitação destinadas ao Bairro 
para o pessoal operário da 
Companhia das Águas de Lisboa 

1962 Não construído 
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INDÚSTRIAS 

ENCOMENDADORAS 
TIPO DE CONSTRUÇÃO 

SOCIAL AUTOR PLANO 
MEMORIA DESCRITIVA DATA CONSTRUÍDO 

Arqtº. Cristino da Silva Ante-projecto do novo bairro operário a 
construir no bairro. Plano de conjunto 1945 Não construído 

Arqtº. Cristino da Silva 

Ante-plano do novo bairro operário do 
Barreiro que a CUF pretende mandar 
construir a Sueste das suas fábricas na 
Quinta da Fonte e terrenos vizinhos 
(Variante D) 

1949 Não construído 

Arqtº. Cristino da Silva  

Ante-plano de urbanização do novo 
bairro operário a edificar junto da 
estação do Lavradio. Perspectiva de 
conjunto 

 Não construído 

Bairro com diversos 
equipamentos – igreja, escola, 
lavadouros, garage, lavabos, 
administração, casa de 
engenheiros, creche, campos 
desportivos 

Arqtº. Cristino da Silva  Ante-plano de urbanização a Sueste das 
Fábricas Não construído 

Moradia tipo Arqtº. Cristino da Silva Ante-projecto de uma moradia tipo do 
novo bairro operário 

1950 
12 de Abril Não construído 

Edifícios residenciais Arqtº. Cristino da Silva Novo Bairro Operário  
Esbocetos dos edifícios residenciais 

1951 
28 de 
Fevereiro 

Não construído 

 Arqtº. Cristino da Silva Plano definitivo de Urbanização do novo 
bairro operário 

1951 
1 de 
Agosto 

Parcialmente construído 

Edifícios residenciais 
Bairro operário. Perspectiva dos 
blocos de habitação tipos A, B e C 

Arqtº. Fernando Silva Ante-projecto 1951 Construído 

Companhia União Fabril 
CUF 

Escola (Externato Manuel de 
Melo) Arqtº. Formozinho Sanchez - 1963 Construída 

 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
ANEXO DOCUMENTAL 

 

 390

 
INDÚSTRIAS 

ENCOMENDADORAS 
TIPO DE CONSTRUÇÃO 

SOCIAL AUTOR PLANO 
MEMORIA DESCRITIVA DATA CONSTRUÍDO 

Edifícios residenciais Arqtº. Jorge Segurado 
Memória descritiva e justificativa do ante-
projecto destinado ao alojamento familiar 
dos assolaria dos da Sacor, em Lisboa 

1950 Não construído 

- Arqtº. Jorge Segurado Hipótese de Plano de conjunto 1956 Não construído 
Habitação solteiro Arqtº. Jorge Segurado Ante-projecto 1956 

Arqtº. Jorge Segurado 

Memória descritiva e justificativa do 
Plano Geral e dos projectos dos edifícios 
destinados a habitações do pessoal 
assalariado da “Sacor” a construir em 
Sacavém 

1958 Construção da primeira 
fase 

Bairro com diversos 
equipamentos - igreja, escola, 
jardim de infância, campos 
desportivos, zona verde 

Arqtº. Jorge Segurado Esquema das Zonas 1958 - 

Construção de uma moradia Arqtº. Jorge Segurado Memória descritiva e Justificativa de uma 
moradia com casais com filho 1958 Construído 

 Arqtº. Jorge Segurado 
Memória descritiva e justificativa do 
Plano Geral Br. Dr. Oliveira Salazar para 
o pessoal da Sacor, em Sacavém 

1962, Maio Construção da segunda 
fase 

Bloco de habitações Arqtº. Jorge Segurado 

Memória descritiva de bloco de 
habitações para agregados de três 
pessoas (B), a construir no Bairro 
Salazar para o pessoal da Sacor em 
Sacavém 

1962 Construído 

Habitação para casais com filhos Arqtº. Jorge Segurado 
Memória descritiva de uma habitação 
para casais com filhos (tipo H) a construir 
no Bairro da Sacor. 

1962 Construído 

SACOR 

 Arqtº. Francisco Caldeira 
Cabral Plano Geral de paisagismo 1962 Construído 
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INDÚSTRIAS 

ENCOMENDADORAS 
TIPO DE CONSTRUÇÃO 

SOCIAL AUTOR PLANO 
MEMORIA DESCRITIVA DATA CONSTRUÍDO 

Arqtº. Jorge Segurado 
Memória descritiva do ante-projecto da 
escola primária a construir no Bairro 
Salazar 

1962, Julho Não construído 
Escolas 

Arqts Eduardo Valente 
Hilário e Alberto Camacho Planta e cortes 1964 Construído 

Arqtº. Jorge Segurado 
Memória descritiva do ante-projecto da 
capela destinada ao Bairro Dr. Oliveira 
Salazar, em Sacavém 

1959 

Arqtº. Jorge Segurado Planta e alçados 1959 

Arqtº. Jorge Segurado Memória descritiva da Igreja da Sagrada 
Família 1961 

Arqtº. Jorge Segurado Planta de localização 1961 
Arqtº. Jorge Segurado Planta e alçado principal 1962 

Não construído 

Arqts Eduardo Valente 
Hilário e Alberto Camacho 

Memória descritiva Estudo-esquema da 
igreja para o bairro da Sacor 1963 - 

Arqts Eduardo Valente 
Hilário e Alberto Camacho 

Estudo-esquema da igreja. 
Alçado e corte 1963 - 

Arqts Eduardo Valente 
Hilário e Alberto Camacho 

Memória descritiva da Igreja para o 
bairro da Sacor 1964 Construído 

SACOR 

Igreja 

Arqts Eduardo Valente 
Hilário e Alberto Camacho Planta, cortes e alçado principal 1964 Construído 
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