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Resumo 
 

Propõe-se na presente dissertação contextualizar e perceber o modo como 

durante os primeiros trinta e cinco anos (1933-1968) do Estado Novo emergiu a 

indústria associada à energia eléctrica, ou seja a indústria da fase neotécnica, 

com referência a factos e exemplos internacionais, e de que forma se fixou e 

organizou na cidade de Lisboa, e no território envolvente a norte, através da 

observação da planificação urbana, da arquitectura e dos programas sociais 

implementados, em alguns casos, evidenciando autores e a sua relação com 

uma cultura arquitectónica mais ampla, percepcionando se este programa se 

integra ou contribuiu para a evolução de um quadro arquitectónico reportado 

aos ciclos construtivos nacionais ou ao Movimento Moderno. 
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Abstract 
 

This dissertation proposes to understand the context and grasp the emergence 

of an industry associated with the electrical energy, the neotechnic age industry, 

during the first thirty-five years of the “Estado Novo” (1933-1968), referring 

international facts and examples, and demonstrating how it was settled and 

organized in the city of Lisbon, and in the surrounding northern territories, 

observing the developed urban planning, architecture and social programs.  

In some cases, presenting authors and their relationship to a broader 

architectural culture, acknowledging if those programs incorporated or 

contributed to the evolution of an architectural framework associated to the 

national constructive cycles or to the Modern Movement. 
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Introdução  
 

A presente dissertação pretende conhecer, apreender e contextualizar a 

emergência da industrialização da segunda geração, no território de Lisboa, 

essencialmente na margem a norte do Tejo, através da criação de condições 

políticas e tecnológicas, da planificação urbana e da produção arquitectónica, 

quer para os edifícios fabris, quer para o programa social inerente, 

compreendendo como as diferentes opções construtivas se reportam ou não ao 

fenómeno do Movimento Moderno, tendo subjacente a importância que o 

programa industrial teve para a sua definição. Os diferentes ciclos encontrados 

para a afirmação da indústria moderna enquadram-se na acção do Estado 

Novo, desenvolvida entre 1933 e 1968.  

O desafio primeiro residiu na definição da fábrica do período em análise, 

criando um conceito que divergisse da ideia mais comum inerente à primeira 

revolução industrial. Importou precisar o que contribuiu para a criação de uma 

fábrica moderna, estabelecendo três vectores âncora, através dos quais se 

procurou explicitar as grandes rupturas que permitiram o emergir da indústria 

associada à fase neotécnica (conceito que importámos e adaptámos de Lewis 

Mumford). A fábrica compreendida como um lugar que centralizou as diferentes 

operações e que concentrou os operários, com base num motor energético e 

na divisão das tarefas, aperfeiçoou e simplificou, durante a fase neotécnica, o 

seu fim último – maior e mais eficácia na obtenção da produtividade, do 

produto e do lucro. A indústria desenvolvida na atmosfera cultural deste 

período desenvolveu uma nova fábrica, liberta das condicionantes verificadas 

na primeira revolução industrial.  

Do estabelecimento do conceito e da apreensão da fábrica da segunda 

geração passou-se para a verificação de alguns reflexos emergentes ao nível  

do pensamento e das correntes coetâneas, que elegeram a máquina como 

sinónimo de um novo tempo, e de alguns casos de arquitectura industrial 

internacional onde se verificaram rupturas com os modelos de produção, de 

construção e formais anteriores. Revisitaram-se ainda algumas soluções 

urbanas compatíveis com os desafios de uma outra industrialização. 

Enunciar a fábrica e a indústria neotécnica no contexto internacional, enquanto 

objecto de estudo central da presente dissertação, nesta múltipla observação, 



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

 12

pareceu-nos da maior relevância. Pretendemos que se estabelecesse um 

sintético corpus teórico e de conhecimento relativo ao aparecimento da 

indústria da segunda geração no estrangeiro, ainda que implicasse uma 

dilatação da cronologia apresentada. O recuo, em alguns casos até ao limiar do 

século XIX, pretendeu contextualizar a sequente análise dos fenómenos 

nacionais.   

Não tendo ocorrido o desenvolvimento da indústria do período neotécnico 

antes do Estado Novo, importara perceber em que condições emergiu e como 

se materializou no território em análise. A opção pelo título A nova ordem 

industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968, encerrou esse 

desígnio. Após o enquadramento internacional, o objecto de estudo centrou-se 

no modo como em Portugal decorreu o fôlego industrial associado à energia 

eléctrica. A nova ordem industrial indica, quer a vontade e a acção de criar as 

novas indústrias ou a renovação das já existentes, apesar de várias 

vicissitudes, quer a formação de algumas condições tecnológicas que 

permitiram a planificação da actividade industrial, da unidade fabril ou do 

grande conjunto urbano, estes dois aspectos definidos em planos de 

urbanização coevos. Da fábrica ao território significa isso mesmo, a 

organização do território em torno, com, e através das construções industriais, 

independentemente de se caracterizarem por grandes complexos, por 

pequenas unidades ou por fábricas agenciadoras do bem estar social dos seus 

trabalhadores e geradoras de fenómenos espaciais e urbanos singulares. A 

delimitação cronológica encontrada – 1933-1968 – comporta vários e 

diferenciados ciclos inerentes à história política do Estado Novo. Estes trinta e 

cinco anos abarcam a vigência de António Oliveira Salazar como chefe do 

Governo, e delimitaram-se a partir de alguns referentes, como a Constituição 

Portuguesa de Março de 1933 e o início da Primavera Marcelista. Trata-se de 

uma cronologia que detém algum simbolismo, tentando perscrutar-se como é 

que durante a vigência de Oliveira Salazar ocorreu a modernização da indústria 

através das opções legislativas e da política industrial e urbana, que terá 

consequências num outro modo de produção desenvolvido no sector 

secundário e na edificação de outros espaços vocacionados para essa 

actividade. Durante trinta e cinco anos encontraram-se tempos que 

organizaram o objecto de estudo, delineando-se dois a três ciclos, que 
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genericamente coincidiram com os Anos Trinta, até, sensivelmente, meados 

dos Anos Quarenta, destes até aos Anos Cinquenta e destes até inícios ou 

meados dos Anos Sessenta.  

Esboçada a natureza do objecto de trabalho, importa ainda mencionar que a 

presente dissertação procurou, por um lado, desenvolver uma panorâmica 

respeitante ao enquadramento da ideia e da acção política industrializante, e, 

por outro, precisar o modo como ocorreu essa industrialização através de uma 

análise mais circunstanciada das respectivas evidências materiais.  

O âmbito e a ambição da presente dissertação resultaram de uma prática de 

trabalho neste domínio do conhecimento e da constatação da ausência de 

estudos direccionados para a arquitectura industrial e para o planeamento 

urbano associado ao fenómeno da industrialização, nomeadamente do período 

em análise. Ou seja, urgia realizar-se uma análise sistemática que permitisse 

construir um discurso histórico e teórico em torno da edificação industrial, 

percepcionando qual o seu contributo para um quadro cultural mais amplo. 

Naturalmente, que nos últimos trinta anos emergiram, em Portugal, algumas 

áreas do conhecimento fundamentais para a compreensão do fenómeno 

industrial, como a arqueologia industrial ou o património industrial. O 

desenvolvimento destas novas matérias contribuiu para uma aproximação à 

materialidade associada à indústria, essencialmente para os períodos 

relacionados com a manufactura ou com a energia a vapor. A opção pelo 

estudo de cronologias associadas às políticas industriais do Marquês de 

Pombal ou à primeira revolução industrial perpetuou o escasso conhecimento 

relacionado com as fábricas ligadas à energia eléctrica, desenvolvidas, 

fundamentalmente, durante o século XX. 

A aceitação do património ou da arqueologia industrial, como disciplinas 

essenciais à compreensão de uma cultura material mais recente, revelou-se 

um facto fundamental, pois permitiu reconhecer a fábrica como um objecto a 

integrar na evolução do saber. Porém, as preocupações da gnose 

direccionaram-se, nestes primeiros momentos, para a criação de uma 

metodologia de intervenção ou para o conhecimento desta materialidade, como 

as escavações arqueológicas ou os inventários, acções muito centradas na 

história tecnológica, económica ou social. De facto, à época tudo se encontrava 

por fazer e o encerramento das fábricas da primeira revolução industrial, num 
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tempo em que muita da indústria nascida nos Anos Quarenta ou Cinquenta 

ainda se encontrava em actividade, constituiu um factor determinante, quer 

para a eleição dos períodos cronológicos mais recuados, quer para o universo 

de pesquisa empreendido. Quase simultaneamente, foi necessário fomentar 

uma consciência para a salvaguarda deste património, através da realização de 

encontros científicos, de exposições ou de formação, ou da execução de 

trabalhos de natureza mais prática, sem os quais não teriam ocorrido as 

primeiras classificações e os projectos iniciais para alguns dos museus que 

entretanto nasceram sob o desígnio da actividade industrial. 

Porém, a perspectiva arquitectónica ou urbana relacionadas com a actividade 

fabril permaneceu um campo menos explorado, muitas vezes preservado por 

inerência ao conceito de monumento ou imóvel a conservar.  

No ano de 1996, a dissertação de mestrado Para o Estudo da Arquitectura 

Industrial na Região de Lisboa (1846-1918), da autoria de António Santos, 

constituiu um primeiro contributo sistemático para a compreensão das 

construções industriais relacionadas com a arquitectura do ferro, do tijolo e do 

primeiro betão. Centrada exclusivamente no programa industrial, esta 

dissertação, constituindo um trabalho de referência, não integrou, contudo, os 

aspectos sociais ou urbanos associados à indústria. Por outro lado, se o artigo 

“Reflexos da Industrialização na Fisionomia e vida da cidade”, da autoria de 

Jorge Custódio, publicado no Livro de Lisboa (1994), permanece actual e 

inovador, na sua essência, por representar um esforço de sistematização para 

a indústria Oitocentista, a vertente da arquitectura industrial permaneceu a 

menos explorada. Mesmo a publicação do Caminho do Oriente, Guia do 

Património Industrial (1999) da nossa autoria e de Jorge Custódio, ainda que 

tivesse desenvolvido uma aturada pesquisa no âmbito do arquivo de obras de 

Lisboa, os aspectos construtivos e arquitectónicos permaneceram 

secundarizados, continuando, no entanto, uma obra de referência para o 

conhecimento do património industrial da Lisboa oriental Oitocentista. 

De facto para Novecentos um vasto campo de trabalho parecia encontrar-se 

por cumprir, nomeadamente, para a época do Estado Novo. Vários foram os 

trabalhos parcelares que se realizaram, tanto no domínio da história económica 

ou política, como A Industrialização Portuguesa no Pós-Guerra (1948-1965), o 

Condicionamento industrial (1989), da autoria do Professor José M. Brandão de 
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Brito, ou Para a História da Indústria em Portugal, 1941-1965 (2005) de João 

Martins Pereira. Outros estudos de natureza monográfica, relacionados com 

alguns dos sectores industriais, foram sendo produzidos, nomeadamente a 

História da Electricidade (1993), da autoria do engenheiro Mário Mariano, ou 65 

Anos de Petróleo em Portugal, Uma história de interesses, de acção e de 

progresso (2002), contributos essenciais para a compreensão geral da história 

de alguns dos sectores secundários mais importantes para o período 

neotécnico. No entanto, da produção científica realizada em torno da indústria 

de Novecentos, a publicação Engenho e Obra. Uma abordagem à história da 

Engenharia em Portugal no século XX (2002), coordenada por José M. 

Brandão de Brito, Manuel Heitor e Fernanda Rollo, que desenvolveu uma 

análise plural e interdisciplinar, resultou num contributo científico de consulta 

obrigatória para os estudiosos destas temáticas. 

Para a compreensão da fixação da actividade secundária na cidade, através da 

planificação urbana para Lisboa, se obras como Planos de Urbanização. A 

Época de Duarte Pacheco (1995), de Margarida Souza Lôbo, ou a Política 

Urbana em Lisboa, 1926-1974 (1994), de Carlos N. Silva, constituíram estudos 

referenciais. Contudo a compreensão e a explicação do incremento fabril em 

articulação com o pensamento desenvolvido para o território, no período em 

análise, requereu uma análise dos planos de urbanização em articulação com 

pesquisa paralela desenvolvida para as fábricas, de modo a analisar a estreita 

relação entre o crescimento urbano e industrial. 

A produção científica dirigida para as fábricas associadas à energia eléctrica 

quase excluiu o domínio da arquitectura e do urbanismo, quer para os edifícios 

de produção, quer para os de apoio social. Urgia conhecer esta materialidade e 

inseri-la no domínio da história da indústria e da arquitectura.  

Efectivamente, um primeiro e importante contributo para a identificação de 

alguns edifícios industriais produzidos entre 1920-1970 deveu-se, sem dúvida, 

a uma obra de natureza mais global, direccionada para o conhecimento e para 

a divulgação da Arquitectura Moderna Portuguesa (2003), coordenada pela 

Professora arquitecta Ana Tostões. Mesmo sem a produção de um texto 

teórico específico para o programa industrial, a incorporação e o registo de 

alguns significativos edifícios construídos para a actividade produtiva, a par da 

multiplicidade de programas surgidos durante este período, permitiu o seu 
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reconhecimento como um contributo para a história da arquitectura. Novidade 

que não foi ultrapassada pelo Inquérito à Arquitectura do Século XX, realizado 

pela Ordem dos Arquitectos no ano de 2006. Integrada no âmbito de uma 

pesquisa teórica mais geral, reportada ao Movimento Moderno, a dissertação 

de doutoramento, da autoria da arquitecta Ana Tostões – Cultura e Tecnologia 

na Arquitectura Moderna Portuguesa (2002) definiu-se como um contributo 

essencial para a compreensão do fenómeno dos vários momentos associados 

ao processo evolutivo da arquitectura portuguesa, para o qual a construção 

industrial contribuiu, seguramente. 

A produção cognitiva exclusivamente direccionada para o programa industrial 

do século XX revelara-se, ainda assim, muito estéril. Dos poucos contributos 

desenvolvidos para colmatar a ausência de um conhecimento com alguma 

sistematicidade, refira-se a edição, com carácter divulgativo, da autoria do 

Professor arquitecto José Manuel Fernandes, intitulada Arquitectura e Indústria 

em Portugal no século XX (2003). Adivinhando-se, nesta publicação, uma meta 

ambiciosa, pois pretendeu abarcar as edificações industriais produzidas ao 

longo de um século em território nacional, este livro acabou por compilar casos 

com peso diferenciado para a história da arquitectura industrial. Contudo, 

reconhece-se a sua virtude pela pertinência da divulgação de uma temática 

praticamente inexplorada, revelando um esforço na definição de um discurso 

teórico de enquadramento da produção deste programa industrial.  

Permanecendo no domínio da análise da construção do edifício fabril nos 

primeiros anos do século XX, a dissertação de Doutoramento, do Professor 

arquitecto Pedro Ravara, intitulada A consolidação de uma prática: do edifício 

fabril em betão armado nos EUA aos modelos europeus de modernidade 

(2007) revelou-se uma obra fundamental ao enquadrar o emergir da 

arquitectura industrial associada à indústria da fase neotécnica, através de uma 

análise que tentou compatibilizar a ideia de fábrica, enquanto espaço de 

trabalho e arquitectónico. Ainda que o universo de trabalho do arquitecto Pedro 

Ravara se tivesse centrado, exclusivamente, nos casos internacionais (EUA e 

Europa), o seu contributo residiu na definição de uma importante cultura 

arquitectónica definida com e através do programa industrial da segunda 

geração. Por outro lado, a análise mais detalhada de alguns casos 

sumariamente referenciados em algumas das histórias da arquitectura 
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moderna, como a de Leonardo Benevolo, permitiu aprofundar o debate em 

torno dos edifícios industriais, aspecto fundamental para a contextualização 

que desenvolvemos na presente dissertação. 

Porém, a obra A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, Registo Docomomo 

Ibérico (2005), publicada pela Fundação Docomomo Ibérico, na qual 

participamos, enquanto técnica do ex-IPPAR (actual IGESPAR), constitui o 

trabalho de maior interdisciplinaridade desenvolvido em torno do programa 

industrial. Integrando algumas das fábricas mais representativas para o período 

definido como o mais importante para a produção da arquitectura do 

Movimento Moderno, esta edição beneficiou da participação de vários agentes 

e saberes que contribuíram para o conhecimento mais amplo da arquitectura 

fabril, apesar do enfoque se ter centrado em torno da arquitectura moderna. 

Constituindo, inequivocamente, uma obra de referência, algumas questões 

foram pouco examinadas, como o desenvolvimento tecnológico ou uma 

interpretação mais contextualizada do objecto.   

A presente dissertação pretendeu, deste modo, contribuir para o conhecimento 

da industrialização de Portugal, referente à acção do Estado Novo, partindo da 

análise de uma das áreas geográficas mais importantes para a sua expansão – 

Lisboa –, recorrendo a uma interpretação que procurou tecer uma alargada 

ideia de indústria moderna. 

Compreender como é que em Portugal, entre os anos de 1933 e 1968, se 

fomentou uma política direccionada para a industrialização, tanto através do 

exercício político, como da acção de classes profissionais, encerrou um dos 

propósitos estruturantes para a percepção de ciclos e de cronologias relativos 

ao crescimento industrial. 

A apreensão de condições de natureza mais lata e estruturante, indispensáveis 

ao surgimento da fábrica da segunda geração em Portugal, constituíram, 

simultaneamente, a génese e o fim que permitiram passar de um quadro de 

maior amplitude para uma dimensão mais particular, já direccionada para um 

espaço como o de Lisboa. A perspectiva multidisciplinar, ambicionada para a 

análise da fábrica moderna, alargou-se à percepção deste território. 

Compreender como se articulou a obrigatoriedade da planificação urbana (a 

partir de 1934) e a emergência da indústria moderna, bem como percepcionar 

a concepção inerente à sua fixação na cidade ou na sua envolvente, 
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referenciada a modelos urbanos emergentes na Europa, com menção à Carta 

de Atenas (1933) ou às new towns inglesas, constituíram objectivos basilares 

para o conhecimento do modo como as fábricas foram sendo integradas no 

planeamento urbano do período pesquisado.  

A aproximação à escala urbana conduziu a outro âmbito de pressupostos 

relacionados com a produção arquitectónica vocacionada para a actividade 

fabril. Conhecer casos paradigmáticos, quer para a segunda geração industrial, 

quer para a arquitectura da indústria, quer ainda para a definição de uma 

cidade fabril, pode ser considerado um objectivo basilar, o qual contribuirá para 

a caracterização de algumas tipologias edificatórias. Até porque a construção 

da indústria, a implementação de determinadas actividades, a expressão 

plástica das unidades fabris, reflectem a arquitectura industrial desta fase, 

compreendida enquanto síntese cultural. Reconhecer os seus autores, as suas 

referências ao fenómeno do Movimento Moderno e perceber de que modo a 

arquitectura de feição industrial contribuiu para a sua afirmação ou não, tendo 

presente a essencialidade deste programa para a sua emergência, não pode 

deixar de constituir uma observação intrínseca a esta dissertação. 

Alargar o enfoque sobre a cidade, que incorporou a indústria, ou sobre o 

edifício fabril, pareceu imprescindível para ampliar a percepção da dimensão 

da fábrica da segunda geração. Relacionar a actividade fabril com a 

componente social revelou-se, assim, natural. Importara contextualizar o 

desenvolvimento industrial e as soluções sociais preconizadas pelo Estado 

Novo para os trabalhadores fabris, percepcionando, uma vez mais, como se 

organizou no território seleccionado a construção de habitações para os 

operários e de que modo os arquitectos preocupados com uma das grandes 

prioridades do Movimento Moderno, resolveram este programa habitacional, 

com uma escala, muitas vezes, urbana. 

A presente dissertação desenvolve-se em cinco capítulos, procurando-se que 

cada um respondesse aos objectivos acima expostos e ao âmbito enunciado.  

No primeiro capítulo definiu-se o conceito de fábrica moderna com base em 

três vectores estruturantes e constantes ao longo do corpo da tese. A 

organização científica do trabalho, a introdução da electricidade substituindo os 

motores centrais de energia a vapor, a gás ou a diesel, que permitiram uma 

transmissão mecânica da energia, e a aplicação crescente do betão armado 
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em edifícios de cariz industrial, constituíram uma tríade de análise da indústria 

da fase neotécnica, conceito devidamente explicitado neste primeiro momento. 

Pretendemos ainda percepcionar o modo como estas alterações e invenções 

se conjugaram na prática, através da eleição de alguns casos paradigmáticos. 

As primeiras experimentações ocorridas nos Estados Unidos da América, 

resultantes da parceria entre Albert Kahn e Henry Ford, procuraram uma 

solução espacial que respondesse a desideratos funcionais, construtivos e 

económicos, assumidos em edifícios industriais que simbolizaram o corte com 

um tempo anterior. Perante a cristalização de arquétipos relativos à edificação 

industrial intrínsecos à fábrica neotécnica nos Estados Unidos da América, 

revelou-se determinante compreender como a Europa importara este modelo, 

através de alguns dos edifícios mais carismáticos, como o Lingotto da Fiat, ou 

as fábricas Fagus ou Van nelle. Apreender o pensamento produzido por figuras 

paradigmáticas para a definição de uma nova arquitectura que abandonara os 

ecletismos de Oitocentos ou os excessos decorativos da Arte Nova, abrindo 

caminho para a afirmação de um pensamento novo justificado pelo movimento 

impresso nas máquinas e pelo pragmatismo dos novos edifícios industriais, 

nomeadamente com Le Corbusier ou Walter Gropius, integrou-se neste 

primeiro quadro de preocupações. Novidades extensíveis ao urbanismo. 

Mesmo antes da Carta de Atenas e já depois das primeiras teorias (Robert 

Owen) ou das experiências empreendidas por alguns industriais (Lever, 

Cadbury, Menier), salientou-se o contributo de Tony Garnier com o projecto da 

Cité Industrielle, por representar uma síntese dos três vectores inicialmente 

apresentados, antevendo o urbanismo associado à fase neotécnica. 

Encontrando-se fixado o universo cultural e material da fábrica da segunda 

geração, desenvolvido no plano internacional, interessara percepcionar como 

Portugal aderiu a esta novidade da técnica e da indústria. O segundo capítulo 

pretendeu fundamentar o modo como se processou em Portugal a assumpção 

de um outro paradigma industrial e, consequentemente, económico. Revisitou-

se, sumariamente, a acção política do Estado Novo, através da produção legal 

emitida ou da análise do pensamento de alguns industrialistas, como Ferreira 

Dias ou Ferreira do Amaral. A aproximação a uma ideia industrializante para o 

país organizou-se claramente em três momentos, constituindo os planos de 

fomento factores fundamentais para delimitar e enquadrar a eleição da 
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indústria neotécnica, num quadro de planificação económica, durante os Anos 

Cinquenta. A par da acção do Estado importou também entender como 

determinadas classes profissionais assumiram um papel social activo na 

condução das novas ideias industrializantes, nomeadamente os engenheiros e 

os industriais, através da Associação Industrial Portuguesa, apreendendo em 

que momento se fundiu, entre os diferentes actores, uma certa ideia de 

indústria.  

Uma preocupação inerente à presente dissertação prendeu-se com a análise 

edificatória associada ao universo da indústria, mesmo nos pontos de maior 

vocação histórica. Sempre que possível, observaram-se edifícios pertinentes 

para a caracterização desta fase industrial, como a FIP (Feira das Indústrias 

Portuguesas), neste caso contextualizado pela Associação Industrial 

Portuguesa. Intuída como uma novidade, assumiu-se relacionar, sempre que 

possível, o que geralmente se encontra separado por barreiras cognitivas – a 

interdisciplinaridade – revisitada através da história, da arquitectura, do 

urbanismo ou da técnica, compreendendo assim como se conjugaram actores, 

tempos, decisões e saberes frequentemente dissociados.  

Foi esta mesma ideia que conduziu a auscultação do desenvolvimento de 

algumas infra-estruturas base para o arranque da indústria neotécnica, 

nomeadamente a electrificação nacional, percepcionada de um modo 

panorâmico, já que se tratou também da implementação de uma indústria, e o 

abastecimento de água, analisado através do caso concreto da Central 

Elevatória dos Olivais, opção justificada pelo universo geográfico eleito. 

Delineado o enquadramento que possibilitara a edificação da indústria 

moderna, o terceiro capítulo pretendeu apreender o modo como se fixou essa 

indústria no território seleccionado. Ultrapassara-se assim uma análise 

exclusiva do edificado. A referência aos planos de urbanização revelou-se 

fundamental, porque a indústria neotécnica passou a integrar o espaço 

planificado, mesmo que num primeiro momento se tivesse evidenciado uma 

solução compartimentada das funções, com uma clara referência à Cité 

Industrielle ou à Carta de Atenas. Essa possibilidade afirmou-se como uma 

condição desta fase industrial, podendo o edificado fabril constituir cidade ou 

território, que se pretendera tão qualificado quanto o vocacionado ao programa 

habitacional. Como a extensão da área em redor de Lisboa se revelou 
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demasiado ampla e com significativa implantação industrial coeva, caso da 

Siderurgia Nacional, optou-se por analisar o plano de De Gröer de 1948 para a 

capital e o ante-plano da região de Moscavide-Vila Franca de Xira (1955), não 

descurando outros planos produzidos para a zona norte envolvente de Lisboa. 

O capítulo quarto orientou-se para a produção arquitectónica da indústria, 

localizada preferencialmente nas áreas eleitas pelos planos de urbanização 

estudados no ponto anterior, o que possibilitou apreender o tipo de empresas e 

indústrias que aí se fixaram e que representaram, parcialmente, a manifestação 

industrial ocorrida no país. Da vastidão de empresas ou fábricas registadas 

(noventa) seleccionamos vinte e oito que evidenciassem a construção da 

indústria neotécnica. Dos vários autores desses edifícios (cerca de trinta e um), 

contaram-se alguns engenheiros, ou mais tardiamente, algumas empresas, 

como a Profabril. Porém, os arquitectos foram maioritariamente os autores dos 

edifícios desta nova indústria, não podendo deixar de estabelecer correlações 

entre a arquitectura produzida e a integração ou não numa cultura 

arquitectónica mais lata, reconhecida nos ciclos experienciados em Portugal. 

Perceber como a arquitectura industrial evidenciou estas mutações culturais e 

de que modo ajudou a defini-las pareceu-nos relevante, para reposicionar a 

produção arquitectónica deste programa. Neste sentido, procedemos à 

organização da produção arquitectónica destas vinte e oito unidades industriais 

por grupos de edifícios que demonstrassem e representassem as 

preocupações acima indicadas, elucidando ainda como é que a cidade 

agregara a arquitectura da actividade industrial. Sempre que possível inseriu-se 

a unidade estudada numa justificação histórica, contribuindo para ampliar o 

conhecimento relativo a cada actividade produtiva ou empresa. 

Representando a actividade industrial, simultaneamente, uma causa e um 

efeito das principais mutações sociais e de hábitos quotidianos, o quinto 

capítulo procurou referenciar o modo como o Estado Novo, durante o período 

em análise, equacionou soluções para a população operária desta indústria 

que se pretendeu mais alfabetizada e especializada. Seleccionamos alguns 

casos mais paradigmáticos da indústria, entendida enquanto indústria base, 

nomeadamente a CUF e a Sacor, e incorporamos outros exemplos que 

possibilitaram uma comparação do pensamento dos arquitectos relativo aos 

programas sociais ensaiados, como o caso do bairro da Companhia das Águas 
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de Lisboa. Esta dimensão social permitiu compreender diferentes 

preocupações que as indústrias de maior dimensão introduziram nos seus 

programas de acção, para além dos aspectos produtivos, opções que, ainda 

assim, se comprovaram insuficientes perante a escassez habitacional sentida 

no Portugal de então. 

Refira-se, ainda, que desenvolver um programa de investigação direccionado 

para a indústria, seja qual for o enfoque, reveste-se de uma tarefa árdua e 

ingrata. Árdua porque as fontes primárias ou secundárias alusivas à temática 

são vorazmente perecíveis devido a diferentes factores, como a volatilidade da 

actividade industrial e da manutenção de vestígios materiais inerentes, quer 

sejam os arquivos administrativos, técnicos, sociais, produtivos, ou outros, quer 

sejam fotográficos, quer incluam bens móveis, como as máquinas, ou bens 

imóveis, como os edifícios fabris ou equipamentos associados. Ingrata porque 

a árdua tarefa de pesquisar este universo e a correspondente produção 

científica, essencialmente ao nível da história da tecnologia, da arquitectura ou 

do urbanismo associado, não constitui uma prática corrente, o que produz um 

efeito de marginalidade científica para quem habitualmente se dedica a estas 

áreas.  

Sendo do nosso conhecimento, à data da investigação, que quase todas as 

fábricas estudadas se encontravam encerradas, algumas convertidas a outros 

usos e outras demolidas ou em processo de demolição, pouco se podia contar 

com os arquivos resultantes dessa actividade industrial. Mesmo algumas 

indústrias que ainda hoje permanecem em actividade, como a Galp ou a EPAL, 

não disponibilizaram os arquivos existentes, tendo o processo de investigação 

ocorrido de um modo ocasional e dependente da vontade de técnicos de 

ambas as instituições, o que impossibilitou um continuado processo de 

pesquisa e de aprofundamento dos objectivos estabelecidos.  

Assim, os arquivos de obras foram os primeiros a ser consultados com 

sistematicidade. Pretendemos que essa pesquisa metódica fosse transposta 

para uma base de dados, entretanto criada, a qual permitiria, simultaneamente, 

incorporar os diversos objectivos inerentes à investigação por unidade fabril e 

cruzar alguns dados mais relevantes, como as autorias, as cronologias, a 

tipologia produtiva, etc. O facto de termos aberto cerca de noventa fichas e 

iniciado o seu preenchimento, conduziu-nos, ao longo do trabalho, à 
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necessidade de filtrar e seleccionar as fábricas ou empresas a integrar na 

presente dissertação como estudos de caso (vinte e oito), se nos reportarmos 

ao capítulo quarto, abandonando a base entretanto criada e a inclusão da 

informação nas cerca de dez páginas de cada registo.  

A pesquisa dos arquivos de obras permitiu recolher uma informação uniforme o 

que possibilitou, mais tarde, uma sistematização dos dados, de acordo com 

alguns parâmetros de análise indispensáveis à produção arquitectónica e à 

elaboração de um estudo mais homogéneo dos edifícios industriais. No 

entanto, sempre que possível investigamos em alguns arquivos de empresa ou 

pesquisamos na Biblioteca Nacional a existência de catálogos, que com 

frequência as grandes empresas da época editaram. A complementar essa 

pesquisa investigamos no Arquivo Histórico da Academia Nacional de Belas 

Artes, onde se encontra o espólio do arquitecto Jorge Segurado, e na 

Fundação Calouste Gulbenkian – Biblioteca de Arte, que acabara de 

disponibilizar o fundo digitalizado do arquitecto Cristino da Silva. Ainda na 

Fundação Gulbenkian consultamos o arquivo fotográfico de Mário Novais, 

documentação fundamental para o trabalho empreendido. A importância de 

integrar fotos coevas da actividade fabril ou da produção arquitectónica 

imprimiu um esforço de trabalho nessa direcção, continuando a investigação no 

Arquivo Fotográfico de Lisboa ou em revistas da época, nomeadamente na 

Indústria Portuguesa, na Técnica, na Arquitectura, na Binário ou na 

Electricidade. Periódicos que também se revelaram, em alguns casos, 

preciosas fontes secundárias para o estudo em causa. 

Um segundo momento da investigação direccionou-se para a pesquisa relativa 

à planificação urbana. Em relação aos casos de estudo integrados no capítulo 

cinco, mais uma vez, a opção da investigação recaiu nos arquivos de obra, ou 

nos fundos dos respectivos arquitectos, encontrando-se escassos elementos 

nas empresas, caso da actual Quimiparque. Também em relação aos fundos 

documentais existentes na Galp a tarefa de investigação revelou-se quase 

impossível, não fora uma insistência, quase inusitada, a qual assegurou o 

acesso a alguns dossiers existentes em serviços distintos dos do centro de 

documentação, que graças à nossa pesquisa vieram a integrá-lo. Um acaso, 

portanto. 



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

 24

Quanto à compreensão da cidade e da sua relação com a indústria associada à 

energia eléctrica, a consulta do arquivo da Direcção Geral do Ordenamento do 

Território e Desenvolvimento Urbano pareceu obrigatória, apesar da maioria 

dos planos essenciais à presente dissertação não se encontrarem aí, o que 

implicou a pesquisa noutros acervos, como os do Gabinete de Estudos 

Olisiponenses, onde apenas encontramos fotocópias parciais do Plano De 

Gröer.  

Enunciaram-se os arquivos mais representativos para a elaboração da 

presente dissertação, porém outros fundos documentais foram consultados e 

diversas bibliotecas revelaram-se essenciais para o segundo capítulo. 

Referimo-nos à pesquisa empreendida na Associação Industrial Portuguesa ou 

no Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas, onde consultamos 

diversos pareceres emitidos pelo Conselho Superior de Obras Públicas sobre 

planos ou projectos que, apesar de investigados, não foram encontrados, como 

o caso do parecer relativo ao ante-plano da região de Moscavide-Vila Franca 

de Xira, indispensável para os capítulos três e cinco.  

O objecto e os objectivos estabelecidos implicaram ainda a pesquisa num vasto 

universo arquivístico e em diversas bibliotecas, como a da Faculdade Nova de 

Lisboa ou a do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e Empresa, 

pretendendo-se apreender nessa diversidade de fontes e consultas 

bibliográficas os elementos que permitissem uma aproximação à indústria e à 

fábrica da segunda geração delineadas, para o período em análise. 
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1. FÁBRICA. ÍCONE DE MUDANÇA  
 

1.1. Uma outra fábrica 

 
Na tradição historiográfica das interpretações incontornáveis de Lewis Mumford 

(1895-1990), no seu livro Technics and Civilizations (1934), e de Siegfried 

Giedion (1888-1965), na sua obra Mechanization takes command (1948), sobre 

o primado da técnica1 e da máquina, a compreensão do espaço fabril articula-

se com o momento cultural-tecnológico onde se insere.    
Para a fixação de um momento cultural-tecnológico concorrem diversos 

factores, na maioria das vezes, indissociáveis do universo da técnica, da 

mecanização, das máquinas, das adaptações ou das invenções, que num dado 

momento convergiram para a superação do estádio de desenvolvimento 

anterior. Do longo percurso de transformações inerentes aos processos 

produtivos e aos espaços de laboração, importa fixar e entender um conjunto 

de factores que contribuíram para a identificação de uma ideia de indústria que 

iremos estudar.  

Seguramente que a técnica e os sistemas tecnológicos constituem dois 

elementos essenciais para a compreensão das modificações verificadas nos 

edifícios de produção e no lugar que ocupam no território. Por isso, a procura 

de uma concepção para a indústria, do período em análise, não pôde ignorar a 

importância que a técnica desempenhou nas mudanças operadas no percurso 

histórico, provocando, por vezes, uma verdadeira ruptura face ao existente. O 

próprio fenómeno da mecanização, enquanto sistema complexo que articula 

variadas operações, instrumentos, transmissões mecânicas e saberes, 

compreende-se numa relação com o progresso técnico2, tal como a máquina3. 

                                                 
1 A técnica é um termo que vem do grego – techné e implica um saber especializado. 
2 Pierre Francastel na sua obra Arte e Técnica nos séculos XIX e XX refere que A técnica está na base de 
toda a realização material ou intelectual que representa a acção do homem sobre o mundo que o cerca. 
O maquinismo é um facto económico e historicamente limitado. Naturalmente que sem o desenvolvimento 
das técnicas não teria havido maquinismo e, reciprocamente, o maquinismo industrial é a forma positiva 
que a inserção das técnicas na sociedade humana tomou desde há século e meio. Cf. FRANCASTEL: 
2000, p. 125. 
3 A máquina vai conduzir a uma acção automática, desenvolvendo um grau de independência do Homem 
face à ferramenta. É nessa busca de perfeição entre a autonomia, a rapidez, a perfeição e a realização de 
trabalho que se centrou o desenvolvimento da máquina. A Encyclopédie publicada, maioritariamente, 
entre 1761 e 1788, coordenada pelo matemático Jean Le Rond D’ Alembert (1717-1783) e por Denis 
Diderot (1713-1784), constituiu uma das obras fundamentais que fixa um dos momentos mais 
significativos das maravilhas da máquina aplicadas à produção. Esta síntese entre o pensamento e a 
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Um dos símbolos mais reconhecidos da indústria, a máquina que pertence a 

uma das mais antigas heranças tecnológicas, incorporou uma série de 

modificações técnicas que facultaram uma mudança do seu papel, passando a 

influir na criação de outros objectos, de outras necessidades e de outros 

princípios funcionais, substituindo o Homem nas suas actividades tradicionais.  

Realidades menos conhecidas, mas não menos significativas para o progresso 

das técnicas, como as invenções ou as adaptações realizadas em variadas 

tecnologias ou máquinas, perderam-se na história anónima4. Até nós chegaram 

inovações ou adaptações tão significativas para a industrialização5, como a 

máquina a vapor de James Watt6 (1736-1819), que permitiu a criação de um 

motor central aplicado a todo o universo industrial e propagado, pela primeira 

vez, a uma maior diversidade de territórios.  

Porém, as técnicas e as máquinas, enquanto factores do progresso industrial, 

estenderam a sua acção dentro de um complexo cultural e tecnológico mais 

amplo, do qual não pode dissociar-se o conhecimento, a actividade de 

produção, as ferramentas e a energia utilizadas, o tipo de produtos obtidos, o 

lugar de laboração (forma, materiais de construção empregues, soluções 

construtivas encontradas) e a sua fixação no território7. 

                                                                                                                                               
prática revela um estádio de desenvolvimento correspondente ao período das manufacturas do século 
XVIII, momento áureo da transformação da indústria coetânea. A máquina deverá ser compreendida 
dentro do respectivo complexo tecnológico. As máquinas constituíram um dos principais objectos 
associados ao trabalho, desempenhando um papel determinante para a realização de tarefas mensuráveis e 
que potenciaram o fabrico de objectos cada vez mais estandardizados e uma nova ordem na relação do 
homem com a produção. 
4 A incorporação do método experimental e científico será determinante para a transformação da técnica, 
através das experiências desenvolvidas na área da causalidade mecânica que exigiam princípios como a 
repetição, a verificação, o controle, a medição do tempo, ou seja, o desenvolvimento de um método 
aplicado ao processo mecânico da produção. Cf. MUMFORD: 1977, pp. 148-153. 
5 Corresponde a uma etapa do desenvolvimento industrial onde diversos factores alcançam um 
desenvolvimento óptimo e se conjugam entre si, como a técnica e a população, a qualidade do espírito de 
iniciativa, a taxa de crescimento, o aumento da procura. 
6 Engenheiro e cientista na Universidade de Glasgow, James Watt trabalhou na máquina a vapor a partir 
de 1765, solicitou a sua patente em 1769, e, entre 1775 e 1800, construiu 289 máquinas motrizes na 
Inglaterra. 
7 De acordo com Mumford o complexo tecnológico representa e caracteriza uma fase que equivale a um 
determinado período do desenvolvimento da História do Homem, referindo que es decir que cada fase 
tem su origen en ciertas regiones determinadas y tiende a emplear ciertos recursos y matérias primas 
especiales. Cada fase tiene sus médios específicos de utilizacióno y generación de la energía, y sus 
formas especiales de producción. Finalmente, cada fase pone en existência unos tipos particulares de 
trabajadores, los adiestra em forma particular, desarrolla ciertas aptitudes y se opone a otras, recurre a 
ciertos aspectos de la herancia social y los desarolla aún. 
Casi culquier parte de un complejo técnico apunta y simboliza una serie completa de relaciones dentro 
de ese complejo. Cf. MUMFORD: 1977, pp. 128-129. V. nota 20. 
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Inscrevendo-se num processo de metamorfose, o espaço, que integra os 

mecanismos, revela os múltiplos conceitos inerentes ao sistema produtivo mais 

vasto, onde a lógica da mecanização e a sua articulação com a fonte de 

energia, com os trabalhadores e com o edifício formaram um organismo 

estruturado. A apreensão, ainda que fugaz, dos princípios funcionais ou 

operativos constitui, assim, uma condição fundamental para o conhecimento do 

espaço de produção, quer se integre no âmbito das oficinas ou manufacturas, 

quer corresponda aos edifícios fabris Oitocentistas ou Novecentistas. 

Integrando o desenvolvimento tecnológico, o sítio de produção pretendeu 

responder a premissas funcionais, cujas soluções de edificação não se 

dissociaram da cultura construtiva dominante. A organização do espaço 

produtivo procurou conciliar e agilizar a simplificação de princípios operativos, 

que se foram fixando em torno da recepção, do acondicionamento e 

distribuição das matérias-primas no circuito produtivo; da especialização da 

produção; da arrumação e movimentação dos trabalhadores e do 

armazenamento e escoamento dos produtos.  

O binómio forma-função, questão premente na clarificação de uma ideia da 

estética coetânea à industrialização, como enunciou Paul Souriau na obra La 

Beauté Rationalle, de 1904, na qual se preconiza o caminho do funcionalismo 

industrial8, não será por agora a perspectiva a relevar, apesar de muitos dos 

edifícios e estruturas industriais ilustrarem o essencial entre a forma e a 

respectiva função, designadamente os silos verticais dos cereais ou os 

horizontais vocacionados para os produtos químicos. Ampliar a análise formal 

permite percepcionar as relações entre a arquitectura, os sistemas produtivos e 

mesmo sociais, preconizados em determinados momentos tecnológicos9. A 

eleição do espaço interno contribui para a descodificação da forma exterior, ou 

seja, partindo da compreensão do complexo tecnológico acede-se ao contexto 

onde opera a tecnologia, clarificando-se o entendimento das soluções formais. 

                                                 
8 FRANCASTEL: 2000, p. 44. 
9 Em 1927, Ludwig Mies van der Rohe, no seu texto De la forme en architecture, retoma a questão da 
forma e apresenta uma perspectiva em aberto ao referir que a forma não pode ser entendida como um fim, 
por oposição a uma corrente mais formal e funcional, na qual, aliás, a historiografia da arquitectura o 
insere, nomeadamente, Bruno Zevi que o considera como um dos cinco mestres do período racionalista. 
Neste texto de 1927, publicado no número dois da revista da Werkbund intitulada Die Form, o arquitecto 
van der Rohe refere que seules les choses que vivent intérieurement peuvent avoir une aparence 
extérieure vivante. Cf. CONRADS: 1996, p. 123. 
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Perspectiva que se aproxima da concepção de forma orgânica de Bruno Zevi 

(1918-2000) 10. Este autor, através de uma visão renovada e crítica, ampliou o 

sentido da arquitectura ao privilegiar a interpretação do espaço em função do 

indivíduo. Numa óptica antropocêntrica e no combate a um formalismo 

exclusivo assente em códigos dogmáticos racionais, Zevi defendeu que a 

forma dos edifícios reflecte a fluidez, o crescimento e a flexibilidade do espaço 

interno11, convergindo com o pensamento de Mumford e de Giedion, apesar da 

incondicional relevância atribuída à técnica, por parte destes últimos autores.  

Efectivamente, a compreensão das relações entre a estrutura espacial, o 

sistema de energia e de tecnologia empregues, elucida a dinâmica inerente aos 

edifícios industriais, que se desenvolveram em ligação com essas variáveis, ao 

adaptar-se a processos mais estáticos ou dinâmicos, quer se relacionassem 

com o equipamento técnico ou com os trabalhadores.  

Thomas Markus, no seu livro intitulado Buildings and Power12, analisou as 

conexões entre a presença e a localização dos motores, o tipo de motores, a 

distribuição das máquinas mediante a energia utilizada, o papel adstrito às 

pessoas e aos edifícios, examinando os materiais e as estruturas construtivas. 

A essência deste estudo, direccionado para o universo industrial do século XIX, 

baseou-se na compreensão da relação da máquina a vapor com os edifícios, 

de modo a descodificar o sistema mecânico de distribuição de energia e a 

respectiva adaptação ao espaço. O respeito por algumas premissas funcionais 

revelou-se indiscutível. A optimização da ramificação em árvore das 

transmissões dentro do edifício, evitando grandes perdas de energia nas várias 

operações desencadeadas por máquinas dispostas ao longo das naves ou dos 

andares fabris, constituiu um dos maiores desafios ou mesmo segredos da 

operatividade desta indústria. As soluções formais dos edifícios de produção, a 

localização da casa da máquina a vapor, a utilização de determinada solução 

construtiva, as relações de trabalho desenvolvidas manifestaram uma exigente 

dinâmica espacial inseparável do vasto programa produtivo desenvolvido no 

seu interior.           
                                                 
10 Bruno Zevi é uma referência na historiografia do Movimento Moderno. A descoberta da arquitectura 
orgânica de Frank Loyd Wright e a urgência de respostas aos problemas provocados pela Segunda Guerra 
Mundial contribuíram para um trabalho crítico aos dogmas exclusivamente racionais e formais exaltados, 
muitas vezes, por um pensamento mais ortodoxo veiculado pelo Movimento Moderno. 
11 ZEVI: 1970. 
12 MARKUS: 1993. 
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O edifício industrial representa, assim, um complexo sistema funcional, 

relacional e produtivo, desenvolvendo-se como um organismo vivo que 

responde às diversas cambiantes operativas através da criação de um espaço 

ideal para produzir, o que expressa a condição de alterabilidade do mundo 

industrial e o seu perpétuo movimento de criação e de destruição. 

Este estádio de permanente mudança é transversal mesmo aos complexos 

tecnológicos mais definidos. Por exemplo, se a grande manufactura13 integrou 

a primeira noção de fábrica14, ao associar a utilização da energia hidráulica, 

enquanto motor, aos procedimentos de trabalho executados num edifício 

central; a concepção moderna de fábrica só se fixou quando a realização de 

um crescente e articulado número de tarefas e de condições se desenvolveu 

em torno de um motor central de energia15. A ideia de energia dispendida a 

partir de um só ponto e dirigida ao maior número de máquinas, implicou uma 

nova ordem no trabalho e na relação do trabalhador com a máquina, 

emergindo a urgência da regulamentação das tarefas, das horas dispendidas, 

das condições de produção e do próprio espaço.  

Pierre Francastel (1905-1970), na sua já citada obra Art et Technique aux XIX 

et XX siécles (1956), apreendeu esta dinâmica do universo fabril, da técnica e 

da indústria, através de um olhar cultural e sociológico direccionado para as 

conexões estabelecidas entre a técnica e a produção artística. Dos vários 

pensadores referenciados por Francastel (Laborde, Ruskin, Morris, Le 

Corbusier, Mumford, Giedion ou Zevi, entre outros), sublinhamos, de novo, o 

contributo de Mumford para a compreensão da evolução da técnica e da 

tecnologia no devir do trabalho e da própria estruturação dos vários momentos 

da cultura industrial do Homem. Para Mumford o longo processo do 
                                                 
13 O sistema manufactureiro, desenvolvido fundamentalmente entre os séculos XVII e XVIII, integra 
manufacturas dispersas e centralizadas, mas o aspecto mais significativo desta fase associa-se à divisão 
das tarefas iniciando-se a dependência do trabalhador de uma máquina ou de uma operação e a concepção 
de trabalho dividido por uma cadeia de acções. 
14 Até ao século XIX, chamavam-se mills às fábricas, fundamentalmente em Inglaterra. Data de 1791, a 
denominação mill de algodão, alargando-se posteriormente aos estabelecimentos que trabalhavam este 
têxtil. Esta designação empregava-se por vezes aos locais onde se utilizava a energia mecânica. Cf. The 
Blacwell Encyclopedia of Industrial Archaeology: 1992, pp.461-462. 
15 É comum aceitar-se que a primeira fábrica, no sentido moderno do termo, data de 1756. Vaucanson 
funda perto de Lyon uma fábrica de seda onde aperfeiçoa e inventa cada pormenor da actividade das 
máquinas movidas por uma só fonte de energia, antecipando em cerca de vinte anos a fundação da fábrica 
de fiação hidráulica de algodão por Richard Arkwright, em Inglaterra [GIEDION: 1980, p. 51]. No 
entanto, Marilyn Palmer refere uma silk mill datada de 1721, em Derby. A fábrica de Lombe era 
accionada uma enorme roda hidráulica vertical, o motor central que movia as diversas máquinas. Cf. 
PALMER: 1998, p. 7. 
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desenvolvimento das actividades humanas organiza-se por idades16, 

equivalendo o terceiro momento à idade neotécnica, que decorre entre 1832 e 

o início da Segunda Guerra Mundial17. Esta fase corresponde à segunda 

revolução industrial e define um momento síntese que conjuga diversos 

factores na caracterização de uma nova indústria, de uma outra fábrica. 

Importa compreender as principais particularidades do momento neotécnico18, 

de modo a assinalar as peculiaridades da fábrica desse período e a perceber 

as metamorfoses ocorridas, face à etapa anterior.  

A utilização de uma nova fonte de energia – a electricidade – revelou-se 

determinante na revolução operada. En la aplicación de la energia, la 

electricidade produjo cambios revolucionários: éstos afectaron la situación y la 

concentración de las industrias y la organización detallada de la fábrica así 

como una multitud de servicios e instituciones interrelacionadas19.  

O complexo tecnológico, que se distingue pela introdução da energia eléctrica 

na fábrica, desenvolveu novas potencialidades na organização do sistema 

produtivo, na aceleração do ritmo de produção e fomentou novos conceitos de 

trabalho. A exploração de soluções arquitectónicas, consentâneas com esta 

                                                 
16 As três fases associam um processo tecnológico desenvolvido num determinado período: a fase 
eotécnica onde emerge um significativo número de técnicas dependentes da energia proveniente da 
madeira, da água e do vento, desenvolve-se entre do século X ao XVIII; a fase paleotécnica iniciada a 
partir de 1750 é indissociável da máquina a vapor e corresponde ao momento da concentração industrial e 
do desenvolvimento das cidades industriais; finalmente a fase neotécnica associada à energia eléctrica e à 
indústria química. A estas três idades ter-se-á de acrescentar, pelo menos, mais uma relacionada com a 
robótica, como consequência da aplicação dos sistemas informáticos ao controle e fabrico de produtos, 
momento desenvolvido, essencialmente, a partir da Segunda Guerra Mundial. Para Françoise Choay esta 
fase corresponde à terceira revolução cultural caracterizada pelos fenómenos electro-telemáticos. Cf. 
CHOAY: 2005. 
17 Esta indicação cronológica enquadra, certamente, os países onde, ocorreu, primeiramente, a revolução 
industrial, como os da Europa Setentrional ou mesmo os Estados Unidos da América. Claro que o 
momento neotécnico português ocorrerá num tempo mais próximo do século XX, e, fundamentalmente, 
entre os Anos Trinta e Sessenta de Novecentos. Refira-se que a Companhia União Fabril, uma das 
primeiras fábricas portuguesas de produtos químicos, funda-se em Lisboa, no ano de 1865, pelo visconde 
da Junqueira. Mais tarde, Alfredo da Silva adquire a CUF e desenvolve no Barreiro, a partir de 1908, uma 
das empresas mais significativas da fase noetécnica nacional. Integrada no mesmo universo de produtos 
químicos, direccionada para o fabrico de adubos azotados, inaugurou-se, em 1952, o Amoníaco 
Português. 
18 A convergência das diversas descobertas científicas a partir de 1850 e a sua aplicação aos 
procedimentos industriais constituem factores fundamentais para o desenvolvimento de um novo 
momento tecnológico. Algumas das descobertas como a pilha eléctrica, a indução electromagnética, o 
dínamo e a lâmpada eléctrica foram fundamentais na concepção de uma central eléctrica, por exemplo. 
19 MUMFORD: 1977, p. 242. A primeira edição desta obra data de 1934, tendo sido reeditada várias 
vezes por casas editoras distintas. No final dos Anos Cinquenta Lewis Mumford fez uma revisão crítica 
da obra e em 1963 escreveu uma introdução para a edição Harbringer, publicada na edição por nós 
utilizada. Para a realização do presente trabalho utilizou-se uma tradução espanhola da obra original 
editada pela Alianza Editorial, em 1977. 
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realidade da indústria e da máquina, reflecte este momento tecnológico, ao 

incorporar os novos materiais resultantes do próprio desenvolvimento industrial 

(betão armado). Encontramo-nos perante a fábrica caracterizada por Charlie 

Chaplin, em Tempos Modernos (1936), ou pelo universo cultural de trabalho 

dramatizado no filme Metropolis (1926), de Fritz Lang. 

A singularidade desta fábrica reside na mudança cultural por si operada, 

indiciando uma alteração ao nível do próprio paradigma social. A fábrica da 

segunda geração alcançou um novo estatuto, uma espécie de mito para os 

tempos modernos, constituindo, simultaneamente, um símbolo e um desafio 

inacabado, em torno dos quais se perpetuou a procura de uma melhor 

performance inerente à vida. O próprio fascínio criado ao redor da máquina, no 

dealbar do século XX, manifestou uma atitude cultural de admiração perante 

um objecto indissociável deste universo produtivo, bem patente no movimento 

futurista. 

O conceito de fábrica evolui na adaptação constante ao sistema produtivo, mas 

as preocupações com a segurança, como a resistência do sistema construtivo 

aos incêndios e cataclismos, a procura de uma economia de custos ou a 

premência em encontrar soluções para uma iluminação mais eficaz, 

estabeleceram também um conjunto de desafios, cuja resposta se desenvolveu 

e ensaiou a par do progresso técnico.  

A fábrica da segunda geração industrial integrou e relacionou o 

desenvolvimento dos sistemas tecnológicos, direccionados para a produção em 

série, uma outra energia e diferentes materiais de construção, três vectores 

estruturantes na interpretação da nova indústria20. A articulação desses 

factores dependentes da técnica e da ciência – os sistemas tecnológicos, a 

energia, os materiais de construção –, concorreram para a concretização de 

uma fábrica cuja função social, económica, estética e cultural, se revelou 

determinante para a sociedade ocidental, na primeira metade do século XX. 

O paradigma da fábrica moderna da era da electricidade incorporou esse 

fascínio pela metamorfose. O edifício industrial ampliou a sua significância, 

reflectindo a síntese de uma nova indústria, onde a proposta de cultura 

                                                 
20 Biggs, no seu livro The Rational Factory (1966), inscreve a sua fábrica racional numa ideia de 
dinamismo, procurando fixar um protótipo para a moderna indústria. A fábrica racional consolida um 
arquétipo em que o edifício industrial consiste na desmaterialização do espaço arquitectónico em favor 
de um espaço mais abrangente, largo e luminoso possível […]. Cf. RAVARA: 2008, p. 150. 
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tecnológica permitiu o corte com uma herança do conceito de trabalho 

desenvolvido até então. 

Das áreas de produção desta fase, a química21 representou as profundas 

mudanças operadas no conceito de fábrica, simbolizando as indústrias de 

engenharia de processo, onde a ciência e a técnica se fundiram. As fábricas 

químicas excedem, por vezes, a dimensão do edifício rompendo os arquétipos 

estabelecidos quanto à ideia da fábrica standard. A indústria química não pode, 

no entanto, deixar de ser referenciada, pois constitui um indicativo primordial do 

progresso desta etapa, nomeadamente através do desenvolvimento das 

fábricas de gás, de refinação de petróleo, de cimento, de sabão, de óleos, dos 

elementos químicos simples ou complexos, ou de adubos. A concepção destas 

unidades tem como primazia, de facto, a correlação entre o funcionamento, a 

eficácia, o saber científico e a tecnologia. Constituindo a indústria química uma 

condição da segunda geração industrial importa relevar que as suas estruturas 

técnicas integradas em sistemas de fabrico mais vastos, em fábricas, impõem a 

forma através da função produtiva, despojadas, por vezes, de qualquer edifício. 

Algumas fábricas químicas não representaram mais do que uma vontade de 

fechar as suas variadas formas em invólucros normalizados, mas muitas 

destas estruturas de transformação ou de transporte permaneceram expostas, 

o que contribui para uma nova ordem figurativa associada ao mito do 

maquinismo22.  

Tal como sucede com a técnica, também a fábrica convoca reacções de 

admiração ou de repulsa, numa perspectiva mais funcional e racional ou numa 

visão com um pendor mais cultural ou histórico. A segunda conferência de 

Frank Loyd Wright (1869-1959), realizada em Princeton, no ano de 1930, 

intitulou-se O Estilo da indústria23. O arquitecto, defensor da arquitectura 

orgânica, admitira que a indústria relacionada com a electricidade correspondia 

                                                 
21 A química teve uma participação cada vez mais ampla em cada fase da produção industrial. A indústria 
química, pela sua natureza, desenvolveu aspectos da fase neotécnica antes mesmo da indústria mecânica. 
Cf. MUMFORD: 1977, p. 249. 
22 FOLGADO, Deolinda – Nova Indústria. Novas formas, no prelo. 
23 Cf. A arquitectura da indústria, 1925-1965, Registo Docomomo Ibérico, p. 39. Entre 1955 e 1958 o 
arquitecto Frank Loyd Wright projectou um edifício para uma Companhia de Electricidade Lenkurt 
Electric Company (San Carlos, Califórnia). Este edifício, não construído, simbolizou a importância da 
electricidade e da própria indústria associada à produção eléctrica referida por Frank Loyd Wrigth na sua 
conferência de 1930.  
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a uma nova etapa do desenvolvimento do Homem, perspectivando que a sua 

influência se alargaria a todos os domínios da vida humana.  

 

1.1.1. O tempo contado  

 

A coordenação do trabalho perante máquinas e sistemas produtivos da fase 

neotécnica reflectiu uma distinta concepção da produção. Múltiplas 

experiências e a emergência de estudos e trabalhos técnicos traduziram a 

procura de soluções para obter uma produção mais eficaz e com menos 

custos. A simplificação de operações complexas e os esforços empreendidos 

para mecanizar a própria acção humana nas actividades produtivas integraram 

um amplo processo experimental24. 

Uma das primeiras preocupações com a mecanização do trabalho reportou-se 

ao estudo do movimento, destacando-se a investigação associada à actividade 

da mão, que necessitou de um longo ciclo de observação e de experimentação 

para aproximar as máquinas dos gestos humanos, de modo a alcançar uma 

sequência de operações intermináveis e uma actividade contínua. A percepção 

do movimento e a sua aplicação à produtividade das máquinas enunciou outra 

das componentes de maior importância para o fabrico do produto, a exigência 

em aperfeiçoar ilimitadamente as máquinas e os sistemas de produção. 

A contribuição de Adam Smith (1723-1790) com a sua obra Wealth of Nations, 

de 1776, revelou-se essencial ao salientar a divisão do trabalho como um dos 

aspectos mais importantes para a produção em série do período das 

manufacturas25. Ainda no final do século XVIII, Oliver Evans (1755-1819) 

concebera para a sua fábrica de moagem um sistema de transmissão contínuo 

que atravessou todas as fases de fabrico distribuídas pelos vários andares, 

onde as máquinas responderam a uma lógica de produção em cadeia26. Ao 

aplicar o princípio do parafuso de Arquimedes à sua moagem, recorrendo a 

uma solução horizontal para transporte de sólidos, Evans contribuiu para um 
                                                 
24 Por volta de 1880, as fábricas têxteis de Inglaterra tinham já alcançado um “automatismo parcial”. 
MUMFORD: 1977, p. 247. 
25 Charles Babbage, discípulo de Adam Smith e professor de matemática na Universidade de Cambridge, 
na sua obra On The Economy of Machinery and Manufacture analisou a relação custo-tempo na 
concretização de uma operação necessária para fabricar agulhas, evidenciando o princípio da divisão das 
tarefas e a procura de optimização da sua produção. 
26 Em 1783 a maquete do moinho automático encontra-se concluída, construindo-se nos anos seguintes a 
fábrica no vale de Redclay Creek, nos Estados Unidos da América. 
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sistema produtivo cada vez mais autónomo da mão-de-obra, princípio 

aperfeiçoado pela indústria neotécnica e indissociável de um processo de 

produção ininterrupta27. Tanto Adam Smith como Oliver Evans indagaram 

processos mais ou menos parciais de mecanização aplicáveis a vários sectores 

da produção, representando uma herança da cultura tecnológica ensaiada, 

pelo menos, durante dois séculos28.  

A mecanização integral da indústria automóvel, ocorrida nos Estados Unidos 

da América, já no século XX, agregou e aplicou diversos princípios testados 

noutras áreas de fabrico. Henry Ford […] Sabe como me veio a ideia da cadeia 

que leva a peça ao operário sem que ele se tenha de deslocar para a peça? 

Das fábricas de carne enlatada de Chicago, vendo os bois esquartejados que 

passavam pendurados em ganchos, por carris aéreos, para serem espargidos 

de sal, cortados, descarnados […] … e eu vi as carroçarias do «Modelo T» 

correrem à altura das mãos dos operários que apertavam os parafusos…29.  

Ainda antes da universalização da linha de montagem nas fábricas para 

automóveis, de Henry Ford, desenvolvera-se na América, a partir da segunda 

metade do século XIX, e divulgara-se nas diversas Exposições, como a 

Universal de Paris de 1867, métodos de circulação de peças, bem como se 

ensaiara a possibilidade de um certo automatismo para introduzir ou mudar 

diversos acessórios de um objecto maior sem recorrer a mão-de-obra 

qualificada30. Um contributo significativo para o desenvolvimento do sistema de 

transmissão na indústria emergiu nos grandes matadouros dos Estados Unidos 

da América. O aperfeiçoamento do sistema de carris aéreos utilizados na 

                                                 
27 Oliver Evans conjugou no mesmo espaço industrial os princípios da técnica Helenística, aplicando à 
sua moagem, para além do parafuso de Arquimedes, os planos inclinados, as rodas, as engrenagens, as 
alavancas e a cunha, os cinco mecanismos simples da Antiguidade. 
28 Um dos nomes relevantes e conhecidos para a mecanização da produção do sector têxtil, ainda no 
século XVIII, é o de Jacques de Vaucanson, que em 1741 foi nomeado pelo Cardinal Fleury para o cargo 
de Inspector das Manufacturas de Seda. Este facto revelou-se decisivo para o impulso que Vaucanson deu 
à mecanização da produção da seda, pois introduziu inúmeros aperfeiçoamentos nas operações de fiação e 
tecelagem. A mecanização da produção revelou-se um aspecto fundamental para a compreensão do tipo 
de trabalho desenvolvido num espaço industrial. Em Portugal importa conhecer os primeiros esforços 
dirigidos para a industrialização, nomeadamente quanto à fase das Manufacturas Régias promovidas pelo 
terceiro Conde da Ericeira (1632-1690), por D. João V (1692-1750) ou pelo Marquês de Pombal (1699-
1782). Sobre este assunto ver Nuno Luís Madureira, na sua obra Mercado e Privilégios. A Indústria 
Portuguesa entre 1750 e 1834; Jorge Pedreira, em Estrutura Industrial e Mercado Colonial Portugal e 
Brasil (1780-1830) e Jorge Custódio nas Considerações sobre Acúrcio das Neves, os melhoramentos 
económicos e a industrialização portuguesa, uma introdução ao livro Memória sobre os meios de 
melhorar a indústria portuguesa, considerada nos seus diferentes ramos, de José Acúrcio das Neves. 
29 Cf. CALVINO: 1995, p. 239. 
30 Cf. GIEDION: 1980, pp. 97-99. 
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indústria da carne, registado em 1869 por um habitante de Cincinnati, fomentou 

o futuro uso da cadeia de montagem moderna31. 

 A transição de uma produção mecanizada para processos de trabalho 

automatizados foi, apesar de tudo, célere atendendo ao complexo processo da 

industrialização, mesmo não esquecendo as inúmeras invenções, adaptações 

e experimentações necessárias, numa clara alusão à evolução das técnicas32. 

A divisão do trabalho, o desenvolvimento das máquinas em função de uma 

operação, a organização das várias fases da produção (numa aproximação ao 

fabrico contínuo) num mesmo edifício e dependente de um motor central de 

energia, o aperfeiçoamento do sistema de transmissões (elemento inseparável 

da forma de energia), a experimentação e a integração das primeiras linhas de 

montagem, a ciência aliada à fábrica, permitiram que, no limiar do século XX, 

se harmonizasse um conjunto de factores que distinguiram, 

determinantemente, a indústria neotécnica.  

A importância atribuída aos métodos de trabalho desenvolvidos no interior da 

fábrica, de modo a reduzir os custos e a aumentar a produtividade, revelou-se 

fundamental para esta fase industrial. Frederick Taylor (1856-1915), figura 

central deste inovador e decisivo interesse atribuído à ordenação da produção, 

criou um novo conceito de trabalho assente na organização científica. 

Taylor concebeu a fábrica como um objecto fechado. Entendida como um 

organismo, Taylor desenvolveu no interior da fábrica um estudo detalhado da 

relação do trabalhador com a máquina, ou do próprio trabalho, em última 

instância, recorrendo a registos que procuraram estabelecer o tempo de 

reacção a uma determinada tarefa. Combien de temps faut-il pour exécuter ce 

travail?33 foi, precisamente, uma das questões colocadas nos seus estudos, 

que tinham como objectivo primeiro analyser les mouvements des ouvriers aux 

                                                 
31 Giedion refere, na sua obra La mécanisations au pouvoir, que a origem da cadeia de montagem 
moderna se encontra precisamente na indústria da carne. On les fit donc avancer de façon continue, 
suspendues à une chaîne sans fin, à vingt-quatre pouces d’intervalle les unes des autres et passer devant 
une rangée d’ouvriers, chacun exécutant debout, une seule opération. Cf. GIEDION: 1980, p.98. 
32 Giedion indica diversas datas fundamentais que marcam esta evolução: 1783 (maquette do moinho 
automático de Oliver Evans), 1804 (uma cadeia de montagem humana para o fabrico de biscoitos num 
arsenal naval na Grã-Bretanha, é descrita no livro Book of Trades); 1833 (M. Grant, nos Estados Unidos 
da América, inventa uma máquina que está na origem da primeira cadeia de produção para a indústria 
alimentar); 1839 (Johann Georg Bodmer (1786-1864), na Suiça, aperfeiçoa máquinas-ferramentas, de 
modo a economizar a mão-de-obra, o movimento e a energia dispendida nas transmissões); 1860 
(mecaniza-se, nos Estados Unidos, o abate de animais e todas as operações conexas na indústria da 
carne); 1869 (desenvolve-se o sistema de carris aéreos aplicado aos matadouros). Cf. GIEDION: 1980. 
33 Cf. GIEDION: 1980, p. 105. 
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machines […] et toutes les opérations pour mettre le travail sur la machine ou 

l’en retirer34. O tempo decorrido entre a realização da tarefa e a resposta dada 

pelo trabalhador medira-se através de aparelhos que substituíram o 

cronómetro, registando com maior precisão possível a duração de uma dada 

operação, análise, claramente, indissociável do espaço onde se desenrolara o 

próprio trabalho35.  

Várias foram as obras de Taylor que contribuíram para a difusão do conceito de 

trabalho assente na organização científica. Em 1906, Taylor publicou um artigo 

fundamental intitulado The Art of Cutting Metal, e em 1911 editou The 

Principles of Scientific Management36. Alguns dos princípios fundamentais 

testados em diversas indústrias e divulgados nesta última publicação 

preconizaram, inequivocamente, o método da divisão do trabalho, modelo 

proposto para promover o progresso ao aliar o avanço das condições de 

laboração a uma economia de custos, aspiração constante na evolução dos 

processos industriais.  

A efectiva divisão do trabalho, proposta por Taylor, ajustara o ritmo de 

produção do operário a uma mecanização mais acentuada, o que exigiu uma 

resposta exacta por parte do trabalhador. Esta exactidão alcançou-se através 

da separação entre o corpo administrativo e o dos trabalhadores, ou seja, entre 

os organizadores e os operários, entre os que pensam e planificam a produção 

e os que a executam numa pequena ou ínfima parte, já que a totalidade do 

processo produtivo ficara dependente de conhecimentos que exigiram uma 

articulação com a ciência, com a definição da qualidade do produto, com a 

criação de patentes e de linhas standards de produção. A fábrica transformou-

se num lugar onde o programa industrial obedeceu a um controlo científico e 

onde os equipamentos industriais assumiram um papel primordial na produção. 

O objectivo prosseguido por Taylor residira em eliminar gestos supérfluos, 

                                                 
34 Cf. GIEDION: 1980, p. 105, cita Frank Barklay Copley – Frederick W. Taylor, Father of Scientific 
Management, vol.1, New York, 1923, p. 223. 
35 Taylor utilizou o cronómetro para medir o tempo dos gestos dos trabalhadores desde 1880, altura em 
que assumiu as funções de contramestre numa fábrica em Filadélfia. Desde 1880, Taylor desempenhou o 
lugar de contramestre numa Companhia de Filadélfia onde iniciou o estudo do desenvolvimento do 
trabalho realizado pelos operários, a partir de 1889, foi contratado para reorganizar vários tipos de 
indústrias. 
36 Obra fundamental de Taylor para a compreensão da organização científica do trabalho, onde expressa a 
arte de registar e de analisar os tempos inerentes a uma qualquer operação produtiva, constituindo um 
princípio passível de ser aplicado aos diversos tipos de indústria. 
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imprecisos e movimentos desnecessários dentro do espaço fabril. O tempo 

contado, mínimo para cada operação, optimizou o trabalhador, as máquinas, as 

matérias-primas, os produtos acessórios, o movimento conjunto de todos os 

elementos presentes no processo produtivo.  

Henry Ford – Basta! […] A habilidade profissional triunfa, na construção dos 

carros e na organização do trabalho, e assim é posta à disposição de quem 

não é hábil e pode alcançar o mesmo rendimento que os mais dotados! Sabe 

de quantas peças é composto um Ford? Contando também parafusos e porcas 

são cerca de cinco mil: peças grandes, médias ou até minúsculas […]. Os 

operários tinham de caminhar pela secção toda para ir buscar cada uma das 

peças, caminhar para as levarem ao posto da montagem, caminhar para irem 

buscar a chave inglesa […] Mandei pôr os instrumentos e os homens na ordem 

de sucessão das operações, usei transportadores em carris ou em linhas 

suspensas, de modo que os movimentos dos braços fossem reduzidos ao 

mínimo. Basta poupar dez passos por dia a dez mil pessoas e poupam-se cem 

quilómetros de movimentos inúteis e de energias mal gastas37.  

Henry Ford (1863-1947), ao querer transformar o carro num objecto corrente, a 

preços mais reduzidos, propiciou uma reorganização completa da produção 

das suas fábricas, adoptando os princípios do trabalho científico. Mesmo 

podendo não conhecer o arquétipo de Taylor, a faceta pragmática de Henry 

Ford e o seu espírito observador permitiram a introdução da cadeia de 

montagem, recorrendo a mecanismos como tapetes transportadores, carris 

aéreos, correias sem fim, para a fabricação em série de um objecto que 

inaugurara a produção para as massas. O que se traduziu num fenómeno de 

uma incontestada ruptura cultural, social, económica e exemplo da indústria 

neotécnica. No ano de 1916, a cadeia de montagem funcionava em pleno na 

fábrica da Ford Motors Company, em Highland Park, nas proximidades de 

Detroit38. 

                                                 
37 Cf. CALVINO: 1995, pp. 240-241. 
38 Na fábrica de Highland Park desenvolveram-se dois momentos tecnológicos designados por old shop 
(início de produção em 1910) e new shop (construção entre 1914-1915). A própria new shop revelou uma 
certa obsolescência a partir de 1918, altura em que Henry Ford optou por construir uma nova fábrica nos 
arredores de Detroit, facto que evidencia o ritmo de transformação e aperfeiçoamento tecnológico 
constante. As principais diferenças entre a old e a new shop relacionaram-se com o processo produtivo. 
Sumariamente, podemos referir que na old shop as diversas etapas de montagem do automóvel 
realizavam-se de um nível superior para o inferior, recorrendo a meios mecânicos de gravidade existentes 
entre os pisos (nas fábricas de moagem a obtenção da farinha também ocorria do último para o piso 
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A fabricação em série de um meio de transporte como o automóvel estimulou o 

desenvolvimento da cadeia de montagem. Esta solução aplicada a um 

programa produtivo complexo estendeu-se a outras indústrias mecânicas e 

transformou-se num processo de produção que expressou a fase neotécnica 

da indústria. Tanto Taylor contribuiu para uma optimização do trabalho 

mecânico, como Henry Ford optimizou processos que conduziram à 

automatização da produção. As fábricas da Ford Motors Company 

preconizaram um conjunto de princípios fundamentais, tão sarcasticamente 

tratados no texto de Italo Calvino (1923-1985), intitulado “Henry Ford”, que 

constituíram arquétipos para a indústria coetânea39. 

Uma das principais preocupações desta fase industrial consistiu na adaptação 

do operário à mecanização e à optimização da linha de montagem. A 

superação da normalização e da repetição dos gestos que o trabalhador 

efectuava durante horas foi um aspecto combatido nas fábricas Ford, através 

de uma remuneração mais elevada40. Simultaneamente, fomentou-se a 

pesquisa de soluções produtivas autónomas da mão-de-obra, recorrendo a 

máquinas que se ajustaram ao ritmo e aos movimentos das tarefas inerentes à 

linha de montagem. Ou seja, a organização científica do trabalho direccionada 

para o Homem aplicara-se às novas máquinas operadoras, como reflexo da 

observação dos gestos humanos. Cinq cents ingénieurs suffisent à transformer 

une usine en une unité automatique produisent plus rapidement, meilleur 

marché et avec profit, et libérant du geste mécanique aliénant41. 

Com a automatização da produção, por vezes apenas em sectores parciais, a 

fiscalização da cadeia de montagem ou de uma operação passou a ser 

                                                                                                                                               
térreo), enquanto que na new shop se observou uma maior especialização das diversas tarefas com reflexo 
na extensão e mecanização de toda a linha de montagem, alimentada também por guinchos que corriam 
ao longo de todo o edifício, fenómeno extensível a outras indústrias. Cf. RAVARA: 2007, pp. 210-221. 
39 A adopção da linha de montagem nas fábricas de Ford exigiu o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
princípios extensivos a outras produções, nomeadamente: 1. posicionamento das ferramentas e dos 
operários na sequência da operação de forma a que cada parte ou componente se tenha de deslocar a 
menor distância possível na linha de montagem; 2. o uso de métodos mecânicos de transporte das peças, 
partes ou componentes em fabrico, de forma a que o operário que acabe a sua tarefa com essa peça a 
coloque sempre no mesmo local […] , sendo essa peça transportada, de preferência por gravidade, para 
o próximo operário na sequência da linha de montagem; 3. tirar o máximo partido destes meios 
mecânicos de transporte e por gravidade […]. Idem, Ibidem, p. 229. 
40 A Ford Company desenvolveu algumas campanhas pioneiras direccionadas para a gestão da sua 
imagem como empresa moderna, nomeadamente ao nível do pagamento de salários mais elevados, forma 
quase compensatória do sistema de trabalho existente, refira-se, por exemplo, a campanha dos cinco 
dólares pagos por cada dia de trabalho. Idem, Ibidem. 
41 Cf. GIEDION: 1980, p. 120. 
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executada por uma máquina, que esteve na base dos painéis de controle mais 

complexos e, em fases mais avançadas, aplicados a toda a fábrica. A medição 

do tempo ultrapassou a resposta dada pelo operário à máquina, para se 

centrar, de uma forma muito mais precisa, nos gestos automáticos das 

diferentes máquinas que foram substituindo os operários. 

Os engenheiros adquiriram, nesta fase da indústria neotécnica, um papel 

determinante. Integrando o corpo da administração ou da planificação e estudo 

industrial, os engenheiros, habilmente separados por Taylor dos operários, 

organizaram-se de acordo com os pressupostos do trabalho científico. A 

relação do conhecimento, da ciência e a sua aplicação à indústria propiciaram 

ao engenheiro uma acção decisiva, pois respondia a exegeses funcionais e a 

problemas colocados pelo desenvolvimento de novas máquinas, de novos 

sistemas produtivos e das novas fontes de energia. Em cada sector industrial 

integrou-se o engenheiro especializado em determinadas áreas, que agilizou 

métodos de trabalho mais complexos e elevou as exigências de qualidade, 

requisito que implicou a incorporação de laboratórios na maioria das indústrias 

desta fase. Na Ford Motors Company a presença dos engenheiros revelou-se 

fundamental, tanto na concepção dos edifícios como na planificação da 

produção. A optimização da linha de montagem, a inserção de máquinas mais 

complexas, o aumento do ritmo de trabalho, a decisão em alterar máquinas ou 

processos, a movimentação das peças e a correcta colocação dos operários, 

exigiram a presença de conhecimentos especializados aliados a soluções 

pragmáticas, saber desempenhado pelos engenheiros da Ford.  

A indústria que caminhou para a automatização caracterizou-se por uma 

gestão científica da fábrica, permanecendo a relação tempo-qualidade-custo 

uma preocupação determinante. A supervisão deste sistema produtivo, cada 

vez mais complexo e científico, e a obtenção de um produto de qualidade, 

direccionado para um maior número de pessoas, constituíram condições de 

exigência e de especialização, onde o corpo técnico surgiu como garante desta 

modernidade, desenvolvida, fundamentalmente, entre as duas Guerras 

Mundiais. A ambição residiu em transformar a fábrica numa única ferramenta, 

onde se incorporaram todas as fases de produção através de um exigente 

diagrama do sistema produtivo, dependente de uma articulação perfeita entre 

todas as máquinas. 
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1.1.2. A segunda geração  

 

Das inúmeras alterações ocorridas no interior da fábrica do período neotécnico, 

a premente articulação entre uma nova forma de trabalho e as diferentes 

máquinas, integradas em precisos sistemas de produção, constituiu um 

processo com uma enorme significância, pois dependeu da adopção de uma 

outra energia – a electricidade, uma das inovações mais importantes desta fase 

e com uma aplicação ao uso quotidiano sem precedentes. Indissociável da 

segunda geração industrial, a electricidade encontra-se mesmo na base dessa 

revolução.  

Efectivamente, a múltipla utilização da electricidade ultrapassou o domínio da 

indústria. Enquanto sistema de iluminação aplicou-se a inúmeras situações, 

como a faróis42 ou a áreas de trabalho relacionadas com as obras públicas, que 

exigiram a extensão de horários. O dia cresceu e as cidades foram os locais 

privilegiados que, primeiramente, auferiram da iluminação, tanto os espaços 

privados, como os públicos, nomeadamente as praças ou as avenidas mais 

centrais e cosmopolitas, novidade a que não ficaram indiferentes as casas 

comerciais de maior relevo ou os teatros. Outras áreas beneficiaram da 

electricidade, como as comunicações (telégrafos eléctricos); os transportes43 

(carros de tracção eléctrica ou o caminho-de-ferro); a medicina ou o aumento 

do conforto no interior dos espaços, indissociável da sua utilização extensível 

ao aquecimento.  

Enquanto forma de energia, a electricidade, produziu, igualmente, múltiplas 

rupturas, que afectaram vários domínios nem sempre evidentes, pois influíram 

na indústria, tanto a nível da organização detalhada funcional e espacial 

interna, como na sua localização e concentração geográfica, tendência já 

sentida com a introdução da máquina-a-vapor, mas agora manifestada a uma 

escala quase planetária44. O facto da força hidráulica ser aproveitada para 

                                                 
42 No último quartel do século XIX, desenvolve-se, em Portugal, o Plano de Alumiamento e Basilagem da 
Costa Portuguesa, que previa a instalação na costa continental de três faróis eléctricos (Leça, Cabo da 
Roca e São Vicente). Cf. MATOS et alli: 2004, p. 89. 
43 O carril eléctrico data de 1879 e o ascensor eléctrico Siemens, de 1880. 
44 A introdução da máquina-a-vapor como motor de energia marcou a primeira geração industrial, 
observando-se uma maior mobilidade geográfica da indústria, no entanto, verificou-se ainda uma grande 
dependência das reservas carboníferas, obrigando muitas vezes a uma fixação da indústria mais pesada 
nas suas proximidades, nomeadamente a fundição, ou então, a localização fez-se junto a meios de 
transporte mais económicos, como o caminho-de-ferro.  
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produzir energia possibilitou a descentralização de uma primeira 

industrialização, sentida em particular na Europa setentrional ou na América do 

Norte, ou seja onde a abundância de carvão fora mais evidente. A substituição 

da energia a vapor ou hidráulica facultou a fixação da indústria noutras 

regiões45. 

O domínio da electricidade pertenceu, durante muito tempo, ao universo das 

experiências e da ciência, pelo menos desde o século XVIII, não havendo uma 

aplicabilidade prática nem um conhecimento desta invenção por parte da 

sociedade em geral46. As exposições universais ou internacionais 

desempenharam um papel capital para a divulgação47 desta descoberta e das 

suas enormes potencialidades, designadamente a Exposição de Electricidade 

de Paris, realizada em 188148. Paulo de Barros, em 1939, atribuiu a esse 

acontecimento uma enorme significância para a humanidade ao referir que 

apesar de não ter ocorrido nenhuma invenção ou descoberta excepcional […] 

fez-se uma “mise-au-point” de todas as noções da época sobre a electricidade, 

verificou-se até que ponto iam os conhecimentos humanos sobre o assunto, 

iniciou-se a colaboração internacional, lançaram-se as bases de um sistema 

universal de unidades; dum modo geral, reuniram-se pedras que andavam 

soltas e principiou-se a monumental construção que hoje admiramos49.  

O programa da Exposição de 1881 integrou diversas actividades, como o 

congresso sobre a electricidade onde participaram duzentos e cinquenta 

delegados oriundos de dezasseis países, tendo dado origem à criação de um 

escol de reflexão internacional que estudou as suas diferentes potencialidades, 

desde o campo teórico à aplicação a diversos fins, designadamente aos 

transportes ou à indústria. Este evento congregou interesses científicos e 

                                                 
45 Pela primeira vez, a energia pôde ser transportada a grandes distâncias e a baixo custo, ultrapassando 
obstáculos como a deficiência de caminhos ou as grandes perdas de energia, já que os fios de alta tensão 
propiciaram a existência de electricidade em qualquer local. Cf. MUMFORD: [1934], 1977, p. 243. 
46 Dois dos momentos importantes para a substituição da energia a vapor pela electricidade foram o 
aperfeiçoamento do dínamo por Siemens, em 1886, da central eléctrica e do sistema de distribuição 
inventada por Edison, em 1882 e do alternador por Nicola Tesla, em 1887. Idem, p. 242. 
47 A revista La Lumière Électrique. Journal Universel d’Electricité, publicada em Paris a partir do último 
quartel do século XIX, constituiu um importante órgão de divulgação dedicado exclusivamente ao amplo 
universo de possibilidades inerentes ao uso da electricidade. Cf. MATOS et alli: 2004, p. 44. 
48 A Exposição esteve aberta entre 10 de Agosto e 20 de Novembro e foi visitada por cerca de novecentas 
mil pessoas. Em Portugal, indigitou-se o comissário régio Conselheiro Andrade Corvo (1824-1890) para 
estar presente nesta exposição. Idem. 
49 Cf. MATOS et alli: 2004, p. 89, cita BARROS, Paulo de - História da Electricidade, Lisboa, 1939, p. 45. 
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práticos difundidos noutras exposições50, também, dedicadas à electricidade e 

realizadas, consecutivamente, em Munique (1882), em Viena de Áustria (1883) 

e em Turim (1884). Na Exposição Universal de Paris de 1889, a electricidade 

propiciou um dos espectáculos mais raros, até então observados, constituindo 

a visita nocturna um verdadeiro deslumbre51. A iluminação representou para a 

organização da Exposição a aplicação de uma novidade científica, passível de 

ser observada na máxima potencialidade da sua utilização, desafio observado 

na instalação eléctrica de Edison, composta por milhares de lâmpadas 

incandescentes, que iluminou a galeria das máquinas de Paul Cottancin (1865-

1917). 

A aplicação da electricidade à indústria revelou-se uma prioridade no programa 

desenvolvido durante a Exposição de Munique. A indústria beneficiou 

duplamente da electricidade, tanto a nível da iluminação, como da força motriz, 

o que originou verdadeiras revoluções sociais no interior da fábrica. As 

alterações imediatas registaram-se na extensão dos horários e na aceleração 

da produção, com consequências directas na relação dos operários com o 

trabalho, quer através da criação de vários turnos, quer como agentes de um 

processo industrial mais célere. 

A assimilação da electricidade, por parte da indústria, não foi regular e 

dependeu de variados factores, especialmente do conhecimento e da riqueza 

dos industriais que de uma forma pioneira foram substituindo a energia do 

vapor e a hidráulica pela eléctrica. Muitas vezes, na mesma fábrica coexistira a 

presença do vapor e a da electricidade, utilizando-se a primeira em períodos de 

estio e recorrendo-se à segunda durante o Inverno; só mais tarde a energia 

eléctrica substituiu por completo as energias antecedentes. Esta alternância 

energética expressou um período de transição e renovação técnica. Tanto se 

utilizaram as novas energias e tecnologias como se adaptaram maquinismos 

existentes à energia eléctrica, através de motores acoplados a cada máquina 

operadora, substituindo-se a força mecânica tão dependente das correias de 

transmissão ligadas aos veios centrais, o que agilizou a própria fábrica. Esta 
                                                 
50 Outras exposições realizadas antes destes eventos temáticos incorporaram novidades no domínio da 
electricidade, tal como a Exposição de Viena, de 1873, onde, pela primeira vez, se apresentou a máquina 
de Gramme (primeiro dínamo) e se fez uma experiência relacionada com a transmissão da força a uma 
pequena distância. Idem, p. 33. 
51 A exposição também pôde ser percorrida através de um caminho-de-ferro, com uma extensão de 6 km, 
no qual circularam locomotivas movidas a vapor e a electricidade. Idem, p. 48. 
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opção permitira a laboração apenas da máquina pretendida e não da secção, o 

que possibilitou a optimização individual das máquinas operadoras. Deste 

modo, obtiveram-se consideráveis ganhos na economia geral da empresa.  

O carácter flexível desta nova energia contribuiu, também, para que a adopção 

da electricidade no mundo fabril fosse diversificada. Os industriais 

implementaram as centrais eléctricas, como alternativa às máquinas a vapor e 

às turbinas hidráulicas mecânicas, as últimas das quais começaram a ter um 

uso bastante frequente, a partir da segunda metade do século XIX.  

Caso a fábrica se localizasse nas proximidades de cursos de água, uma das 

opções para a produção de energia eléctrica consistiu na adaptação da turbina 

hidráulica associada a um dínamo; beneficiando-se, assim, de estruturas 

técnicas construídas a montante, como as represas, as levadas ou os canais52. 

A instalação da turbina exigiu a realização de estudos ou o desenvolvimento de 

conhecimentos precisos relativos à velocidade da água. Os cálculos sobre o 

caudal dos canais, as potências alcançadas e necessárias para activar as 

turbinas, a contabilização das perdas ocorridas caracterizaram um precioso 

trabalho técnico, muitas vezes desempenhado por engenheiros, e fundamental 

para a selecção das melhores tipologias, das potências mais adequadas ou 

das casas construtoras mais apropriadas53. A introdução da turbina hidráulica 

na produção industrial modificou, determinantemente, a eficiência e a 

capacidade de trabalho, representando, também, um menor encargo com a 

manutenção deste equipamento tecnológico que dispensou os operários 

requeridos para o funcionamento da máquina a vapor. 

As centrais eléctricas fabris serviram, inicialmente, para a produção de 

iluminação direccionada para a fábrica ou para as diversas áreas 

administrativas ou sociais existentes, como a casa dos proprietários, dos 

directores ou de técnicos mais qualificados ou mesmo do posto médico ou 

dispensário54. Por vezes, a luz que os trabalhadores receberam confinou-se às 

                                                 
52 A partir de meados do século XIX, tanto na Europa como nos Estados Unidos, começou a difundir-se o 
uso de turbinas hidráulicas. 
53 A maioria das casas construtoras tinha delegações noutros países. É o caso da firma Baerlein & 
Company, de Manchester; da empresa Brown Boveri & Cia, de Baden, na Suíça; ou de uma das casas 
mais conhecidas a ASEA (Allmânna Svenska Elektriska A.B.), de Vésteras, na Suécia, todas com 
representação em Portugal. Cf. CUSTÓDIO: 1998, pp. 74-75.  
54 As centrais eléctricas introduzidas pelos industriais nas suas fábricas caracterizaram-se, essencialmente, 
por: 1. uma máquina térmica de energia (máquina a vapor ou diesel, etc.) associada a um dínamo ou 
alternador; 2. uma turbina hidráulica e respectivo dínamo ou alternador; 3. outras soluções, como as 
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ruas dos bairros operários, estendendo-se, com alguma frequência, às 

povoações circundantes. 

É que a indústria representou para a sociedade coeva um sinal de 

modernidade com múltiplas expressões. As fábricas excederam a inovação 

associada aos maquinismos, pois, com frequência, permitiram que as próprias 

localidades beneficiassem um pouco do seu progresso tecnológico55. A 

construção de algumas centrais eléctricas, por parte das empresas, permitiu 

que a electricidade fosse distribuída às povoações localizadas nas suas 

imediações. Suprira-se a inexistência de iluminação pública, ao mesmo tempo 

que se rentabilizara o próprio investimento realizado no mundo fabril. Às 

fábricas atribuiu-se uma aura que ultrapassou a sua dimensão económica ou 

social. Da fábrica emanou a novidade.  

As centrais eléctricas instaladas nos recintos fabris produziram, também, a 

corrente contínua ou alternada para a electrificação geral do recinto fabril, pelo 

menos numa fase mais tardia. A electrificação da fábrica possibilitou a 

introdução dos motores eléctricos que, por sua vez, geraram a energia 

mecânica indispensável para accionar as máquinas, o que constituiu uma 

revolução no âmbito da própria electricidade, aplicável enquanto força motriz. 

Paralelamente, constituíram-se sociedades ou companhias termo ou 

hidroeléctricas, responsáveis pelo desenvolvimento de uma nova indústria 

especializada, exclusivamente, na produção de energia eléctrica. Estas 

centrais, dependentes de inovações técnicas como o acumulador, o comutador 

e o transformador, possibilitaram a transmissão de energia eléctrica a curta, 

média e a longa distância, recorrendo às subestações intermédias. A criação 

das redes eléctricas libertou as fábricas da produção de energia, agora 

fornecida pela rede geral de distribuição e adquirida às companhias de 

electricidade.  

Esta condição técnica passou a exigir e a impulsionar a reestruturação das 

políticas energéticas de qualquer país, pois a produção de electricidade deixou 

                                                                                                                                               
eólicas, por exemplo. Além da casa das máquinas associada à produção de energia começam a integrar os 
espaços das centrais os acumuladores, os transformadores e os quadros de distribuição interna. Com o 
consumo da energia proveniente da rede geral de electricidade instalaram-se postos de transformação, de 
modo a viabilizar o uso de corrente eléctrica no interior das unidades fabris. 
55 A indústria encerrou o conhecimento de ponta, onde o trabalho realizado simbolizou um fosso em 
relação ao conhecimento existente, quer ao nível das tarefas agrícolas, quer dos ofícios, onde as máquinas 
impuseram uma ordem desconhecida até então. 
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de constituir um problema privado para alcançar uma dimensão pública. Muitas 

vezes, a adaptação da rede geral de alta tensão às centrais do domínio 

industrial obteve-se através da montagem de um posto de transformação na 

fábrica que a convertia para a baixa tensão, procedendo-se com alguma 

frequência ao apetrechamento técnico geral do recinto industrial, colocando 

estas unidades fabris em pleno momento neotécnico. Mumford refere que La 

central de energía eléctrica no es solamente la nueva tecnologia: es asimismo 

quizá uno de los productos finales más caracteríticos56, uma representante 

maior do progresso técnico desta fase. 

Sendo a electricidade uma energia convertida em diferentes formas, sublinhe-

se a inovação inerente ao seu carácter reversível, utilizada, tanto como força 

motriz, como para controlar automaticamente os equipamentos, a sua 

aplicação não pôde deixar de influenciar o espaço produtivo ao liberá-lo das 

anteriores condicionantes organizativas. A presença da electricidade criou 

diversas e novas possibilidades nas fábricas ao influir na organização e ritmo 

da produção ou na maior maleabilidade da disposição e da operatividade das 

máquinas. O desenvolvimento da linha de produção controlada 

automaticamente está intrinsecamente ligado a esta nova energia. O contributo 

da electricidade para a indústria ultrapassou, porém, o domínio da tecnologia e 

da reorganização da produção ou do trabalho.  

A introdução desta nova fonte de energia possibilitou, simultaneamente, uma 

flexibilização dos edifícios fabris. A sua espacialidade e desenho deixaram de 

estar sujeitos às condicionantes de uma tecnologia mecânica resultante de 

princípios funcionais inerentes à posição dos motores, das máquinas e dos 

respectivos sistemas de transmissão. O espaço e a sua organização 

continuaram comprometidos com a optimização da produção a baixos custos, 

mas as respostas a essas premissas funcionais perscrutaram um conjunto de 

novas soluções.  

Por oposição à fábrica da energia a vapor, indissociável do carvão, a 

modernidade da electricidade permitiu desenvolver uma indústria limpa, 

branca, a antítese da fase paleotécnica. A cultura tecnológica ligada à 

revolução da energia eléctrica fomentou uma espécie de ideologia que indagou 

                                                 
56 Cf. MUMFORD: [1934], 1977, p. 247. 
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uma nova qualidade arquitectónica atribuída aos edifícios fabris, ensaiando-se 

formas e experimentando-se materiais, particularmente, nos grandes conjuntos 

relacionados com a produção de electricidade. A procura em conciliar 

preocupações de natureza técnica e estética revelaram-se logo nas primeiras 

centrais térmicas, mas será nas centrais hídricas que se exploraram códigos 

construtivos que aproximaram estes conjuntos da ideia da indústria neotécnica. 

Os edifícios ou construções que albergaram a produção da energia eléctrica, a 

partir, essencialmente, do início do século XX, simbolizaram, assim, através 

das suas soluções formais, dos diversos cálculos e saberes associados à 

engenharia ou dos materiais utilizados, exemplos de modernidade, que 

excederam a técnica ao afirmar estes novos equipamentos como paradigmas 

de uma cultura a propagar à sociedade em geral57. 

 

1.1.3. A consolidação da mudança  

 

A compreensão da complexidade inerente ao universo fabril procede, tanto da 

apreensão da tecnologia, da organização funcional, do tipo de energia utilizado, 

do modo de trabalho ensaiado, como do sistema construtivo adoptado. O 

aparecimento de diversos materiais direccionados para a construção, durante o 

século XIX, permitiu um aumento de oportunidades técnicas indissociáveis das 

experimentações formais. Mesmo sem se entrar no domínio do gosto surgiram 

programas com uma nova vocação, como os mercados, as estações de 

caminho-de-ferro, as estações elevatórias de água ou as fábricas do gás, estas 

já no âmbito da indústria, que ensaiaram outras espacialidades. Os novos 

materiais provenientes da produção industrial incorporaram em si a mudança 

da técnica e facultaram aos recentes processos produtivos uma organização 

                                                 
57 É com a construção dos edifícios vocacionados para a produção de energia, mesmo ainda na fase 
térmica, que o cuidado com a arquitectura destes novos equipamentos para a cidade ganha um novo 
estatuto, expressando determinados cuidados formais e valores associados à modernidade do próprio 
produto produzido. Pode mesmo falar-se de uma “arquitectura da electricidade”, muitas vezes, inspirada 
em outros equipamentos coevos como as estações de caminho-de-ferro que impunham uma nova 
monumentalidade que reflectiu o desenvolvimento proveniente da técnica e da indústria com 
consequências directas na vida social e cultural do Homem. A tentativa em articular a estética com as 
premissas técnicas revelou-se numa expressiva obra do arquitecto francês Friesé, a central geradora 
(1899-1904) da Compagnie du Chemin de fer Métropolitain de Paris que ganhou um prémio oficial 
atribuído logo em 1904 pela Société des Artistes Français. Neste mesmo ano proferiu-se no Royale 
Institute of British Architects uma conferência dedicada à construção e arquitectura das centrais eléctricas, 
procurando-se uma maior divulgação científica para as possibilidades de conciliar nesta arquitectura a 
utilidade e as preocupações estéticas. Cf. SANTOS: 1999, pp. 129-148 e SANTOS: 2000. 
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em espaços mais maleáveis. Ao consolidar e encerrar um novo complexo 

técnico, materiais como o ferro e, principalmente, o betão armado simbolizaram 

o tempo moderno.  

Os novos materiais ao permitirem experimentações construtivas, não 

estabeleceram de imediato uma nova referência estética, ou o seu uso não 

implicou a criação instantânea de um corpo doutrinal em torno das questões 

formais. De facto, a conquista de diferentes possibilidades técnicas, mesmo a 

nível da construção, só por si não representou uma mudança, só a sua 

aplicação revelou a sua importância cultural.  

O ferro revelou-se um dos primeiros materiais artificiais a potenciar esta ligação 

intrínseca entre a novidade dos programas funcionais, a experimentação das 

formas e as possibilidades construtivas. A aplicação do ferro em edifícios de 

grande escala como o Cristal Palace58, de Joseph Paxton (1803-1865), em 

1851, ou a Galeria das Máquinas construída para a Exposição de Paris, de 

1889, anunciou potencialidades técnicas a custos mais reduzidos, devido à 

possibilidade da pré-fabricação de vários elementos nas indústrias 

metalúrgicas (fundições secundárias e serralharia mecânica) da primeira 

revolução industrial59. A viga em ferro, com as suas diferentes secções em I, T 

ou duplo T, a base do desenvolvimento da linha-férrea, aplicara-se, pelo menos 

desde o início do século XIX, a edifícios fabris, em Inglaterra60. A utilização do 

ferro como uma nova forma estrutural vulgarizara-se a par da mecanização da 

indústria e da definição de uma arquitectura para a indústria. 

                                                 
58 A construção do Cristal Palace representou para Portugal um momento privilegiado para a afirmação 
da arquitectura do ferro, pois coincidiu com a edificação do primeiro viaduto ferroviário (1854) do país, 
integrado na linha do Leste, Lisboa-Carregado, em Xabregas. 
59 Refiram-se algumas das fundições mais significativas existentes em Lisboa, na segunda metade do 
século XIX, como a Fábrica Vulcano (1843), mais tarde a Vulcano & Colares, localizada na área do 
Conde Barão ou a Empresa Industrial Portuguesa (1882), instalada na zona de Santo Amaro. O 
desenvolvimento de unidades metalúrgicas, com alguma dimensão, permitiu que as encomendas para 
diversas construções metálicas realizadas em Portugal deixassem de ser entregues a companhias 
estrangeiras. Sobre este assunto ver dissertação de Doutoramento da autoria de Maciel Morais Santos, 
intitulada Os Capitais Metalomecânicos em Portugal, 1840-1920, Porto, 2000. 
60 Também em Portugal, a utilização das vigas de ferro como elementos estruturais aplicados aos edifícios 
industriais iniciou-se a partir do segundo quartel do século XIX. A Companhia de Fiação e Tecidos 
Lisbonense, em Santo Amaro, pode ser considerada um dos exemplos mais significativos da introdução 
das vigas em ferro num edifício industrial dedicado ao sector têxtil, a partir de 1846. A autoria deste 
edifício é do arquitecto João Pires da Fonte (1796-1873). Cf. SANTOS: 1996. 
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O ferro e, posteriormente, o aço61 desempenharam uma função, 

verdadeiramente, revolucionária na experimentação de novas soluções 

construtivas, particularmente, as que se associaram ao ensaio de grandes 

vãos, aplicando à arquitectura inovações experimentadas pelos engenheiros no 

domínio das obras públicas, como as pontes62.  

Todavia, o betão armado, que sucedeu o momento das grandes rupturas 

testadas pelo ferro, constituiu o material de construção, por excelência, 

representando o espírito de inovação do período neotécnico. Tal como a 

electricidade, o betão63 armado simbolizou, simultaneamente, o novo material 

aplicado à construção e a técnica agenciadora de novas espacialidades, 

constituindo sujeito e objecto desta fase do desenvolvimento tecnológico. 

O cimento artificial, um dos principais elementos constituintes do betão, foi 

patenteado pelo inglês Joseph Aspedin (1778-1855), em Outubro de 1824, sob 

a designação de portland ciment64. Até meados do século XIX, empreenderam-

se múltiplos esforços para produzir o cimento65, por um processo industrial, e 

                                                 
61 O aço, fundamentalmente, a partir de finais do século XIX, começou a ser utilizado como material 
estrutural para diversas construções, como o Grand Palais, de 1900, construído em Paris. 
62 A ponte de Coalbrookdale, sobre o rio Severn, foi a primeira a construir-se em ferro, entre 1777 e 1779.  
63 O betão resulta de uma liga entre matérias naturais e artificiais, como a brita, a areia, o cimento e a 
água, que se ligam em dosagens diferentes, obtendo-se uma pasta com um certo grau de humidade que se 
verte em cofragens de ferro com formas variadas, previamente preparadas. A consolidação entre estes 
diferentes elementos obtém-se após um tempo exacto necessário para a secagem do betão dentro das 
cofragens alcançando-se, assim, o betão armado. Este material pode funcionar com um elemento 
construtivo.  
64 Esta designação associou-se à cor cinzenta amarelada deste novo produto, muito próxima à da pedra 
natural existente na ilha de Portland (junto à costa meridional inglesa). Aspedin iniciou a produção 
industrial deste cimento na fábrica de Wakefield, mas será a partir da Exposição Internacional de 
Londres, de 1851, que este produto alcançou uma expansão significativa. Durante muitos anos, a única 
fábrica que produziu cimento Portland, em Portugal, localizou-se em Alhandra, datando o alvará régio 
para o seu fabrico do ano de 1894. O seu fundador, Antonio Theophilo de Araújo Rato (1854-1922), 
acabou por vender esta unidade, em 1913, ao seu irmão José António Moreira Rato proprietário da 
Companhia Cimento Tejo, difundindo-se o primeiro cimento Portland artificial sob a designação de Tejo. 
Inicialmente, este cimento artificial obteve-se nos fornos Hoffmann. No início da década de dez, 
introduziram-se os fornos verticais contínuos, passando a utilizar-se, em 1930, os fornos horizontais 
rotativos. Cf. FERREIRA: 1989, pp. 63-81. Sobre este assunto ver também a obra de Gil Braz de Oliveira 
- A Indústria do Cimento em Portugal, Lisboa: CIMPOR, 1995. 
65 Para além de Inglaterra, França revelou-se também um país fundamental, tanto para a experimentação, 
como para a difusão do cimento e do betão armado. Em 1818, Louis Joseph Vicat (1786-1861) publicou 
as Recherches Expérimentales sur les chaux de construction le béton et les mortiers, onde divulgou a sua 
fórmula de cal hidráulica artificial. Este seu trabalho estabelece a distinção entre a cal hidráulica natural e 
a artificial, que necessitava de ser cozida (integrava uma mistura de calcário e argila com percentagens 
distintas) a uma temperatura entre os 1000º e os 1.500º C, procedendo-se depois à sua trituração e 
armazenagem, revelando-se um ligante muito resistente. Refira-se ainda que na segunda metade de 
Oitocentos a expansão de diversas unidades fabris de cimento artificial será profícua, tanto nos Estados 
Unidos como na Europa. A produção do cimento artificial passou a constituir um índice de 
desenvolvimento dos diferentes países que proporcionalmente ao seu crescimento económico possuiram 
um maior ou menor número de cimenteiras. O acréscimo deste produto nos mercados facilitou a 
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realizaram-se diversas experiências66 para integrar o ferro neste material, de 

modo a conferir-lhe maior resistência.  

O engenheiro industrial João Segurado (1872-1942) no seu livro Cimento 

Armado67, referiu que dá-se o nome de cimento armado ao sistema construtivo 

formado por um esqueleto, ossatura, núcleo ou armadura metálicos, que pode 

afectar formas diversíssimas, envolvido por um maciço de betom ou seja a 

argamassa de cimento e areia, adicionada de saibro ou brita miúda. Este 

pioneiro estudo sobre o betão armado transportou para Portugal um tema de 

enorme relevância e actualidade, difundindo as características e as 

potencialidades deste material de construção com base nos diversos sistemas 

que se foram testando e que ficaram, maioritariamente, conhecidos pelo nome 

da casa construtora. 

Para a difusão do betão armado, como uma alternativa credível aos restantes 

materiais, mesmo em relação ao ferro e ao aço, contribuiu a acção e o 

empenho das empresas de construção na experimentação deste material, que, 

numa primeira fase, tiveram o monopólio do saber técnico e do saber fazer. 

Muitas destas casas estiveram associadas a engenheiros ou a arquitectos 

construtores, enquanto não surgiram os primeiros regulamentos que definiram 

o modo como trabalhar com este novo material68. Os engenheiros e, mais 

tarde, os arquitectos desempenharam um papel relevante para o 

                                                                                                                                               
vulgarização do seu uso, substituindo os materiais de construção até então utilizados. Em 1878, a 
Alemanha tinha 31 unidades fabris, e no início do século XX, a Áustria tinha 11 fábricas, a Suiça cerca 
de 15, a Hungria 12 fábricas, a Bélgica 11, a Dinamarca e a Suécia 5 cada uma. Cf. SANTOS: 1996, pp. 
137-141. 
66 F. Coignet projectou, em 1847, a primeira cobertura em cimento com cofragens em perfis em ferro, 
construída após 1852. Em 1848, Lambot concebeu a sua embarcação, enquanto Joseph Monier (1832-
1906), em 1848, construiu os primeiros canteiros em cimento e tela metálica. Cf. BENEVOLO: 2002, p. 
351. 
67 SEGURADO: s.d.. Esta obra foi várias vezes reeditada, na sua terceira edição designou-se de Betão 
Armado, constituindo uma bibliografia de referência para a divulgação científica e prática deste novo 
material de construção em Portugal, nas primeiras décadas do século XX.  
68 A aplicação do betão armado passou a depender de uma acção normalizada e de um enquadramento 
legal que indicou os diferentes procedimentos e os profissionais que garantissem a sua segurança. A 
Exposição de Paris, realizada em 1900, contribuiu para que a Comissão do Betão Armado, dependente do 
Ministério das Obras Públicas, testasse a sua acção de fiscalização sobre o modo de como regulamentar o 
uso desta recente técnica de construção. Os trabalhos produzidos por esta Comissão foram determinantes 
para a elaboração de uma Circular Ministerial, datada de 1906, que regulamentou e determinou as 
especificações a aplicar na elaboração dos cadernos de encargos da administração pública quando 
utilizasse o betão armado. Será nesta fase que se encerrou uma espécie de ciclo monopolista das empresas 
construtoras. Cf. RAVARA: 2007. Em Portugal, o primeiro regulamento para a utilização do betão 
armado elaborou-se com base em pareceres de uma comissão da Associação de Engenheiros Civis 
Portugueses, nomeada para o efeito, decorria o ano de 1918. 
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reconhecimento científico e plástico do betão armado69. A garantia e a 

credibilidade técnica de um novo material de construção, com características 

físicas, químicas e mecânicas específicas, dependeram do saber especializado 

e prático dos engenheiros, que asseguraram a resistência, a qualidade e o 

controle laboratorial do fabrico e da utilização própria do betão armado, o que 

implicou a existência de conhecimentos técnicos de nível universitário para a 

produção e aplicação deste material. 

O último quartel de Oitocentos mostrou-se profícuo no registo de patentes e na 

proliferação de diversas casas construtoras, designadamente a Coignet, a 

Freytag, a Wayss, a Cottancin ou a de Hennebique, o que evidenciou a 

dimensão económica e a especialização técnica existente então70. A 

concorrência estabelecida entre estas diferentes casas fomentou mecanismos 

de propaganda e divulgação responsáveis por inúmeras edições com um perfil 

científico, técnico e estético71. O interesse sobre estas temáticas parecia estar 

criado. 

A pesquisa e as soluções apresentadas ambicionaram optimizar as 

combinações entre os diferentes materiais constituintes, quer a nível das lajes, 

das vigas ou das lajes/vigas. Das várias patentes registadas, uma das que 

maior aplicabilidade obteve foi a de François Hennebique (1842-1921). 

                                                 
69 A acção dos engenheiros na validação deste novo material revelou-se estratégica para a afirmação da 
classe, pois tiveram de verificar ou mesmo fiscalizar a resistência das vigas e dos pavimentos, emitindo 
para o efeito Brevets (espécie de homologação institucional do material), adquirindo também um papel 
relevante nas empresas de construção ao garantirem o rigoroso e complexo conhecimento inerente à 
construção de cofragens e respectivas dosagens de material. Cf. TOSTÕES: 2002. 
70 Em Inglaterra, entre 1891-1894, Edwards patenteou as primeiras lajes com vigas, enquanto que na 
Alemanha, em 1886, apresentou-se o primeiro cálculo racional para estruturas em betão, o qual 
foiadoptado a partir do início do século XX. Nos Estados Unidos também se registaram diversas patentes 
para o fabrico do betão armado, sendo o primeiro registo de 1844. As patentes integraram um vasto 
universo de soluções construtivas (paredes, fundações, vigas ou pavimentos). Entre todas as patentes 
destaca-se a de T. Hyatt. Idem, Ibidem, p. 70. 
71 A revista Beton und Eisen, publicada na Alemanha, divulgou diversos sistemas construtivos. Nos 
Estados Unidos editou-se, no ano de 1877, um ensaio teórico da autoria de Thaddeus Hyatt intitulado An 
Account of some Experiments with Portland-Cement-Concrete Combined With Iron as a Building 
Material, patenteado no ano seguinte como um método teórico de cálculo e de desenho. A casa Coignet 
publicou, em 1861, Bétons agglomérés appliqués á l’art de construire, enquanto que a casa Hennebique 
iniciou em 1900 a edição de uma das revistas mais significativas para o reconhecimento da importância 
deste material. Le Béton Armé publicou-se, pelo menos, até Outubro de 1937, constituindo um verdadeiro 
catálogo das construções que esta casa realizou em diversos países. Simultaneamente, as publicações 
académicas dedicadas ao betão armado ampliaram a sua edição, após o engenheiro Rabut ter proferido na 
École des Ponts et Chaussées a primeira aula sobre este tema, em 1897. Cf. RAVARA: 2008, pp. 67-102. 
A realização de Congressos direccionados para a discussão das várias componentes inerentes ao fabrico e 
usos do betão armado constituiu outro veículo para a sua divulgação. A casa Hennebique iniciou, a partir 
de 1897, a realização de um congresso anual.  
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O primeiro sistema de construção em betão e ferro patenteado por Hennebique 

na cidade de Bruxelas, em 1886, direccionou-se em particular para a produção 

das lajes e pavimentos, apresentando elementos prefabricados tubulares em 

betão com armaduras em barras circulares e utilizando, ainda, uma chapa 

perfilada que constituía a base da laje preenchida com betão72. Seis anos 

depois, Hennebique registou em França a sua segunda patente, a que terá a 

maior aplicação nas suas obras. O sistema Hennebique baseava-se no pilar e 

na viga, como elemento essencial da construção em betão armado. Este 

sistema tinha uma enorme flexibilidade e variabilidade configuradora, bem 

como assegurava de forma simples resistências a grandes sobrecargas pela 

inclusão do maior número de pilares, e consequentes vigas entre eles, num 

mesmo vão73. A introdução de estribos74 ou agraves constitui, no entanto, o 

aspecto técnico mais inovador deste sistema, dotando-o de uma maior 

resistência técnica.  

O sistema de Hennebique expandiu-se pela Europa e pelos Estados Unidos da 

América, simbolizando o carácter universal do betão armado, susceptível de 

ser empregue em qualquer lugar do mundo75. A aplicação deste novo material, 

a uma escala nunca antes experimentada, esteve na génese das acesas 

discussões que opuseram uma arquitectura mais vinculada a concepções 

regionais ou nacionais ou a modelos que se pretendiam internacionais76.  

Para a eficaz difusão do betão armado contribuíram, não só, as publicações 

especializadas, como, também, o elaborado processo de vendas, 

                                                 
72 Hennebique utilizou três argumentos para justificar este sistema: uma maior flexibilidade dos materiais 
a utilizar em obra, uma maior economia de custos e a redução do peso na utilização lajes metálicas. Idem, 
Ibidem, p. 68. 
73 Idem, Ibidem, p. 76. 
74 A evolução técnica apresentada por esta segunda patente de Hennebique consistiu na colocação de uma 
barra na base das nervuras trapezodais, que permitia a absorção dos esforços de tracção, para além da 
colocação espaçada de “agrafes” ou “estribos” em posição transversal, a ligar os dois lados da 
nervura, que melhoraram significativamente a resistência aos esforços transversais. Idem, Ibidem, p. 68. 
75 O concessionário da casa de Hennebique nos Estados Unidos da América recebe, em 1908, a 
encomenda de uma fábrica de contadores eléctricos, a Thomson Meter Co, a construir em Brooklyn, 
Nova York. Idem, Ibidem, p. 108. 
76 Em 1925, Walter Gropius na revista Internationale Architektur, ampliou o sentido de uma arquitectura 
internacional ao vinculá-lo aos processos de modernização dependentes das alterações da indústria e da 
técnica, factores que uniformizariam a arquitectura, para além da expansão do betão armado. Cf. 
TOSTÕES: 2002, p. 56. No entanto, em 1932, realizou-se uma exposição, em Nova York, que conferiu o 
conceito internacional à arquitectura moderna. A exposição MoMA, resultou de uma encomenda do 
director do museu, Alfred Barr, a Hney-Russel Hitchcock e Philip Jonhson, que fizeram uma mostra das 
recentes obras arquitectónicas produzidas na Europa e algumas realizadas na América. Esta exposição 
contribuiu para vincular o betão à arquitectura moderna, conferindo-lhe uma designação universal – The 
International Style. Teoria da Arquitectura. Do Renascimento aos nossos dias: 2006, pp. 476-478. 
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representação e acompanhamento técnico prestado à aplicação do respectivo 

sistema. A casa Hennebique desenvolveu uma rede bem montada pelos 

diversos países, que dependeu dos concessionários, dos agentes ou dos 

gabinetes de estudo77.  

Apesar da ampla exportação de produtos em betão armado, que diversas 

casas-construtoras europeias encetaram, variados sistemas e patentes 

criaram-se e expandiram-se noutros continentes. Nos Estados Unidos da 

América destacaram-se as patentes desenvolvidas por Ernest L. Ransone78. 

Dos diferentes contributos que Ransone desenvolveu para o aperfeiçoamento 

do betão armado, evidenciou-se a concepção das peças pré-moldadas 

montadas em obra ou a construção que articulaou a moldagem de algumas 

estruturas in situ, como os pilares com vigas ou lajes pré-moldadas, impondo 

um trabalho de integração e aferição durante a própria construção79. Aliás, 

estes sistemas contribuíram para a criação de processos muito objectivos da 

gestão da obra e para a crescente normalização das peças produzidas, 

gerando formas de trabalho, em torno do betão armado cada vez mais precisas 

e dependentes de controlos de qualidade e de tarefas estandardizadas. 

O betão armado revelara-se um material artificial de construção económico e 

cheio de potencialidades técnicas e plásticas, emergindo como uma alternativa 

aos materiais e sistemas construtivos existentes, até então, e inseparável de 

uma renovação da arquitectura80. A construção mais utilitária, como a fabril, 

                                                 
77 Os concessionários asseguraram a propriedade intelectual da patente industrial e concessionaram o seu 
uso a quem a requeresse, tratando de todo o trabalho de fiscalização e de facturação inerente. Quatro anos 
após o registo da segunda patente, em 1896, a casa Hennebique tinha agentes em Bruxelas, Paris, Lille, 
Nantes, Lyon, Bordéus, Toulouse, Lausanne, Zurique, Nápoles, Turim, Roma, Madrid, Lisboa e Cairo. 
Os agentes tinham como função implementar e fiscalizar o sistema Hennebique, para além de criar novos 
concessionários. Idem, Ibidem, p. 84. No entanto, no ano de 1895 já Jacq Monet, residente em Lisboa, 
através de uma procuração representou o construtor francês Hennebique. Pois, em Novembro desse 
mesmo ano entregou-se um pedido oficial para registar a patente do sistema Hennebique. A Patente nº 
2.108, da classe XII, solicitou o registo para um vigamento ligeiro e de grande resistência, em beton de 
cimento, com barras de ferro e estribos travessas, mettido na massa. Cf. SANTOS: 1996, p. 178. 
78 Ernest L. Ransonse publicou, em 1912, uma história dedicada à construção em betão armado, onde 
incluiu o seu próprio contributo, intitulada Reinforced Concrete Buildings: a Treatise on the History, 
patents design and erection of the principal parts entering into to a modern reinforced concrete. 
RAVARA: 2008, p. 126. Mas o próprio irmão de Albert Kahn, Julius Kahn, como resultado de estudos e 
experiências sobre as técnicas construtivas, registou uma patente para betão armado designada de 
“Sistema Kahn de betão armado”, ferramenta importante para os inúmeros trabalhos desenvolvidos com o 
seu irmão. Refira-se ainda que Julius Kahn publicou, em 1917, The Design and Construction of Industrial 
Building. 
79 Ver mais em RAVARA: 2007, pp. 126-131. 
80 Na difusão e experimentação de novas formas potenciadas pelo betão armado, o vidro constituiu um 
material fundamental. A aplicação do vidro, como um invólucro que desmaterializa a forma, foi 
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representou um enorme desafio e um campo privilegiado para as 

experimentações necessárias à divulgação deste novo material, pois a própria 

indústria exigiu soluções construtivas e espaciais inovadoras. Os programas 

industriais manifestaram-se óptimos aliados na consolidação de várias 

mutações, onde a técnica e a tecnologia se afirmaram81. 

Na transição do século XIX para o XX, a aplicabilidade destes novos materiais 

em edifícios que representaram um misto de fascínio e de aversão, estimulou 

polémicas e reflexões em torno da relação entre a técnica, o material e a arte. 

Muitas das opiniões basearam-se na importância dos materiais para a definição 

das novas formas, enquanto outras partiram de uma fundamentação mais 

ontológica das construções, buscando nas novidades técnicas um reflexo e não 

uma causa. 

 

1.2. O admirável mundo novo  

 
1.2.1. Ser completo como uma máquina! 82  

 

Fernando Pessoa, através da Ode Triunfal de Álvaro de Campos83, saudou a 

máquina e toda a novidade inerente. As principais evidências de uma 

modernidade sentida precocemente pela sensibilidade artística, revelaram-se 

nas novidades tecnológicas, como a electricidade, o beton de cimento, a 

fábrica, as máquinas, as engrenagens, os automóveis e os comboios, agentes 

das mudanças culturais e de hábitos inseparáveis dos objectos produzidos pela 

civilização industrial. A celeridade e a volatilidade do tempo moderno, uma 

outra dimensão derivada da presença e do ritmo da máquina, afastaram uma 

época reconhecida pelos elementos observados na natureza. A emoção 

decorreu de uma ambiência carregada de formas, cores, gestos, sons 

                                                                                                                                               
profusamente utilizada pela arquitectura do ferro, que tem neste material um aliado, por excelência. O 
betão também beneficiará das suas potencialidades translúcidas, ajustando, abundantemente, o vidro a 
fachadas ou a amplos vãos de janela. Cf. TOSTÕES: 2002, pp. 65-68. Em 1914, Bruno Taut (1863-1915) 
construiu a sua “casa de vidro” para a Exposição da Werkbund, em Colónia. 
81 A aplicação do betão armado como elemento estrutural não se difundiu exclusivamente nos edifícios 
utilitários, como as fábricas. Em 1922, o projecto estrutural da igreja de Notre-Dame du Raincy, da 
autoria do arquitecto Auguste Perret, foi totalmente concebido em betão armado. Cf. BENEVOLO: 
[1960], 2002, pp. 352-360. 
82 PESSOA: 1980, p. 145. 
83 Este heterónimo de Fernando Pessoa nasceu no ano de 1890. 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
1. FÁBRICA. ÍCONE DE MUDANÇA 

 56

dependentes da actividade e dos produtos fabris, que metamorfosearam as 

referências coevas. A máquina, entendida como o absoluto e o símbolo de uma 

crença infindável no progresso, exortou uma maior confiança no Homem, 

libertando-o de receios e incertezas, agora superados pela ciência e pela 

técnica.  

A mudança preconizada pela fábrica, onde o tempo célere contou infindáveis, 

rigorosas e cíclicas tarefas, conferiu à máquina uma utilidade essencial para os 

tempos modernos. A máquina sintetizou a principal acção do homem e 

produziu a maior parte dos bens a consumir84. Inaugurara-se uma época em 

que novos hábitos cresceram e amplas necessidades aumentaram 

proporcionais aos produtos oriundos da actividade fabril. A ordem social a 

instituir dependeu de uma produção em série para as massas. A uniformização 

das classes antevira-se possível, ainda que o consumo pudesse satisfazer 

desde as necessidades mais essenciais aos luxos mais extravagantes.   

Na máquina encontraram-se os princípios a transpor à restante realidade. No 

movimento preciso de uma ou mais máquinas, que laboravam nas grandes 

naves industriais, afirmaram-se concepções como a economia de meios, o rigor 

do controle da mecanização ou da automatização, os cálculos, a exactidão 

matemática das tarefas, só passíveis de se materializar através de formas 

associadas aos conhecimentos técnicos. A própria concepção da máquina 

dependeu de noções como a qualidade do material, de uma experimentação 

prévia, da definição de regras de funcionamento, essenciais para a 

manutenção da segurança no trabalho e para a obtenção de produtos de maior 

qualidade. Portanto, transferira-se um conjunto de princípios, provenientes do 

domínio da ciência e da técnica, para a sociedade e para o modo de vida em 

geral.  

Falamos de uma nova ordem. Uma ordem fundamentada e justificada no 

desenvolvimento industrial. A Exposição Universal de 1889, realizada em Paris, 

exprimiu o fascínio e a rendição que a sociedade ocidental, de então, prestou à 

máquina e à técnica, firmando uma espécie de marco entre um mundo 

industrial paleotécnico85 e o advento de um futuro, totalmente, dependente da 

                                                 
84 MUMFORD: [1934], 1977: p. 386. 
85 A fase paleotécnica, que se começa a desenhar a partir da segunda metade do século XVIII, atinge o 
seu momento auge, na Inglaterra, em meados do século XIX. A realização da primeira exposição 
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indústria da electricidade. A Torre Eiffel marcara o território com novas 

possibilidades técnicas aplicadas à construção e com uma estética e volumetria 

que afirmaram, de um modo incontestado, novos valores. Já a Galeria das 

Máquinas, distinguira-se por uma notável estrutura em ferro, que rompeu um 

incomum vão livre sem utilizar apoios verticais intermédios. Lembrando as 

naves fabris, a Galeria acolhera uma sequência infindável de máquinas, 

volumes mecânicos, cores e materiais provenientes de uma produção 

industrial, expostos para além da fábrica. Uma nova cultura apresentou a 

máquina como um objecto de consumo e como um bem de produção, e, em 

simultâneo, como uma identidade, ainda pouco perceptível, dos tempos 

modernos. 

A velocidade com que a máquina e a técnica invadiram vários domínios da vida 

impusera um novo ambiente, ultrapassando os fenómenos sociais de qualquer 

exposição temática, internacional ou universal. Los elementos de este 

ambiente son duros, ásperos y claros: el puente de acero, la cerretera de 

cimento, la turbina y el alternador, la pared de cristal. Detrás de esta fachada 

se encuentran filas y filas de máquinas, teijendo algodón, transportando 

carbón, reunindo alimentos, imprimiendo libros, máquinas com dedos de acero 

y finos brazos musculares, com reflejos perfectos, a veces hasta com ojos 

eléctricos. Junto a todo ello hay nuevos aparatos, el horno de coque, el 

transformador, las calderas de tintória, cooperando quimicamente en estos 

procedimentos mecânicos y ensamblando nuevas cualidades en compuestos y 

materiales químicos86 

Na Moderne Architektur87, Otto Wagner (1841-1918) atribuíra à máquina a 

vertigem do moderno e, em simultâneo, elegera o tempo como uma dimensão 

de alterabilidade incontestada, opondo o tempo mecânico a um tempo natural. 

A velocidade, sinónimo de mudança, actualização e mecanização, 

impossibilitara que a vida moderna fixasse valores ou que perpetuasse os 

ancestrais88. Com o apogeu da máquina criara-se um antagonismo e uma 

                                                                                                                                               
industrial mundial no Palácio de Cristal, em 1851, mostra, precisamente, esse momento clímax. Idem, 
Ibidem, pp.174-175. 
86 Idem, Ibidem, pp. 377-378. 
87 A Moderne Architekture editou-se quatro vezes, em 1896, 1898, 1902 e 1914, esta última com um 
outro título – Dier Baukunst unserer Zeit. Cf. WAGNER: 1993. 
88 A arquitecta Ana Tostões no texto “Em direcção a uma estética industrial: Zeitwill ou vontade de 
modernidade”, publicado na obra Arquitectura da Indústria, 1915-1965. Registo Docomomo Ibérico, 
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dualidade na interpretação e compreensão dos fenómenos coetâneos. Não 

podendo ser nada como antes, caminhou-se entre a tradição e a novidade, a 

memória e o esquecimento, o auto abastecimento e o consumo, até se atingir o 

momento da fusão entre duas culturas ou a superação dos modelos e 

referentes rurais. 

 A máquina, ao cumprir uma tarefa e desempenhar uma função básica e 

insubstituível na produção, imprimiu em si a sua utilidade. Os engenheiros e os 

industriais para quem a máquina continha um processo de criação técnica, 

cada vez mais, exacta, desde a concepção, ao desenho, à escolha dos 

materiais e aos respectivos testes de funcionamento, precisaram o seu carácter 

útil e a sua exactidão infalível, conquistas inseparáveis do próprio Homem. 

Criara-se a ideia da máquina como um arquétipo, do qual emanara rigor e 

objectividade. 

A passagem de uma perspectiva utilitarista da máquina para uma concepção 

valorativa, emergente da própria cultura industrial, não foi imediata. As 

profissões que lidaram com a máquina podiam ter sido as primeiras a aceitá-la, 

mas o hábito e o trabalho diário não foram, decerto, suficientes para lhe atribuir 

uma outra referência. No entanto, a máquina sofreu um processo de 

transformação cultural, ao útil associou-se o simbólico. Um evidente elogio da 

industrialização e da crença na ciência. Mas superando ou completando a 

experiência científica, acumulara-se a extasia estética. […] la organización 

estética integral da máquina se convierte, con la economía neotécnica, en el 

paso final que asegura su eficencia. […] La visión de la forma, del color, de la 

adecuación, que el ganadero y el horticultor habían compartido hasta hora con 

el artista, se abrió ahora camino en la fábrica de las máquinas y en el 

laboratório. […] la mecánica basta […]89. 

O mito do maquinismo surgira. O ensaio estético da máquina desenvolveu-se 

em torno de sólidos volumes e de formas que a decompunham. A sensibilidade 

despertara para o universo da tecnologia, propiciando a regeneração da própria 

máquina, que deixara de ser um objecto de sujeição para alcançar uma 

dimensão de liberdade. À máquina acrescentara-se um olhar estético e social 

                                                                                                                                               
utiliza uma expressão muito feliz que evidencia claramente o vínculo entre o tempo moderno e a perpétua 
alteração através de uma frase de Karl Marx (1818-1883), “tudo o que é sólido se dissolve no ar, tudo o 
que é sagrado está profanado”. Cf. TOSTÕES, 2002, p. 63. 
89 MUMFORD: [1934], 1997: p. 274. 
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e, como tal, tinha de ser representada e os seus princípios aplicados a outras 

áreas que se queriam modernas. 

A forma e a exterioridade mecânica associaram-se ao gosto e estimularam um 

debate, já integrado no domínio da historiografia da arquitectura, em torno da 

aplicação dos novos materiais e a consequente transformação das formas. O 

sentido moderno de um tempo busca-se neste quadro de referentes. Adolf 

Loos90 (1870-1933) escreveu Ornement et crime, em 1908, um texto 

fundamental para a apreensão do espírito de uma época, que se pretendeu 

distante do caminho empreendido pela Arte Nova e por Henry van de Velde 

(1863-1957), por exemplo. A busca e o imperativo em estabelecer para a 

arquitectura uma estética coeva ao seu tempo, como defendera Otto Wagner, 

potenciou a condenação do ornamento, L’ornement n’étant plus organiquement 

lié à notre culture, il n’en est plus l’expression. Celui qui est créé aujourd’hui 

n’aucun rapport avec nous, aucun rapport avec l’humanité ni avec l’ordre du 

monde91. A ruptura formal processou-se através da assumpção do material 

revelado na sua expressividade. Questão reivindicada pelos arquitectos, que 

por oposição aos engenheiros, delimitaram o seu campo de actuação no 

quadro formal92.  

Em 1924, Moisej Ginzburg (1829-1946), no seu livro Stil’epocha. Problema 

sovremennoj architekyury (O estilo e a época) empreendera, de novo, uma 

análise que reconheceu na máquina o estilo da época que se vivia. Em 

nenhum outro elemento de vida se reconhecera uma influência, tão 

determinante, para uma nova estética como no mundo fabril e na máquina. 

Esta dependência de uma realidade mecânica, como modo organizador dos 

valores estéticos, teve, no entanto, a sua expressão mais arrebatada com o 

movimento futurista. Surgido, oficialmente, em Paris, no ano de 1912, foi a sua 

expressão aplicada à arquitectura que, talvez, contribuísse para a consolidação 

                                                 
90 Adolf Loos viveu três anos nos Estados Unidos da América e citou, frequentemente, Louis H. Sullivan: Cela 
nous ferait le plus grand bien d’abandonner pour un temps l’ornement et de nous consacrer entièrement à la 
construction de bâtiments gracieux et beaux dans leurs sobriété. Cf. CONRADS : 1991, p. 24. 
91Idem, Ibidem, p. 28. 
92 Cf. TOSTÕES: 2002, p. 71. 
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do futurismo, enquanto expressão dos muitos ismos93 que surgiram nesta 

transição de século94. 

O futurismo procurara responder às inquietações de uma época, encontrando, 

também, no universo mecânico a solução para uma estética coeva, 

dependente da representação do movimento e de uma acção constante ou 

inacabada. O Manifesto Futurista, de Antonio Sant’Elia (1888-1916) e Filippo 

Tomaso Marinetti (1876-1944), de 1914, enunciou uma ambicionada relação 

entre as formas, os materiais, o movimento rápido e a máquina, declarando: 1) 

Que a arquitectura futurista é a arquitectura do cálculo, da audácia temerária e 

da simplicidade; a arquitectura do cimento armado; do vidro, do ferro, do 

cartão, da fibra têxtil e de todos os sucedâneos da madeira, da pedra e do tijolo 

que permitem obter o máximo de elasticidade de ligeireza; […] 3) Que as linhas 

oblíquas e as elípticas são dinâmicas por sua natureza, têm um poder emotivo 

mil vezes superior aos das perpendiculares e das horizontais, que não pode 

existir uma dinâmica verdadeiramente integradora fora delas. 4) Que a 

decoração, como tudo o que se sobrepõe à arquitectura, é absurda, e que 

apenas do uso ou da disposição original do material natural e violentamente 

colorido depende o valor decorativo da arquitectura futurista. […] 8) De uma 

arquitectura assim concebida não pode nascer nenhum hábito plástico e linear, 

pois os caracteres fundamentais da arquitectura futurista serão a caducidade e 

a transitoriedade […]95. 

A natureza essencial da técnica, do período neotécnico, estabelecera uma 

espécie de condição para a revisão e purificação da noção de beleza. Esta 

depuração encontrava-se presente na produção para as massas. A máquina 

fabricou infinitamente o novo, apresentou o mais barato e o padronizado por 

oposição a produtos mais caros, raros e antigos. Veja-se o caso do Modelo T, da 

Ford. É dentro deste espírito que Le Corbusier (1887-1965) deu corpo a uma 

estética de construção para as massas. Vers une architecture96, de 1923, 

exprimiu, inequivocamente, essa relação dos produtos provenientes da indústria 

                                                 
93 Bruno Zevi refere que são cinco as teorias figurativas que podem ter uma aplicabilidade na arquitectura 
moderna: o cubismo, o neoplasticismo, o expressionismo, o purismo e o futurismo. Diz, no entanto, que deste 
conjunto de tendências figurativas a que teve mais efeito na arquitectura foi o cubismo. Cf. ZEVI: 1970. 
94 Cf. ZEVI: 1970. 
95Idem, Ibidem, pp. 228-229.  
96 Vers une architecture resulta da compilação de textos publicados na revista L’Esprit nouveau, entre 
1920-1921. 
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associada à electricidade, recorrendo aos automóveis ou aos aviões para 

fundamentar a necessária mecanização e estandardização da habitação97: La 

mécanique porte en soi le facteur d’économie qui sélectionne. […] 

L’expérimentation fixe définitivement le standard98. Os novos materiais 

provenientes de uma produção industrial e os elementos construtivos 

estandardizados integraram um conceito mais vasto de arquitectura, inspirado no 

paradigma industrial da medida, do cálculo, das necessidades básicas e iguais 

para todos os Homens, pressupostos que fundamentaram a construção, também, 

em série. 

Le Corbusier, na senda de Wagner ou Loos, empreendera, naturalmente, uma 

procura de princípios formais que relacionassem os novos materiais de 

construção com normas e medidas, apreendidas na concepção de máquinas e de 

produtos, de modo a estabelecer um corpo teórico para a arquitectura moderna, 

que passou a ser reconhecida por alguns adjectivos qualitativos difundidos na 

análise dos edifícios, como a “verdade” ou a “sinceridade”. Estas ideias, ainda 

muito associadas às evidências técnicas da construção, contribuíram para a 

propagação de uma das expressões mais internacionais de Louis Sullivan99 

(1856-1924) a “forma segue a função”100, ainda que a forma, não fosse aqui 

entendida como mecânica, mas num sentido mais orgânico do espaço interno.  

A apreensão da máquina como um elemento estético e a sua transposição para 

diversos domínios da criação artística, gerou interpretações mais próximas de 

uma evidente apropriação dos condicionalismos mecânicos do objecto a 

propagar, concepções difundidas por um primeiro grupo de modernos101.  

Nos Anos Vinte, na Alemanha, outras reflexões emergiram no quadro de uma 

cultura onde a industrialização e as questões sociais integraram uma 

preocupação mais próxima102. A publicação Der Modern Zweckbau103, de 1923, 

                                                 
97 Le Corbusier publicou, em 1926, no Journal de Psychologie Normal et Pathologique vários textos 
intitulados “Architecture d’Époque Machiniste”, que mais tarde serão divulgados sob o título Les 5 points 
d’une architecture moderne. Cf. TOSTÕES: 2002, p. 110.    
98 Cf. CONRADS : 1991, p. 75. 
99 Uma das obras fundamentais de Louis Sullivan que expressou o seu pensamento quanto à sua produção 
arquitectónica foi The autobiography of na idea, New York City: Press of the American Institute, 1924. 
100 Cf. TOSTÕES: 2002, p. 79. 
101 Sobre este assunto ver Adrian Forty – Wirds and Buildings: a Vocabulary of Modern Architecture, 
Nova York: Thames and Hudson, 2000. 
102 Nos Anos Vinte, a indústria alemã, superando o seu processo de formação, difundira a ideia de que o 
esforço produtivo devia ser transversal à sociedade. Neste pressuposto a técnica foi fundamental para 
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da autoria de Adolf Behne (1885-1948), pode ser considerada como um 

contributo para a propagação de uma visão renovada da arquitectura, dentro dos 

debates europeus. Não esquecendo a contemporaneidade de um material como 

o betão armado para a construção, a sua análise amplificara e ultrapassara a 

relação umbilical e inicial entre a forma e função. Behne pode ser considerado um 

pioneiro ao preconizar para o espaço arquitectónico uma dimensão social e 

dependente do modo como o homem o vivia104. Será neste sentido, que admitiu 

em Le Corbusier a procura de um arquétipo para a resolução de questões sociais 

do homem. 

Este contributo de Behne fundara-se num trabalho iniciado pela Deustscher 

Werkbund105, criada em 1917, que concebera e transformara a matéria através 

do utensílio, da técnica e da máquina, e nos ideais inerentes à Bauhaus, nascida 

em 1919106. A Bauhaus propôs a articulação entre a arte e o mundo da produção, 

estimulando a procura de uma concepção continuada entre a função, o carácter 

de utilidade, a criação artística e a produção em série, acção inerente à máquina. 

Aliás, a reprodução em série comportara o processo intrínseco do ideal da forma 

e a máquina a condição mais directa da expressão do artista. Na abertura do 

primeiro congresso da Werkbund, Theodor Fischer (1862-1938) referiu que não é 

a máquina que faz um trabalho inferior, mas sim a nossa incapacidade de a usar 

eficazmente107.  

A máquina, após ter constituído inspiração e arquétipo para muitos dos 

movimentos de vanguarda, de início do século XX, e fornecido a novidade 

mecânica para o estabelecimento de uma estética de feição moderna, superou 

todo o formalismo em si contido para desempenhar também uma função social, 

nomeadamente, através do tipo de produtos fabricados, constituindo esta tríade 

uma espécie de complexo referencial para a cultura coeva, que depende da 

fábrica para o conquistar. 

                                                                                                                                               
multiplicar e criar novos e artificiais produtos, encontrando-se subjacente uma dimensão social, tanto na 
sua extensão produtiva, como na dimensão de bem-estar. 
103 A publicação em inglês da obra de Adolph Behne, datada de 1996, intitula-se The Modern Functional 
Building e foi editada pelo Getty Research Institute. 
104 O trabalho de Behne vem na tradição de Hegel que concebeu a forma como um princípio orgânico, 
mutante. Foi dentro deste universo referencial que Bruno Zevi renovou, também, o discurso da crítica da 
arquitectura moderna, tendo sempre presente a incontornável obra de Frank Lloyd Wright. 
105 Formada por um grupo de artistas e críticos, o objectivo da werkbund foi o de elevar o trabalho 
artesanal, relacionando-o com a arte e a indústria, de modo a obter-se uma produção de qualidade. 
106 Walter Gropius dirige a Bauhaus até 1928. 
107 Cf. ARGAN: 1990, p.26. 
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1.2.2. Pensar e construir utilitas  

 

O que esperar de um edifício fabril da época neotécnica? A construção da 

fábrica integrou-se no conjunto das mudanças que temos vindo a referenciar, 

revelando-se no território, em particular no meio urbano, a expressão de uma 

indústria dependente de novos princípios funcionais, organizacionais e 

energéticos108.   

Definir um edifício para a indústria não constituiu uma preocupação exclusiva 

deste momento tecnológico. As constantes alterações do equipamento, a sua 

organização no interior dos recintos de produção e o tipo de trabalho inerente 

representaram relevantes condicionantes na organização e na procura de 

soluções para a construção de espaços associados à actividade industrial. 

Muitas das preocupações com estes edifícios foram transversais aos 

proprietários, que, maioritariamente, procuraram respostas pragmáticas para 

um fim produtivo. Houve arquétipos que se ensaiaram e expandiram no período 

paleotécnico. Quanto mais o desenvolvimento e a actualização dos processos 

tecnológicos se manifestaram, mais ambiciosas e inovadoras se apresentaram 

as propostas de edificação que melhor responderam aos desafios da produção.  

Muito antes da indústria associada à electricidade emergir, iniciou-se um 

percurso construtivo que tentou suprimir diversos obstáculos que se colocaram 

a uma produção que dependeu, por excelência, das máquinas, como a 

excessiva compartimentação, a ausência de luz e de segurança, os preços 

elevados dos materiais de construção ou a presença supérflua de elementos 

decorativos desnecessários ao fabrico. Porém, a maioria das vezes, privilegiou-

                                                 
108 Pedro Ravara na sua Tese de Doutoramento refere que Na Europa no início do século XX são raras as 
obras de cariz industrial ou utilitárias, integradas num tecido urbano consolidado, ou em vias de 
consolidação, sendo que por essa razão o seu tratamento arquitectónico era usualmente secundarizado. 
Cf. RAVARA: 2007, p. 323. Esta interpretação que atribui a ausência de uma planificação arquitectónica 
aos edifícios industriais ao facto de estes serem feitos fora de uma área urbana consolidada, não merece a 
nossa concordância. A complexa realidade da localização da indústria na cidade revela-nos que não há 
um modelo unívoco através do qual se possa justificar a ausência de qualidade arquitectónica para grande 
parte dos edifícios fabris. A causa mais comum desse descuido formal dos edifícios fabris parece ser a 
exponencial preocupação que os empresários direccionaram para os equipamentos industriais. A 
qualidade arquitectónica dos edifícios, neste período, depende muito do tipo de indústria a que está 
associada. Muitos dos edifícios construídos longe de um meio urbano consolidado, como as fábricas da 
electricidade, são na sua generalidade de grande qualidade formal e têm a si associados os arquitectos ou 
as experimentações construtivas mais inovadoras para a época.  
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se os investimentos no equipamento técnico, do qual dependia a obtenção do 

produto109.  

A experimentação de técnicas construtivas, derivadas da própria evolução 

industrial e aplicadas aos edifícios da indústria neotécnica, ensaiara-se em 

territórios onde se processaram as principais mutações tecnológicas ao nível 

da produção. Os Estados Unidos da América, libertos dos contornos da cultura 

europeia e imbuídos de exigências pragmáticas, destacaram-se da Europa, 

nesta fase industrial110. 

O arquitecto Giedion, contextualizando culturalmente a sua análise 

arquitectónica ou urbana, mencionou na sua obra Raum, Zeit und Architektur 

(Espaço, Tempo e Arquitectura), datada de 1941, que a Europa assistira, como 

que atónita, às inovações oriundas do outro lado do Atlântico. Giedion atribui à 

Exposição de Londres (1851), um momento decisivo para a divulgação do 

desenvolvimento industrial que ocorrera na América do Norte. Muitas das 

observações e apreciações proferidas após a realização desta exposição 

destacaram os artigos produzidos pela indústria americana. O conde Léon de 

                                                 
109 Os países industrializados associados à energia do vapor, como a Inglaterra, ergueram edifícios 
oblongos, paralelepipédicos, de quatro ou cinco andares fortemente marcados por uma fenestração 
regular, aplicando um novo material como o ferro às colunas e às vigas que sustentaram a trepidação das 
pesadas secções constituídas por uma infindável sequência de máquinas. Este modelo foi utilizado pelos 
ingleses João Scott Howorth, Guilherme Scott Howorth e Alexandre Black para a construção da sua 
Fábrica de Fiação e Tecidos de Xabregas, em 1857, ainda hoje existente apesar de nunca ter tido obras 
após o forte incêndio ocorrido nos Anos Oitenta, do século XX. A introdução do ferro nas construções 
industriais permitira ampliar os vãos e criar áreas livres onde se organizaram as máquinas e os operários. 
Nestes edifícios germinaram diversos princípios construtivos que poderiam ter contribuído para a criação 
de um paradigma dos novos tempos, mas, numa primeira fase, a procura de um modelo cultural na 
indústria forjou-se no interior da fábrica, na dimensão e no movimento da máquina.  
110 A utilização do betão armado em edifícios funcionais expandiu-se, tanto na Europa como nos Estados 
Unidos, através das diversas casas construtoras que detinham patentes, particularmente, a partir do último 
quartel do século XIX, procurando responder a exigências de segurança e luminosidade. Nesta fase, 
caracterizada por um grande experimentalismo, as soluções construtivas, apesar de inovadoras, 
preocuparam-se em substituir a função atribuída à coluna e à viga em ferro. O sucesso comercial de 
Hennebique [baseara-se] numa aparente dualidade entre a perfomance da construção e a sua imagem, 
em que qualquer que fosse o estilo arquitectónico, a estrutura de betão armado garantia sempre a 
regularização técnica da estrutura construtiva. Cf. RAVARA: 2007, p. 314. A fábrica de contadores 
eléctricos construída em Brooklyn, no ano de 1908, da autoria do arquitecto francês Louis Jallade, 
utilizou o sistema Hennebique. Com uma produção de ponta, associada à expansão da electricidade, esta 
fábrica respondeu a uma exigência formal, enunciada pelo próprio concessionário americano Raymond 
Baffey, que solicitara um edifício ao estilo da escola de Chicago. Efectivamente, este edifício fabril de 
Brooklyn bem podia ter utilizado uma estrutura metálica em vez da de betão. Assegurara-se, no entanto, a 
presença de um inovador esqueleto estrutural independente da pele arquitectónica, o que representara, 
para a fábrica de contadores eléctricos, uma significativa inovação edificatória. Idem, pp. 108-109. 
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Laborde referira que os americanos mostraram ser une nation industrielle, qui 

se fait artiste111. 

A organização científica do trabalho e o indissociável vínculo da linha de 

montagem a uma produção mecanizada e mais tarde automatizada 

determinaram que, tanto a organização do espaço interno da fábrica, como o 

seu desenho tivessem de integrar as premissas funcionais desta fase industrial. 

Grandes peças mecanicamente movidas, através de calhas aéreas, tapetes 

rolantes, accionados pela energia eléctrica, necessitaram de se estender e fixar 

na fábrica. Operações sequenciais disciplinaram um ritmo de trabalho e 

posicionaram postos de trabalho. A obtenção de um produto de qualidade a 

menores custos constituiu um objectivo primordial para uma indústria que se 

apetrechara para produzir em série e para as massas. 

Nos Estados Unidos da América, Henry Ford, um dos principais industriais de 

automóveis do seu tempo, querendo remodelar os seus equipamentos 

industriais e a sua fábrica, acelerou a relação entre a produção e a 

arquitectura, ao pretender que o edifício viabilizasse no seu desenho uma 

solução para as exigências específicas de um trabalho em série. Não será de 

admirar que o arquitecto Albert Kahn112 (1869-1942) constituísse uma 

referência incontornável para satisfazer esta aspiração, pois defendera, como 

condição essencial para a criação de um edifício industrial, o conhecimento 

aprofundado de todos os processos e tarefas inerentes a qualquer tipo de 

indústria. Na cidade de Detroit coexistiram dois homens que se distinguiram por 

um idêntico espírito de iniciativa e pela crença no trabalho, aproximando as 

particularidades e as exigências do universo da produção às do projecto 

arquitectónico. 

Henry Ford, concebendo como um objectivo estruturante da sua indústria a 

organização do espaço interior em conformidade com o ciclo da produção, não 

descurou, porém, a ordem no local de trabalho, que na sua opinião encerrara 

uma condição basilar para melhorar o rendimento do operário ao elevar o seu 

                                                 
111 Cf. GIEDION: [1941], 2004: p. 364. 
112 Albert Kahn iniciou a sua carreira de arquitecto em 1896. Funda a sua empresa Albert Kahn 
Incorporated em 1918, na qual aplicou os princípios da divisão científica do trabalho industrial através da 
elaboração de um diagrama preciso com todas as tarefas específicas do trabalho técnico e de execução. 
Esta divisão do trabalho implicou a existência de vários departamentos: de desenho, de arquitectura, de 
estruturas, de mecânica e a divisão executiva. Em 1940, vinte e cinco arquitectos e engenheiros da Albert 
Kahn Inc fundam a Albert Kahn Associeated Architects and Engineers Incorporated. 
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estímulo e satisfação. De acordo com a sua opinião, a presença de luz 

constante, natural de preferência, permitira aumentar a predisposição do 

operário para o trabalho, a par de outras exigências, como a manutenção da 

limpeza e a existência de cores claras no interior da fábrica que, em conexão, 

contribuiram para a melhoria global do ambiente113.  

A imensa luz natural alcançada com a solução arquitectónica de Kahn para o 

edifício da Packard, constituiu, certamente, outro dos factores que influenciou 

Henry Ford na escolha deste arquitecto para desenhar a sua nova fábrica114. 

Ambos delinearam uma concepção mais ampla de edifício industrial. Assim, 

quando Henry Ford contactou Albert Kahn, em 1909, para desenhar uma nova 

fábrica, este já tinha registado o seu primeiro êxito com a construção do edifício 

nº 10115. 

Albert Kahn prolongou o seu período experimental ao conceber o primeiro 

edifício para os automóveis Ford, tendo tido oportunidade de testar e 

aperfeiçoar os novos métodos construtivos e a sua adaptação à linha de 

montagem. A necessária racionalização do espaço organizou-se ao longo de 

quatro andares, de grandes dimensões, que acolheram e permitiram um 

trabalho com base nos princípios fundamentais da produção em série da 

empresa Ford. Esta fábrica, que internamente preconizou a planta livre e a 

eliminação de paredes como factor ideal para a operacionalidade de um 

trabalho contínuo, desenvolvido ao longo dos quatro pisos, reconheceu-se 

                                                 
113 Cf. BRAÑA: 2005, p. 40, citando BUCCI, Federico – L’architetto di Ford, Milano: Città Studio, 
1991, p. 24. 
114 Albert Kahn, em 1905, fez o seu tirocínio na construção de uma fábrica para automóveis, da firma 
Packard Motor Car Company, também em Detroit. O edifício nº 10 da Packard, construído em betão 
armado e vidro, pressupôs uma nova definição do lugar de produção, constituindo um ensaio para a 
integração dos princípios da organização científica do trabalho. Este edifício considerado como um 
referente para a arquitectura industrial, desta fase tecnológica, caracterizou-se pela sua harmonia e nudez 
exterior. Expondo os materiais através do seu sistema construtivo marcado por uma regularização 
mimética dos seus pilares, a Packard ficou conhecida como a primeira fábrica de luz natural. Cf. 
RAVARA: 2007, p. 193. Albert Kahn desenvolveu projectos para mais de 2000 fábricas. O primeiro 
edifício industrial que projectou data de 1901, para a firma Pneumatic Tool Company, em Chicago. O 
final da década de Trinta representou um período de grande produção arquitectónica para Albert Kahn, 
nomeadamente, através da fábrica de Cosméticos Lady Esther, em Clearing, Illinois (de 1936); da fábrica 
de camiões da Chrysler Corporation, em Warren, nos arredores de Detroit (1937) e dos silos para a 
Kellogg Company, em Battle Creek, das fábricas da General Motors Corporation e da Chevrolet Motor 
Company. O reconhecimento do seu trabalho foi divulgado em diversas publicações americanas. A 
revista The Architectural Fórum, de 1938, publica um número dedicado à obra de Kahn e no ano seguinte 
edita-se um livro intitulado Industrial Architecture of Albert Kahn Inc., da autoria de George Nelson. Cf. 
BUCCI : 2000. 
115 O sistema construtivo utilizado na Packard possibilitou a repetição exaustiva do seu módulo em betão 
armado, o que embarateceu a obra, através da combinação dos elementos prefabricados e aplicados 
exaustivamente, adaptando-se, simultaneamente, ao carácter utilitário do edifício.  
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exteriormente pela sua rectícula em betão armado e pelo ímpar pano de vidro 

obtido através de janelas delimitadas por essa quadrícula estrutural. De este 

modo, las instrucciones de Henry Ford sobre iluminación, limpieza, ventilación 

y racionalización del espacio interior encontraron un perfecto acomodo de las 

soluciones arquitectónicas de Albert Kahn116. 

Vocacionada para a produção do modelo T, esta fábrica teve a sua 

inauguração oficial em 1913, ainda que a sua laboração se iniciasse por volta 

de 1910. O carácter fortemente efémero inerente à indústria neotécnica, que 

implica uma constante actualização e a incorporação de inovações técnicas na 

produção, justificaram a fugaz prestação desta revolucionária fábrica117.  

A partir de 1917, Albert Khan materializou, uma vez mais, a concepção de 

Henry Ford sobre os novos lugares de trabalho. Encerrando funções 

diferenciadas, como se de grandes secções se tratassem, concebeu um 

articulado conjunto de edificações com base no sistema de trabalho, suportado 

por meios mecânicos e automáticos visíveis nas linhas de montagem 

colocadas nos diversos edifícios, para uma produção em série, contínua e 

ininterrupta118.  

Contudo, a primeira fábrica para o modelo T de Henry Ford, em Highland Park, 

sintetizou a preocupação inerente à implementação do novo sistema produtivo 

em edificações industriais que o optimizassem, já que o processo de produção 

integrou a própria concepção do edifício. Albert Kahn relacionara num edifício 

industrial variáveis que permaneceram, geralmente, dissociadas. Ao 

compatibilizar na organização do espaço fabril a eficiência técnica e a 

rentabilidade económica – conseguida num ambiente amplo e luminoso, com 

um desenho rigoroso, assente em módulos que se repetiram exaustivamente – 

a fábrica moderna afirmou-se, não só pela sua feição de austeridade e rigor 

construtivo, reconhecidos nas imensas superfícies compostas por vidro e finas 

                                                 
116 BUCCI : 2000, p. 16. 
117 A sua obsolescência devera-se à extensão que Ford fez da linha de montagem dentro do complexo 
fabril, ultrapassando o espaço de um só edifício e implementando o conceito de auto-suficiência ou de 
produção vertical. Esta fábrica, desactivada antes da década de vinte, foi demolida em 1959. A primeira 
fábrica de Albert Kahn, projectada para o modelo T da Ford, integrou um vasto conjunto de edifícios 
como a central eléctrica ou o edifício administrativo, que contribuiram fortemente para o carácter 
representativo da empresa no tecido industrial e urbano. Idem, Ibidem. 
118 Este conjunto industrial, terminado em 1939, integrou o edifício do laboratório, da fundição, da fábrica 
de vidro, do forno Siemens-Martin, dos materiais pneumáticos e da imprensa, contendo, outros 
equipamentos como um aeroporto ou construções sociais para os operários, nomeadamente, uma escola e 
um hospital. 
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estruturas em betão armado, como pelos seus interiores onde a máquina e a 

precisão do trabalho caminharam para uma maior automatização119. 

A apreensão de uma ideia de fábrica moderna ou da moderna indústria pela 

Europa efectuou-se por duas vias, que mais tarde se fundiram e banalizaram, 

fundamentalmente, aquando das exigências sentidas para a reconstrução do 

velho continente, após as Grandes Guerras.     

Para Turim, para a fábrica de automóveis da Fiat, o empresário Giovanni 

Agnelli120 (1866-1945) e o engenheiro da empresa Giacomo Mattè Trucco121 

(1864-1934) trouxeram o arquétipo funcional e operativo, introduzindo na 

Europa a primeira linha de montagem122. A fábrica Fiat pode ser considerada 

um balão de ensaio da indústria neotécnica, tanto a nível do sistema operativo 

como das soluções arquitectónicas encontradas pelo engenheiro Mattè Trucco, 

que recorreu a princípios construtivos assentes na utilização do betão 

armado123 e à flexibilização do espaço interno do edifício do Lingotto, de 

1915124. 

O edifício inicial do Lingotto, organizando seis módulos estruturalmente 

independentes, conformou-se a um oblongo corpo de cinco pisos, marcado 

pela presença do sistema estrutural em betão armado, preenchido a vidro, 

afirmando uma linguagem moderna e funcional. A pista localizada na cobertura 

introduziu-se, em 1920, e as rampas para transporte de material, apenas em 

1926.  

A singularidade patente na cobertura deste edifício, devido à presença duma 

pista para automóveis destinada a testar no mesmo local da produção o 

automóvel aí produzido, através duma linha de montagem, encerrou em si um 
                                                 
119 Salientou-se desta constância rítmica o tratamento formal que Kahn concedera a este edifício, 
evidenciado no seu remate superior através de uma cornija e na introdução de tijolo, que ajudou a 
configurar uma espécie de torres que remataram o topo onde se realizavam diversas actividades de apoio. 
120 Entre alguns autores é comum referir-se que o proprietário da Fiat visitou Henry Ford e a sua fábrica 
para a produção do modelo T, o que terá influenciado a opção de aplicar a linha de montagem no futuro 
edifício fabril de Turim. 
121 Giacomo Mattè Trucco foi autor de inúmeras fábricas, tanto para a firma de fabricantes de automóveis 
Fiat como para outras empresas, no entanto, nenhum edifício por si projectado teve tanta influência para a 
história da arquitectura industrial e moderna, como o do Lingotto, concebido para operar a linha de 
montagem para o fabrico do automóvel da Fiat. 
122 BUCCI : 2000, p. 16. 
123 O sistema de betão armado utilizado na fábrica do Lingotto foi fornecido por um agente Hennebique 
do Norte de Itália. 
124 O complexo da fábrica do Lingotto é constituído, basicamente, por três edifícios: a oficina das 
carroçarias, construída inicialmente em 1915, a fábrica de montagem em linha, também de 1915, mas 
com alterações e adições constantes até 1926 e o edifício administrativo […] tendo sido construído só 
entre 1921-1926. Cf. RAVARA: 2007, p. 275. 
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imaginário de fábrica máquina, conceito próximo à ideia de unidade fabril de 

Ford. Esta espécie de excentricidade construtiva e funcional, onde o 

movimento e a circulação definiram e experimentaram os valores formais e 

estéticos de correntes como o futurismo, catapultaram a fábrica do Lingotto a 

paradigma da arquitectura do futuro. Curiosamente, o que se destacara e 

projectara desta unidade industrial não foi o seu sentido ontológico, de 

compreensão de uma função que habitara e conformara o seu espaço interno, 

mas a sua expressão mais formal.  

Dos poucos edifícios direccionados para a produção fabril reconhecidos pelos 

arquitectos europeus do seu tempo, incluiu-se pela sua natureza emblemática, 

o do Lingotto125. Le Corbusier, utilizando a sua escrita panfletária, identificou 

neste edifício uma espécie de paradigma funcionalista, dando-o a conhecer em 

Vers une architecture (1923).  

De facto, os arquitectos europeus beberam, nos Estados Unidos da América, 

os contributos para a criação de um código formal que enformou a imagem da 

arquitectura moderna, elaborando-se, assim, a outra via que importou a 

arquitectura industrial, desta fase, como um referente para a Europa. 

Walter Gropius (1883-1969), num artigo que escreveu para as publicações da 

Werkbund alemã, em 1913, intitulado “Die Entwicklund moderner 

Industriebaukunst” (O desenvolvimento da construção industrial moderna) 

referiu e divulgou, pela primeira vez, a beleza espontânea da arquitectura 

industrial moderna ao escrever que em comparação com outros países da 

Europa, a Alemanha parece ter avançado muito no campo da arquitectura 

industrial. Porém, na América, a terra natal da indústria, há grandes estruturas 

industriais que, em sua inconsciente magnificência, são superiores até mesmo 

aos nossos melhores edifícios alemães do género. Os silos de grão do Canadá 

e da América do Sul, os transportadores de carvão das grandes linhas-férreas 

e as mais modernas fábricas da América do Norte são quase tão 

impressionantes, em sua grandeza monumental quanto as edificações do 

Egipto Antigo126. 

                                                 
125 A revista editada pelo Grupo G, dissidente da Bauhaus, incluiu este edifício num número dedicado a 
obras futuristas e funcionalistas.  
126 Cf. GIEDION: [1941], 2004: pp. 371-372, citando Walter Gropius, “Die Kunst in Industrie und 
Handel”, Jahrbuch des Deutschen Werkbundes, Jena, 1913, pp. 21-22. Walter Gropius fez uma viagem 
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Le Corbusier, mais uma vez, na sua Vers une architecture, recuperando alguns 

textos de L’Esprit Nouveau, identificara as fábricas norte-americanas como as 

obras dos novos tempos e relevara o papel dos engenheiros, salientando os 

rigorosos cálculos matemáticos, para a sua concepção127. Na mesma obra, 

num texto intitulado “Trois rappels a Messieurs les architectes” as suas 

advertências condensaram-se em torno de aspectos formais, apreendidos nos 

volumes e nas superfícies, ligados entre si através da planta geradora e 

agregadora dos edifícios. Ideias com uma inspiração muito próxima à imagem 

emanada pelas edificações fabris construídas na América do Norte, como as 

de Albert Kahn. 

Curiosamente, a Exposição encomendada pelo director do MoMA de Nova 

York, em 1932, a Henry-Russel Hitchcock (1903-1987) e a Philip Jonhson128 

(n.1906) direccionada para a produção arquitectónica da época e intitulada 

International Style, vinculou a arquitectura seleccionada a um novo estilo 

reconhecido pela presença de algumas analogias construtivas, como a opção 

pelo uso do betão armado, a ausência de decoração, a recorrência a formas 

geométricas bem vincadas (cubos, paralelepípedos) ou a utilização de 

coberturas planas129. A tentativa de definir um novo estilo com base na 

produção arquitectónica coeva, por parte destes dois autores, fundamentara-

se, principalmente, em obras seleccionadas na Europa, como as de Walter 

Gropius ou Le Corbusier, enquanto que a escolha da produção norte 

americana elegera Louis Sullivan e a escola de Chicago ou Lloyd Wrigth, entre 

outros, mas nenhuma alusão foi feita aos edifícios industriais concebidos por 

Albert Kahn, os mesmos considerados paradigma da moderna arquitectura 

pelos arquitectos europeus130. 

Este aparente paradoxo dissolve-se num entendimento mais profundo das 

reconhecidas causas que uns e outros tiveram subjacentes ao seleccionar e 

eleger obras representativas de uma arquitectura moderna, quer recorressem a 

                                                                                                                                               
pelos Estados Unidos da América, onde pode visitar diversos edifícios industriais. Algumas das imagens 
que ilustram este artigo referente à arquitectura industrial da América reportam-se à viagem realizada. 
127 BUCCI : 2000, p. 13. 
128 Conservador do departamento de arquitectura do MoMA. 
129 Após a realização da Exposição, ainda em 1932, editou-se o livro de The International Style: 
Architecture Since 1922, da autoria de Henry-Russell Hitchcock e Philip Johnson.  
130 Na Exposição International Style estiveram ainda presentes diversos arquitectos europeus, como Mies 
van der Rohe, Hans Scharoum, Alvar Aalto e muitos outros provenientes da Áustria, Bélgica, Holanda, 
Itália, Inglaterra, Suécia, Suíça, União Soviética e mesmo do Japão. 
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edifícios industriais ou não. Os motivos comuns à selecção de obras 

arquitectónicas não coincidentes convergiram no fundamento artístico e 

estético, reconhecido factor da consagração de uma arquitectura coeva e nova 

por ambos os actores, enformando um corpus interpretativo. A exposição 

International Style preteriu os edifícios industriais que potenciaram a produção 

em série e o pragmatismo racional e económico, quer a nível das máquinas e 

da concepção do trabalho, quer do modo como Albert Kahn resolvera, através 

de uma espacialidade flexível e de um sistema construtivo, os desafios 

colocados.  

Porém, a reabilitação, mesmo sem intenção, e a projecção que Gropius e Le 

Corbusier fizeram da arquitectura industrial de Albert Kahn ou de outras 

fábricas norte-americanas, fundamentara-se numa apreensão e fixação de uma 

exterioridade edificatória mais centrada nas superfícies planas, nas oblongas 

formas e nos novos materiais empregues, mas a essência, o que justificou as 

opções formais, não se captou nem difundiu. A efectiva causa que exigira e 

antecedera as mudanças formais a nível da arquitectura, a evolução da técnica 

e a sua integração num outro espaço, que impuseram novas soluções 

construtivas, permaneceram ocultas em ambas as interpretações. Aliás, a 

busca de uma estética arquitectónica coeva ao período mais áureo do 

maquinismo e a respectiva tentativa de captar uma aparência nova nesse 

mundo industrial, justificada pela relação forma/função, reconhece-se, 

precisamente, nessa valoração mais artística ou exterior. 

É dentro de um outro sistema de valores, distantes ainda dos princípios 

aplicados nas fábricas por Albert Kahn ou pelo engenheiro Mattè Trucco, que 

se compreendem os ícones industriais europeus surgidos, no início do século, 

na Europa, mais particularmente, na Alemanha.  

A sala de montagem da fábrica de turbinas da AEG, da autoria do arquitecto 

Peter Behrens (1868-1940) e do engenheiro Karl Berhnard, datado de 1909, 

ano em que já se encontrava construído o edifício nº 10 da Packard, ficou 

conhecida como um dos principais contributos da edificação industrial europeia 

para a arquitectura moderna. O seu arquitecto referira-se à sala das turbinas 

como uma procura de liberdade que fosse capaz de oferecer [uma nova] 
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imagem do trabalho industrial131. Localizada num recinto industrial mais amplo, 

a nave da AEG, de imponentes dimensões decorrentes da movimentação de 

pesadas peças suportadas nas calhas aéreas, oscilou entre o cumprimento da 

sua função pragmática, visível na profusa iluminação patente nos amplos 

envidraçados e no espaçoso vão, e a utilização de soluções ou materiais 

pertencentes a uma outra fase industrial, como a adopção de um sistema 

estrutural em ferro que implicou a aplicação de uma pele em cimento no frontão 

e nos panos laterais das esquinas, a lembrar a modernidade construtiva. 

A monumentalidade e o equilíbrio compósito expresso na verticalidade dos 

elementos estruturais em ferro da nave de Behrens foram abandonados na 

FagusWerke (Fábrica Fagus) de Walter Gropius e Adolf Meyer (1881-1929). 

Datada de 1911, a fábrica da Fagus, em Alfeld, não integrou a rígida linha de 

montagem para a fabricação de sapatos e permitiu ao operário a possibilidade 

de realizar, ainda, muitas tarefas manuais, no entanto, a organização dos seus 

diversos volumes revelou uma sequência racional das fases de produção132. 

Apesar dos princípios do trabalho científico não se encontrarem plenamente 

presentes, a fábrica Fagus ajustou, sucessivamente, uma complexa articulação 

dos vários corpos, que se distribuíram no espaço em função das exigências 

produtivas, solução que se converterá mais tarde, nomeadamente na 

reconstrução do pós Segunda Guerra Mundial, num dos arquétipos da 

arquitectura industrial que se queria dinâmica e adaptada ao processo 

produtivo133.  

Sobre a fábrica Fagus, Nikolaus Pevsner134 (1902-1983) escreveu: No corpo 

principal tudo é novo e cheio de ideias brilhantes. Pela primeira vez, toda a 

fachada é concebida em vidro. Os elementos portantes foram reduzidos a 

subtis hastes de aço. Nos ângulos não há apoios, solução que, desde então, foi 

muitas vezes imitada. Até o valor do tecto plano foi modificado. Só nas 

                                                 
131 Cf. BUDDENSIEG: 2000, p. 63. 
132 Os diversos blocos organizaram as seguintes tarefas ou fases de produção: a secção de produção, os 
fornos de secagem, o armazém de secagem, a secção do fabrico das facas de corte, a casa das caldeiras e o 
edifício administrativo. 
133 A divulgação deste conceito de organização do espaço industrial moderno encontra-se intimamente 
associada à Escola da Bauhaus, em Dessau (1926), e configurou para várias gerações uma espécie de 
pedagogia sobre a forma, onde a questão social, evidentemente, não se encontrou ausente. 
134 Publicou uma das obras de referência para o estudo da arquitectura moderna e da história do design, 
intitulada Pioneiros do Movimento Moderno. De William Morris a Walter Gropius, publicada em 
Londres no ano de 1936. 
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construções de Loos, alguns anos anteriores à FaqusWerke, se encontra o 

mesmo gosto pelo cubo absoluto135. 

A apreensão que Walter Gropius fez dos edifícios industriais construídos na 

América, aquando da realização da sua viagem, contribuiu, decisivamente, 

para a conceptualização de uma imagem de indústria moderna expressa em 

valores estéticos e formais. O tratamento dado aos edifícios da fábrica Fagus, 

espelhou as potencialidades de uma indústria da nova geração, principalmente 

no corpo administrativo que se revelou simbólico ao assumir um carácter 

representativo da firma através de um volume paralelipipédico transparente. Os 

autores da Fagus não utilizando exclusivamente o betão armado como material 

estrutural136, como sucedeu com Albert Kahn ou com Mattè Trucco para as 

suas fábricas, evidenciaram as suas potencialidades construtivas, recorrendo a 

pilares em ferro fundido que definiram uma métrica similar nos seus alçados 

translúcidos, de onde se destacaram soluções como a entrada marcada pela 

presença do tijolo ou a transparência do edifício, reconhecida através dos 

ângulos sem apoios, como refere Pevsner, ou ainda a implantação de uma 

escada interior que parecia suspensa137.  

Do conjunto fabril destaca-se a articulação entre o espaço de trabalho e a 

organização funcional das áreas de produção, veiculando-se como um 

postulado da arquitectura moderna uma certa ordem espacial alinhada com a 

geometrização das formas inseparáveis de determinadas actividades vividas no 

seu interior138. No entanto, detectou-se um certo drama patente na 

harmonização dos valores formais modernos com os novos materiais. 

Lembramos que uma das aspirações construtivas da arquitectura moderna 

assentara, precisamente, na utilização dos novos materiais, como o betão 

armado e nas suas potencialidades técnicas.  

À Europa, num tempo próximo ao da Primeira Guerra Mundial, correspondente 

ao primeiro moderno, chegou uma ideia de fábrica. Esta fábrica reconheceu-se, 

sobretudo, na sua dimensão estética e formal, contributo fundamental para a 

definição de uma arquitectura associada ao progresso. A renovação e a 
                                                 
135 Cf. ARGAN: 1990, p. 57. 
136 Cf. RAVARA: 2007, pp. 300-307. 
137 Vejam-se os paralelismos formais utilizados por Walter Gropius e Adolf Meyer para o mesmo 
programa industrial, ou seja, a fábrica modelo que apresentaram para a Exposição da Werkbund, em 
Colónia (Alemanha), em 1914. 
138 Cf. ARGAN: 1990. 
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vontade de criar uma nova projecção para a arquitectura, da época das 

máquinas, influenciaram os modelos que procuraram as mudanças ocorridas 

na indústria norte-americana. A referenciação da arquitectura europeia a estes 

valores do progresso industrial cingira-se, num primeiro momento, à imagem 

exterior, ocorrendo mais tarde, numa segunda etapa, a percepção e a adopção 

dos modelos de produção em articulação, tanto com o domínio dos novos 

materiais, como com a organização do espaço fabril. O arquitecto 

comprometera, então, o programa industrial às soluções arquitectónicas e 

construtivas, criando espaços funcionais vocacionados e adaptados à produção 

e ao trabalho da fase neotécnica.  

A representação de uma fábrica, plenamente, inserida neste estádio 

tecnológico, visualiza-se no extraordinário momento cinematográfico que 

Jacques Tati (1907-1982) fixou no seu filme Mon oncle, estreado em 1958. A 

higienização, a claridade dos espaços fabris, a protuberância da fábrica 

automatizada perante o operário, a organização racional da produção numa 

fábrica diáfana corresponderam a características do mundo industrial 

soberbamente imortalizadas na relação que o operário, Monsieur Hulot, 

estabeleceu com a máquina de produzir plásticos na moderna unidade 

industrial europeia. 

Van nelle fabriek139 pode ter sintetizado, na Europa, a etapa em que a 

expressão exterior revelou o modo como a produção decorrera no seu interior. 

Leonardo Benévolo (n. 1923) na sua Storia dell’architettura moderna (1960) 

mencionou o projecto da fábrica Van nelle, patente na Exposição de 

Estocolmo, de 1927, destacando a precisión del diseño, [que] en vez de 

acentuar el efecto amenazador de las instalaciones industriales, les confiere un 

aspecto humano, acogedor, eleminando toda satisfacción romântica y toda 

concesión escenegráfica al mito del maquinismo140.  

A construção da nova fábrica Van nelle, direccionada para a produção de café, 

chá e tabaco, dependeu da vontade do seu industrial, Kees van der Leeuw, que 

pretendeu modernizar a sua empresa, empreendendo, para o efeito, diversas 

                                                 
139 O industrial Kees van der Leeuw (1890-1973), um descendente da família proprietária da firma “De 
Erven de Weduwe J. van Nelle”, que produzia e comercializava café, chá, tabaco há já noventa anos, 
localizada em Roterdão, procurou um lugar diferente para a nova fábrica, próximo do caminho-de-ferro, 
do canal e de uma futura estrada nacional, propiciando a construção de uma fábrica moderna. 
140 Cf. BENEVOLO: [1960], 2002, p. 627. 
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visitas a unidades fabris similares. No Outono de 1926, o industrial da Van nelle 

em viagem à América, visitou muitas fábricas onde se utilizara o betão armado, 

transportando para a Holanda a inspiração para os novos planos da sua 

indústria141.  

Os arquitectos J. A. Brinkmann (1902-1949) e Van der Vlugt142 (1894-1936), 

que trabalharam no projecto da Van nelle, integraram, a partir 1926, as ideias 

inerentes aos exemplos de construções industriais que Kees van ler Leeuw 

apreendera nos Estados Unidos. This, then, was the setup that Brinkmann and 

Van der Vlugt would resume and proceed from, judging from the first aerial 

perspectives they drew. One projection shows the overall scheme with the tree 

inner courts, whereas a second drawing is illustrative of the size the project was 

originally to have: three factories in succession for processing respectively 

tobacco, coffee, and tea (1926). A later general drawing (1931) shows a 

modified version of the overall scheme; this would be framework within which 

the new plans would be elaborated. […] Now there are two tall factory buildings 

each composed of tree equal parts with a low-rise row of workshops with roof 

lights in-between. The boiler house has been moved from the middle to the 

corner close to the factory gate, a strategy derived from American experience 

regarding the dangers of boiler explosions. The office building now has the 

distinctive curved façade of the directors’ wing with a view out over the 

factory143. 

Os conceitos de maior significância que estiveram subjacentes à elaboração do 

projecto da Van nelle aproximaram-se de algumas das reflexões de Albert 

Kahn, nomeadamente no que se refere à aparência exterior da fábrica como 

evidencia das exigências internas inerentes à produção. Mas outros aspectos 

foram considerados determinantes para a definição do programa arquitectónico 

desta nova fábrica, que integrara o betão armado, enquanto elemento 

estrutural, e o vidro como o principal material de revestimento, como a atenção 

atribuída às condições de habitabilidade do espaço fabril, por parte dos vários 

trabalhadores. Como consequência destas preocupações a concepção de 

diversos acabamentos integraram os princípios do design, excluindo-se, no 

                                                 
141 Cf. OVER: 2002. 
142 Tanto o industrial van der Leeuw como o arquitecto van der Vlugt contactaram, na Alemanha com 
Walter Gropius. Idem, Ibidem.  
143  Idem, Ibidem. 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
1. FÁBRICA. ÍCONE DE MUDANÇA 

 76

entanto, os materiais onerosos que não revelassem vantagens imediatas e 

demonstráveis para a optimização do funcionamento da fábrica e da melhor 

produtividade dos operários. 

Le Corbusier na sua viagem a Roterdão, em 1932, visitou a fábrica Van nelle e 

falou com o seu proprietário referindo-lhe que houvera: built together with his 

architect Van der Vlugt a large factory that is the most beautiful spectacle of the 

modern age known to me […], a scintillating proof of the coming life, of radiant, 

unconditional purity144. 

A fábrica Van nelle (1926-1931), integrada na segunda vaga de importações 

dos modelos industriais norte-americanos, assimilou a modernidade presente 

na fábrica máquina, simbolizada no Lingotto da Fiat (1914-1915), e na Fagus 

(1911), essencialmente, o princípio da organização espacial enquanto reflexo 

das diferentes áreas produtivas, ainda que o projecto se vinculasse às 

preocupações formais que evidenciaram a imagem de uma actualidade 

industrial.  

Na Van nelle os diferentes edifícios fabris articularam, também, as distintas 

áreas de produção e o corpo administrativo, que no seu movimento curvo 

controlou toda a fábrica. Simbolicamente, o edifício administrativo assumira a 

importância que Taylor preconizara na sua teoria da organização científica do 

trabalho para o conhecimento técnico e especializado que comandara e 

definira o rumo da indústria, e onde se localizara o “cérebro” da fábrica assente 

num saber especializado. Todos os edifícios abriram as suas ordenadas 

actividades ao exterior e algumas tubagens assumiram, manifestamente, essa 

funcionalidade que acentuou a dinâmica e a técnica desta fase neotécnica, a 

lembrar as unidades químicas. Um funcionamento dependente de diagramas 

racionais de produção cumpriu-se ao longo dos diversos andares. 

A Van nelle, pertencente ao complexo industrial da energia eléctrica, 

representara na Europa, a fábrica neotécnica que na sua transparência vítrea 

expressara a adaptação e a associação dos novos processos construtivos e 

produtivos. A fábrica moderna revelara-se como um equipamento que 

completara a cidade da era da máquina, conformando-a cultural e socialmente.  

                                                 
144 Idem, Ibidem. 
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O novo código de valores que a imponente volumetria da fábrica das turbinas 

da AEG propôs à via pública, exteriorizando os desafios da renovação 

industrial, cumprira-se, plenamente, na Van nelle pelo conjunto dos princípios 

revelados nas soluções arquitectónicas e funcionais. Com a Van nelle e, 

certamente, com outras fábricas construídas neste momento tecnológico, mas 

que permaneceram na névoa da história anónima, afirmara-se a condição da 

moderna indústria, encontrando-se apta a proliferar, também, na Europa145. 

 

1.3. Reflexos no urbanismo. Olhar o retrovisor 

 
1.3.1. O corte com o passado urbano  

 

A detalhada descrição, que Lewis Mumford fez na sua obra The City in the 

History – its origins, its transformations, and its prospects (1961), das profundas 

mutações provocadas pela industrialização de Oitocentos no território e, 

essencialmente, nas cidades, revelou locais de trabalho e de vida 

verdadeiramente inabitáveis. Esta ampla perspectiva sobre o homem e a 

cidade da indústria Oitocentista, descrita por Mumford, evidenciou os múltiplos 

aspectos que germinaram em torno da crescente concentração industrial, 

desde o aumento da população, à falta de habitações e de higiene 

generalizada, à ausência de uma resposta oficial que solucionasse capazmente 

problemas de natureza social, económica, demográfica, de segurança, cultural 

e até moral. A impossibilidade de habitar os locais oriundos do período 

paleotécnico, encontrou em autores como Charles Dickens veículos de 

excepção que denunciaram situações de extrema desumanidade, através da 

recriação de ambientes e narrativas elucidativos da verdadeira miséria 

humana. Dickens na sua obra Tempos Difíceis apelidou, mesmo, este novo tipo 

de cidade de Coketown146. 

                                                 
145 Relevando alguns dos edifícios industriais mais singulares, construídos na Europra, que se integram 
plenamente da indústria neotécnica, refiram-se: a fábrica de Sapatos do Arquitecto E. Owen Williams 
(1931), localizada em Nottingham, Inglaterra, e a fábrica de celulose Sunila, do arquitecto Alvar Aalto 
(1935-1937) construída perto de Kotka, na Finlândia.  
146 Cf. MUMFORD: [1961], 2004, p. 484. 
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Patrick Geddes147 (1854-1932) designara estes locais decorrentes do 

desenvolvimento industrial de cornubação, sítios que emergiram e ganharam 

vida desligados de um passado urbano e social anterior. Longe do velho núcleo 

histórico, ou mesmo de uma aldeia distante, entre os elementos que definiram 

as novas cidades encontravam-se as minas, as fábricas e a linha de caminho-

de-ferro. Aí os edifícios fabris ganharam uma nova centralidade na formação do 

novo espaço urbano.  

A dependência dos recentes meios de comunicação como o comboio, tanto 

para as unidades industriais como para as minas, criara uma nova organização 

no território e produzira na cidade grandiosos equipamentos, como as estações 

de caminho-de-ferro. Talvez por se ter reconhecido na linha de caminho-de-

ferro um significado cultural emergente é que alguns autores conceberam 

modelos de desenvolvimento urbano sustentados em vias de comunicação, 

como Artur Soria Y Mata (1844-1920), através da sua cidade linear148. 

Impedir a propagação das consequências mais nefastas da concentração 

industrial impulsionou o incremento de soluções de teor mais prático ou 

teórico149. Alguns industriais chamaram a si a responsabilidade de criar 

condições que dignificassem a vida dos seus operários, experimentando 

modelos que, de algum modo, fixaram ideais a desenvolver por empresários 

com maiores preocupações filantrópicas. O industrial Lever, ligado à indústria 

química, sector de ponta para a época, construiu perto de Liverpool, em Port-

Sunlight, em 1887, um bairro composto por chalets rodeados por hortas e 

jardins; em 1895, o dono dos chocolates Cadbury realizou uma experiência 

                                                 
147 Como professor de Botânica e autor de L’Évolution du sexe (1900), Patrick Geddes desenvolveu 
diversos estudos, mesmo no âmbito da biologia sobre o desenvolvimento da cidade, destacando-se as suas 
obras City Development (1904) e Cities in Evolution (1915).  
148 Para alguns autores Artur Soria Y Mata foi um percursor do urbanismo moderno, publicando no jornal 
El Progresso, de Madrid um primeiro esquiço relativo à cidade linear. Mais tarde Le Corbusier inspirado 
neste modelo desenvolve a sua cidade linear ou cidade industrial (1942-1943). Cf. RAGON: 1986, p. 35. 
Ver também no Cap. 5, intitulado “A Cidade da fábrica” o sub capítulo referente à CUF. 
149 Pensadores como John Ruskin (1818-1900) ou William Morris (1834-1896) consolidaram a sua 
reflexão em torno dos valores estéticos, da ordem da construção, onde a recuperação do gótico antigo não 
se dissociou da paisagem ou do ambiente construído, elementos que corrigiriam potenciais dissonâncias 
do brutalismo industrial. Se estes autores, de acordo com Françoise Choay, se inscrevem num pensamento 
de pendor cultural, outros equacionaram o problema da habitação operária no âmbito das soluções sociais, 
como Pierre-Joseph Proudhon (1809-1863) ou Pierre Kropotkine (1842-1921). Aliás, o século XIX foi 
profícuo na procura de ideias refundadoras de modos de vida associados à industrialização. As utopias 
foram diversas. Definiram-se modelos, quase receituários, para se optimizar a salubridade, a segurança, a 
comodidade, a arquitectura, o espaço interior das habitações e a sua área exterior através de algumas 
propostas seminais para os tempos livres dos operários. Cf. CHOAY:2002. 
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similar, próximo de Birmingham, e em França, também, uma fábrica de 

chocolate, a Menier, desenvolveu, a partir de 1874, um alargado projecto 

urbano para os seus operários, integrando vários equipamentos, como escolas, 

comércio, serviços administrativos da própria localidade e ainda apoios à 

saúde. 

Muitas destas experiências procuraram superar as diversas carências de 

habitação sentidas na cidade, antecipando novas concepções de vida, 

recuperando um pouco o que o quotidiano industrial, de algum modo, tinha 

retirado, quer fosse no âmbito social, moral ou cultural. Robert Owen (1771-

1859), através da experiência comunitária de New Lanark (1818), na Escócia, 

antecipou a possibilidade da subsistência autónoma de comunidades 

dependentes do trabalho industrial, ideias retomadas e defendidas nos 

falanstérios, fomentados por Charles Fourier (1772-1837), autor do Le Nouveau 

Monde Industriel, obra surgida em 1829. 

Ebenezer Howard (1850-1928), um dos teóricos mais determinantes para a 

criação de um arquétipo urbano, concebeu, simultaneamente, soluções para os 

problemas da habitação e da vida do operário. A sua obra Tomorrow: a 

Peaceful Path to Real Reform, de 1889, contribuiu para a definição de uma 

nova estrutura urbana onde o antagonismo entre a cidade e o campo se 

esbateu, ao corporizar o modelo da cidade-jardim, influenciando a concepção 

de outros bairros para operários que evidenciaram inúmeras soluções aí 

preconizadas150. 

O âmbito e a ambição dos incontáveis arquétipos pensados ou aplicados aos 

problemas urbanos ou sociais emergentes da industrialização paleotécnica 

foram diversos, muitos, no entanto, não ultrapassaram a escala do bairro da 

fábrica, apesar da pretensão em fundar uma espécie de cidade para os 

                                                 
150 Este modelo obedeceu a princípios rígidos. A comunidade humana era implantada num plano de zonas 
concêntricas com funções hierarquizadas, situando-se ao centro um grande jardim circular e em torno do 
qual se desenvolviam vários anéis onde se localizavam: o comércio e os locais de culto, as habitações 
individuais, uma grande avenida, outras habitações medianas, as fábricas, os armazéns e o comércio, 
seguindo-se uma rápida linha de circulação fundamental para o desenvolvimento das actividades 
económicas, a linha-férrea já electrificada. Todo este conjunto seria circundado por uma cintura verde que 
permitiria a auto-suficiência agrícola desta comunidade. Para que este modelo funcionasse, a área não 
devia ultrapassar os 2400 hectares e a população os 32000 mil habitantes, sendo o solo municipalizado. 
Em 1899 foi fundada a Garden City Association, expandindo este conceito para a maior parte dos países 
europeus. Cf. BENEVOLO: [1960], 2002, pp. 382-389. 
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operários, ao incluírem programas diferenciados ou integrarem um significativo 

número de residentes151.  

Se a proposta de Howard teve um enorme eco em algumas das soluções 

preconizadas, dando mesmo origem à fundação de diversas cidades-jardins, 

como a de Letchword, a primeira a ser construída152, outras concepções, como 

a Cité Industrielle, de Tony Garnier (1869-1948), permaneceram no domínio do 

projecto. Os primeiros esquiços da Cité Industrielle desenvolveram-se por Tony 

Garnier, em 1901, na Académie Française à Rome153.  

A História da Arquitectura Moderna, de Bruno Zevi, refere que a cidade de 

Tony Garnier, concebida para trinta e cinco mil habitantes, foi uma espectacular 

antevisão da cidade racional: as construções são quase todas de cimento 

armado, encontram-se pilotis e alpendres equilibrados sobre o vazio, escolas 

em que as aulas estão situadas em espaços abertos e em terraços cobertos de 

edifícios de todos os tipos e se não transparecessem de vez em quando 

nostalgias classicistas nas decorações, a data deste projecto não seria 

determinada154. Ainda que Zevi, para além das questões mais formais, 

evidencie um dos aspectos mais inovadores relativos à descriminação das 

funções na cidade, não identifica, contudo, algumas das ideias singulares, 

subjacentes à concepção da Cité Industrielle155. 

O nome que Tony Garnier escolheu para a sua cidade parece bastante 

revelador, justificando na introdução do projecto que Les études d’architecture 

que nous présentons ici dans une longue suite de planche se concernent 

l’établissement d’une cité neuve, “Cité Industrielle”: car c’est à des raisons 

industrielles que la plupart des villes neuves que l’on fondera désormais 

devront leur fondation; nous avons donc visé le cas le plus général […] La 

raison déterminante de l’établissement d’une pareille cité peut être la proximité 

de matières premières à ouvrer ou bien l’existence d’une force naturelle 

                                                 
151 V. Cap. 5, “A cidade da fábrica” e os casos de estudo referenciados.  
152 A cidade-jardim de Letchword é da autoria de B. Parker e R. Unwin e os seus primeiros planos datam 
de 1902. 
153 Ainda que a Cité Industrielle não tivesse sido construída, a sua ideia e imagem foram muito 
propagadas, devido à difusão do projecto, datado de 1901. Apresentado ao concurso do Grand Prix de 
Rome, a versão primitiva do projecto da Cité Industrielle terminou-se em 1904, publicando-se, em 1917, 
uma primeira edição. Esta importante obra teve uma segunda edição em 1932. Cf. RAGON: 1986, pp. 48-
49. 
154 Cf. ZEVI: 1970, p. 116. 
155 A interpretação proposta por Zevi é comum aos restantes autores consultados. 
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susceptible d’être utilisée pour le travail, ou encore la commodité des moyens 

de transport. Ici c’est la force du torrent qui est à l’origine; il y a aussi des mines 

dans la région, mais on peut les imaginer plus éloignées156. Efectivamente, pela 

primeira vez, Tony Garnier articulou um conjunto pouco habitual de propostas 

num mesmo projecto, concebendo uma cidade autónoma do ponto de vista 

económico e cultural, tal como Howard perspectivou para a sua cidade-jardim.  

Michel Ragon na Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes detectou 

no plano de Garnier três dados novos ao referenciar a grande indústria, o betão 

armado e a implementação de uma sociedade socialista157. A esta tríade 

interpretativa associaram-se, efectivamente, as diferenças funcionais 

organizadas no interior da cidade - lugares de trabalho, zonas residenciais, 

parque e centros de diversão, artérias de trânsito; a concepção de uma 

composição do espaço ajustado a um lógico alinhamento de lotes 

rectangulares interrompido a meio pelo campo desportivo; a integração de 

equipamentos estruturais da cidade, como o caminho-de-ferro; o quarteirão da 

estação; os estabelecimentos sanitários (o hospital, o centro de helioterapia e o 

hotel dos inválidos do trabalho); as escolas primárias, secundárias e de ensino 

técnico associadas a cada grupo de habitações, à semelhança das unidades 

de habitação; o centro onde se localizaram os diversos serviços culturais e 

comerciais (administrativos, sociais, desportivos) e o vasto complexo industrial. 

Cada um destes sectores detinha uma autonomia própria, beneficiando de um 

certo isolamento em relação aos restantes, o que possibilitava a expansão 

individualizada de cada uma das funções. 

Relativamente à Cité Industrielle, Giedion referiu na sua obra Raum, zeit und 

architekture que os acontecimentos geralmente tomam rumos imprevisíveis: o 

instinto urbanístico, que parecia perdido, foi resgatado por um jovem158. Se 

Tony Garnier alcançou no plano da Cité Industrielle um momento síntese, 

simbolizando o padrão de soluções aplicável às preocupações, manifestamente 

sentidas durante um século, o seu programa urbano caracterizara também, 

pela primeira vez, o momento neotécnico que se vivia na evolução técnica, 

                                                 
156 Cf. PAWLOWSK: 1985, p. 69. No início do século XIX, Claude Ledoux na sua cidade ideal, 
anunciara já que as fábricas mais importantes originariam populosas concentrações em seu redor. Idem, p. 
78. 
157 Cf. RAGON: 1986, p. 48. 
158 Cf. GIEDION: [1941], 2004, p. 816. 
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como vimos anteriormente. Para a mesma cidade planificou-se uma central 

hidroeléctrica, um enorme complexo industrial, que além de incluir múltiplas 

unidades industriais com produções diferenciadas, era dominado por uma 

monumental siderurgia159 composta pelos seus altos-fornos, aciarias, grandes 

martelos-pilão, trens de laminagem e prensas, integrando ainda uma produção 

de ponta (automóveis e aviões) e um porto próprio. 

Quase extemporaneamente, Tony Garnier desenhou uma cidade totalmente 

dependente do progresso técnico, integrando nas suas variadas construções a 

evidência dessa mesma industrialização, nomeadamente a fábrica, a máquina, 

a produção de energia hidroeléctrica e o betão armado, revelado através de 

novos códigos formais, factores que se agregaram através de um novo 

paradigma urbano organizado funcionalmente. A Cité Industrielle beneficiara da 

indústria, da natureza, que profusamente circundou as habitações, de distintos 

equipamentos e da própria higienização, resultante da nova forma de energia e 

de inovadores sistemas construtivos. Podemos dizer que, de uma só vez, a 

Cité Industrielle integrou o conjunto das novidades cívicas, culturais, 

económicas e sociais, momento propiciado pela excepcionalidade da indústria 

neotécnica. 

Em 1920, Le Corbusier comentou a primeira obra de Garnier sublinhando a sua 

novidade em L’Esprit Nouveau, referindo que C’est une tentative de mise en 

ordre et une conjugaison de solutions utilitaires et de solutions plastiques. Une 

règle unitaire distribue dans tous les quartiers de la ville le même choix de 

volumes essentiels et fixe les espaces suivant des nécessités d’ordre pratique 

et les injonctions d’un sens pratique propre à l’architecte. […] Réservant tout 

jugement sur la coordination des zones de cette cité industrielle, l’on subit les 

conséquences bienfaisantes de l’ordre; où l’ordre règne, naît le bien être. Par la 

création heureuse d’un système de lotissement, les quartiers d’habitation, 

mêmes ouvrières, prennent une haute signification architecturale160. 

Para além de ter manifestado uma certa clarividência perante o seu tempo, 

Tony Garnier enunciara ainda um conjunto de princípios aplicados a futuras 

soluções urbanísticas, experimentadas durante o século XX e que 

                                                 
159 Em Portugal, a Siderurgia Nacional inaugurou-se em 1961, em Paio Pires, perto do Seixal. 
160 Cf. PAWLOWSK: 1985, p. 219. 
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ultrapassaram, claramente, a proximidade da fábrica, expandindo-se e 

aplicando-se a qualquer território.  

A Carta de Atenas referente às conclusões do IV Congresso dos CIAM 

(Congressos Internacionais para a Arquitectura Moderna), de 1933, publicada 

pela primeira vez, em 1941, integrou alguns dos conceitos que emergiram na 

Cité Industrielle161. Perante a desordem da cidade industrial, também, os 

arquitectos que integraram o Movimento Moderno reconheceram, na ordem e 

na funcionalidade, as soluções para a cidade moderna, tal como Le Corbusier 

enunciara no comentário tecido ao plano de Garnier. Será facilmente 

reconhecido no texto da Carta de Atenas um carácter normativo transversal a 

diferentes domínios, patente em factores higiénicos (o sol, o ar ou a 

vegetação), na inequívoca separação entre a circulação para peões ou para 

veículos ou na definição de quatro funções distintas para a cidade, identificadas 

com a habitação e sua localização, o recreio, o trabalho, classificando as 

indústrias, ou os transportes, através de uma hierarquização de vias162. 

Concepções inseridas dentro dos propósitos de normalização e das 

preocupações inerentes à universalização dos hábitos do Homem moderno. 

O desenvolvimento industrial criou rupturas a nível do desenvolvimento urbano, 

enquanto fenómeno de sedimentação indiscriminada de assentamento fabril e 

gerou soluções, enquanto factor agenciador de respostas planeadas para as 

dificuldades provocadas por essa mesma industrialização. Os ensaios foram 

muitos, mesmo o esforço empreendido na reconstrução da Segunda Guerra 

Mundial manteve a preocupação em compreender as causas de uma 

desequilibrada distribuição geográfica da indústria, reconhecendo-se ainda em 

meados do século XX, na Inglaterra, as desvantagens sociais ou económicas 

inerentes a um excesso da concentração da população industrial que as new 

towns procuraram solucionar163. Porém, a planificação urbana das cidades ou 

                                                 
161 A primeira edição da Carta de Atenas, datada de 1941, é anónima, ainda que tivesse um prefácio de Jean 
Giraudoux. A edição de 1957 será assinada por Le Corbusier. Cf. BENEVOLO: [1960], 2002, p. 555. 
162 Sobre este assunto Ver Capítulo 5. 
163 O programa das new towns inglesas desenvolveu-se com o fim da Segunda Guerra Mundial e tinha 
como principal objectivo promover a descentralização de habitantes e actividades dos principais centros, 
como Londres, Manchester, Birmingham ou Liverpool. O conceito assentou na criação de uma nova 
cidade distanciada da cidade principal, cerca de 40 Km ou mais. Evitando a criação de dormitórios, as 
novas cidades constituiram-se como comunidades completas com locais de trabalho, residência e recreio. 
Uma cidade para 50 mil habitantes poderia desenvolver-se nas proximidades de vias de comunicação, 
como a linha-férrea, integrando zonas industriais, áreas residenciais e uma área central (constituída por 
instalações comerciais e de interesse público). Cf. BENEVOLO: [1960], 2002, pp. 809-821. V. Cap. 5.  
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de áreas fabris, promovida por entidades públicas ou privadas, como os 

industriais da fase neotécnica, não fora similar após a proposta de Tony 

Garnier, que alterou, no início do século XX, o modo de estudar o fenómeno 

urbano, inseparável da industrialização dependente da energia hidroeléctrica. 
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2. PORTUGAL NA CONSTRUÇÃO DOS TEMPOS MODERNOS: A NOVA 
ORDEM INDUSTRIAL  
 

2.1. Três tempos e três modos no rumo para a indústria  

 
O primeiro capítulo teve como propósito delimitar e compreender o complexo 

tecnológico da segunda revolução industrial, caracterizando-o através de um 

olhar plural. Um complexo tecnológico que definiu uma idade da indústria, a 

neotécnica, cuja natureza interessou apreender, universalizando assim uma 

ideia que exprimisse, pelo menos, as principais especificidades desta fase. 

Relevando o carácter evolutivo da tecnologia, distinguiu-se para este período, 

um conjunto de condições que emergiram ou se interpenetraram, contribuindo 

para a definição de uma outra indústria. A par do desenvolvimento da 

tecnologia e da relação cada vez mais estreita entre a ciência e a actividade 

produtiva, cambiaram factores como a forma de produzir, a organização da 

produção, a fonte de energia, que passou a ser a electricidade e, 

consequentemente, os espaços da fábrica, adaptando-se mesmo outros 

sistemas e materiais de construção como o betão armado e o vidro, não 

descurando a sua localização no planeamento urbano.  

A importância de apreender estas múltiplas transformações, surgidas no plano 

internacional, fundamentalmente nos Estados Unidos da América ou na Europa 

Ocidental, com base num discurso historiográfico, quase coetâneo, aí 

desenvolvido, reside na contextualização dos caminhos que a indústria 

nacional percorreu a partir da implantação do Estado Novo e da sua 

institucionalização, através da Constituição de 1933. Encontrando-se definido o 

arquétipo da segunda revolução industrial, protagonizado pelos países 

industrializados, nos primeiros anos do século XX, importara perceber como 

Portugal o adoptou ou não. Já que no início de Novecentos, a maioria dos 

empresários nacionais empregavam ainda a energia a vapor e desenvolviam 

uma indústria tecnologicamente próxima aos princípios herdados da primeira 

revolução industrial. O objectivo fixara-se também em observar o fenómeno da 

modernização industrial com a implantação do Estado Novo, como já ficou 

explicito nas primeiras páginas deste trabalho. 
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Falamos claramente do fenómeno da industrialização da segunda geração e a 

sua adaptação ao caso português. De acordo com J.M. Brandão de Brito para 

a apreensão do conceito moderno de industrialização, indissociável da 

moderna indústria, importa considerar algumas ideias. Se a industrialização 

traduz um processo global de transformação das estruturas produtivas 

nacionais para a qual não existe alternativa1, interessa referir, de um modo 

sumário, alguns factores indissociáveis deste movimento: definir uma política 

industrial de âmbito nacional; elaborar uma estratégia para o crescimento 

industrial tendo subjacentes os novos processos de produção assentes na 

organização científica do trabalho; promover os novos sistemas tecnológicos; 

desenvolver condições para a realização de um trabalho técnico qualificado2. 

Em suma, para que Portugal aderisse ao fenómeno da industrialização seria 

necessário criar um ambiente e uma mentalidade industrial que possibilitassem 

uma mudança no pensamento, na acção e no modo de produzir, como 

referiram os engenheiros Ferreira Dias (1900-1966) e Ferreira do Amaral 

(1909-1995). 

 

2.1.1. O Estado Novo – Portugal de sempre num Portugal melhor 3 

 

O Estado Novo representa o acordo e a síntese de tudo o que é permanente e 

de tudo o que é novo, das tradições vivas da pátria e dos impulsos mais 

avançados4. Esta frase, integrada numa das principais publicações de 

propaganda nacionalista (1934) caracterizou bem a ambivalência das opções 

na condução da política protagonizada pelo Regime, nomeadamente durante 

os Anos Trinta.  

                                                 
1 ROSAS; BRITO: 1996, vol. I, p. 460. 
2 Na entrada “Industrialização” do Dicionário de História do Estado Novo, são ainda referenciadas outras 
ideias fundamentais deste fenómeno, a saber: a constatação e prova de que a industrialização pressupõe 
que as actividades industriais e as agrícolas constituem aspectos complementares do mesmo processo; 
sendo a industrialização um fenómeno com inúmeras implicações sociais, tem de ser nacional, no sentido 
de carecer de todas as forças existentes na sociedade de cada país; o início do processo de 
industrialização determina normalmente a tomada centralizada de decisões a que corresponde, em regra, 
uma acerta hipertrofia do sector público administrativo e empresarial. Idem, Ibidem, p. 460. 
3 Esta expressão é retirada da obra de Ferreira do Amaral, A industrialização em Portugal, e sintetiza a 
fase dos Anos Trinta, nos quais se prepararam as infra-estruturas da Nação para os cometimentos que 
tiveram a sua história no vinténio seguinte, nasceu no pensamento, nos princípios, em algumas 
realizações de base, a industrialização portuguesa. Cf. AMARAL: 1966, p. 15. 
4 Cf. Decálogo do Estado Novo: 1934.  
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À herança da desorganização procedente da 1ª República contrapôs-se uma 

nova ordem moral e social. Para João Ameal (1902-1982), historiador e 

ideólogo do Regime, na obra A Revolução da Ordem (1932), um dos factores 

fundamentais do condicionalismo político e social associou-se ao 

desenvolvimento das comunicações e a industrialização progressiva5. A 

indústria fora entendida como um problema. Importara na defesa do ideal 

nacionalista, evitar que o desenvolvimento industrial perigasse, devido à 

imprescindível e consequente concentração e criação de uma classe operária, 

o estabelecimento da ideia de ordem social, subjacente à Revolução de 28 de 

Maio de 1926.  

Foi neste quadro mental, repartido entre os valores bucólicos, morais e também 

progressistas, que a consolidação do regime decorreu. Neste primeiro tempo, 

onde se afirmou o interesse nacional e um Estado forte, com reflexos na 

organização e coordenação das actividades económicas, não se definiu uma 

clara concepção para a implementação da indústria em Portugal. Os Anos 

Trinta assistiram à difusão dos interesses ruralistas, como comummente se 

indica nos estudos de cariz mais económico6, e às exigências de uma nova e 

emergente força social, os engenheiros, que encetaram a reivindicação de uma 

ideologia industrializante e produtivista, também requerida pela Associação 

Industrial Portuguesa, como veremos mais à frente. Parecia estar criada uma 

certa autonomia e conflituosidade entre o pensamento técnico do engenheiro, 

inspirado nos modelos de industrialização importados dos Estados Unidos, por 

exemplo, e um arquétipo de sociedade baseado numa cultura onde o surto 

industrial sempre fora tímido e cuja vocação tendia, preferencialmente, para a 

agricultura.  

Não será de estranhar que Ferreira Dias refira na sua obra Linha de Rumo que 

apesar de se sentir identificado com a Constituição de 1933: creio 

convictamente na bondade dos seus princípios de autoridade, de hierarquia, de 

ordem, de disciplina […]. Sinto-me satisfeito com as linhas mestras da nossa 

estrutura política […], afirmava, no entanto, que ordena-me a divina luz do 

entendimento que não transija com a frouxidão da política industrial, que não 

aceite o provincianismo de alguns conceitos económicos, […] que não deixe 

                                                 
5 Cf. AMEAL: 1932: p. 12. 
6 Cf. BRITO: 1989 e PEREIRA: 1979. 
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disfarçar na política da verdade da Revolução, que é uma verdade positiva […], 

uma outra apregoada verdade, que seria exagerado chamar negativa mas que 

é, pelo menos, de mais baixo toque: a do fomento da indústria7. 

O peso do sector primário manteve-se na estrutura produtiva, apoiado num 

modo de produção dependente de uma numerosa mão-de-obra mal paga, 

reproduzindo um modelo fundiário e agrícola arcaico e alimentado pelo extenso 

peso dos proprietários. A agricultura carecia de uma modernização, sem a qual 

seria difícil empreender uma industrialização mais acelerada8. Há muito que se 

instalara um debate entre os ruralistas e os industrialistas9. Anselmo de 

Andrade10 (1842-1928), apesar de não ter sido contemporâneo do Estado 

Novo, influenciou profundamente uma ideia económica assente na autarcia e 

nas exportações agrícolas, o que beneficiou os interesses dos grandes 

proprietários rurais. A indústria entendeu-se como um factor ameaçador ao 

equilíbrio do desenvolvimento da economia portuguesa, aludindo Anselmo de 

Andrade, diversas vezes, para os perigos inerentes ao deslocamento da 

população agrária para a cidade. Segundo a sua opinião a indústria mais 

segura a incrementar por Portugal era a agrícola, vaticinando para o país uma 

perspectiva distante das dinâmicas industriais estrangeiras e contribuindo até 

para um certo imobilismo social, ideia cara aos primeiros ideólogos do Estado 

Novo.   

A Crise Portuguesa. Subsídios para a Política de Reorganização Nacional 

(1923), um estudo de Ezequiel de Campos (1874-1965), desenvolvido em co-

autoria com Quirino de Jesus (1855-1935), ainda que indicasse a agricultura 

como uma actividade relevante na economia nacional, apontou a importância 

                                                 
7 Cf. DIAS: 1998, pp. 13-14. 
8 Cf. BRITO: 1989; PEREIRA: 1979 e ROSAS: 1994. 
9 José Henrique de Azeredo Perdigão foi um dos primeiros visionários do desenvolvimento industrial para 
Portugal. O seu texto de 1916, “A indústria em Portugal (notas para um inquérito)” indica que o 
desenvolvimento industrial assentava na intervenção do Estado através de uma política de crédito, de 
desenvolvimento das infra-estruturas, de formação técnico-profissional e de proteccionismo aduaneiro, 
[…] avalia recursos e aponta a possibilidade do “aproveitamento das quedas de água” como “factor de 
maior importância no nosso desenvolvimento industrial”. Cf. ROLLO: 2002, pp. 37-38. 
10 Anselmo de Andrade escreveu A Terra, onde expôs a sua teoria sobre a doutrina económica a adoptar 
por Portugal. Livro que fez parte de um projecto mais vasto e nunca concluído intitulado Portugal 
Económico. Cf. ROSAS; BRITO: 1996, vol. I, pp. 55-56. 
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do crescimento industrial, fundamentalmente a urgência da electrificação do 

país, preconizando uma outra vocação para Portugal11. 

Portugal não constituía, no entanto, um deserto industrial12, pois fenómenos 

como a implantação da Primeira República ou o eclodir da Primeira Guerra 

Mundial contribuíram para a inversão de uma certa dinâmica económica e 

industrial, proveniente ainda dos modelos Oitocentistas. Beneficiando de 

conjunturas que abrandaram a concorrência ou impossibilitaram, a nível 

financeiro ou material, as importações, definiram-se oportunidades para o 

arranque industrial, mesmo que dependentes do fomento estatal13.  

A consagração da hegemonia do Estado justificara-se através da imperiosa 

necessidade de corrigir as contas públicas, sanear o sector financeiro, 

estabilizando a moeda, ou harmonizar o país nas suas diversas valências, 

condições essenciais para o relançamento da economia portuguesa, 

nomeadamente, através de um forte programa de construção de infra-

estruturas14. Salazar no discurso pronunciado nas comemorações do Ano X, a 

28 de Maio de 1936, referira-se ao modo como tinha sido possível a 

reabilitação do País: Assim se assentaram os grandes pilares do edifício e se 

construiu a paz, a ordem, a união dos portugueses, o Estado forte, a autoridade 

prestigiada, a administração honesta, o revigoramento da economia, o 

sentimento patriótico, a organização corporativa e o Império colonial. E pode 

perguntar-se como foi isso possível15. 

A Constituição Política, promulgada a 11 de Abril de 1933, consolidou e 

viabilizou este ideal intervencionista e regulador do Estado ao enquadrar 

                                                 
11 Em 1924, Ezequiel de Campos, desempenhou o cargo de Ministro da Agricultura, apresentando uma 
proposta de lei que reestruturava a política fundiária através do parcelamento dos latifúndios e do 
emparcelamento do minifúndio. Com uma clara inspiração em Oliveira Martins, pode dizer-se que 
Ezequiel de Campos representou um dos primeiros pensamentos sobre a reforma agrária em Portugal. No 
entanto, conseguiu, igualmente, ter um papel de relevo para a implementação da indústria eléctrica. A par 
de Ferreira Dias, Ezequiel de Campos foi mesmo um dos principais defensores da adopção da energia 
eléctrica, através da publicação de múltiplos textos teóricos. Cf. ROSAS; BRITO: 1996, vol. I, pp. 117-
118.  
12 Cf. CUSTÓDIO: 2005, p.15. 
13 Segundo Fernando Rosas assistir-se-á em Portugal, como na maioria das economias periféricas, a um 
desenvolvimento industrial por surtos, dependentes das crises internacionais ou nacionais. No caso 
português podem-se referir: a crise geral e nacional de 1890-1891; a I Guerra Mundial e o imediato pós-
guerra; a Grande Depressão de 1929 e a II Guerra Mundial. Cf. ROSAS: 1994, p. 62. 
14 A década de Trinta ficará marcada pelo vasto programa de obras públicas, desenvolvido dentro das 
competências de um dos mais fortes ministérios de então – Ministérios das Obras Públicas e 
Comunicações e no qual se destacou a acção do ministro Duarte Pacheco (1900-1943), nos anos de 1932-
36 e 1938-43.  
15 SALAZAR: 1936: p.11. 
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legalmente a organização corporativa, mesmo a nível económico e social. De 

acordo com o Artigo 31º, da Constituição de 1933, o Estado tem o direito e a 

obrigação de coordenar superiormente a vida económica e social16, sem o qual 

não se adivinhara possível o fomento das actividades económicas ou o 

estímulo das obras públicas, exercícios que visaram a prosperidade nacional e 

que dependeram da formação e desenvolvimento da economia nacional 

corporativa (Artigo 34º)17. 

Provavelmente, as críticas de Ferreira Dias ao fomento industrial, preconizado 

na Constituição de 1933, basearam-se na promulgação destas deliberações. O 

facto é que se encontrara um “modelo económico”. De acordo com Fernando 

Rosas, à estabilidade do equilíbrio financeiro e social sucedeu-se, neste 

momento do Estado Novo, a busca da autarcia, do nacionalismo e do 

intervencionismo económico do Estado, soluções que orientaram e facultaram 

o desenvolvimento da economia18. 

Ferreira do Amaral na obra A Industrialização em Portugal (1966) inclui os 

Anos Trinta na era da pré-história da indústria nacional, processo que se 

desenvolveu desde o fim da I Guerra Mundial, reconhecendo que os primeiros 

passos da industrialização ficaram a dever-se, ao facto, de se terem fixado as 

directivas de uma política altamente construtiva de preparação humana e 

elevação ou reorganização de infra-estruturas nacionais, as quais serviriam de 

prefácio indispensável à fixação dos princípios e actos19, que conduziriam a 

uma mudança no paradigma da economia portuguesa. 

A Lei nº 1914, de Reconstituição Económica, de 24 de Maio de 1935, 

elaborada de modo a constituir um instrumento legal para quinze anos, na sua 

Base I, indicou os projectos a executar nesse período através da dotação 

orçamental de seis mil e quinhentos contos. Efectivamente, a Lei de 1935 listou 

as áreas consideradas prioritárias, elencando as redes de caminho-de-ferro e a 

construção de aeroportos; os portos comerciais e de pesca; as redes 

telegráfica e telefónica; a rede eléctrica nacional; a hidráulica agrícola de 

irrigação e o povoamento interior; edifícios para escolas e a instalação de 

                                                 
16 Cf. ROSAS; BRITO: 1996, vol. I, p. 201. 
17 Idem, Ibidem. 
18 Cf. o capítulo “«Modelo» Económico e Política Económica”. ROSAS: 1994, p. 251. Sobre este assunto 
ver ainda BRITO: 1989, pp. 47-58. 
19 Cf. AMARAL: 1966, p. 15. 
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outros serviços do Estado; reparações extraordinárias de monumentos 

nacionais e ainda trabalhos relacionados com a urbanização de Lisboa e Porto 

ou o crédito colonial20. As expectativas atribuídas a esta Lei, quanto ao 

desenvolvimento de um plano global para a economia nacional, goraram-se, 

ainda mais quando a alusão à indústria fora inexistente. Continuou a ser o 

fomento o centro da actuação e da direcção da intervenção do Estado, 

valorizando programas que lançaram grandes trabalhos de obras públicas, 

mais uma vez as infra-estruturas referidas por Ferreira do Amaral. 

Não se podia falar ainda da existência de uma política industrial. Para Ferreira 

Dias uma política é um pensamento contínuo; pensar aos bocadinhos é jogar à 

cabra-cega21, neste caso, não se deu sequer início a uma acção alargada que 

alterasse a estrutura da economia nacional. No volume II da Linha de Rumo, 

Ferreira Dias referiu que só em três casos me recordo de ter havido nos últimos 

tempos, antes de 1940, uma política industrial corajosa por parte do Estado. O 

primeiro foi a expropriação das fábricas de moagem e a correspondente 

moralização da indústria, feita pelo decreto-lei nº 24185, de 18 de Julho de 

1934; o segundo foi a criação da COVINA, consequência do decreto-lei nº 

26900, de 19 de Agosto de 1936; o terceiro foi a criação da SACOR por alvará 

de 25 de Abril de 1938. Fora disto, nada que valha neste campo; há que 

reconhecer que é muito pouco22.  

O próprio texto inicial do I Plano de Fomento, 1953-58, Relatório Final de 

Execução (1959) mencionou que a Lei de Reconstituição Económica, de 1935, 

não podia ser considerada como um plano pensado para quinze anos, 

reconhecendo-se que lhe faltava uma articulação de diferentes factores, de 

múltiplas vertentes que desenhassem e justificassem uma programação geral 

da economia. Acrescente-se ainda que durante o período da sua vigência 

lançaram-se e executaram-se uma série de planos parciais referentes, na sua 

maioria, à lista de prioridades publicadas na Lei de 193523, a qual não integrou 

                                                 
20 Cf. Lei nº 1914, de Reconstituição Económica, de 24 de Maio de 1935. Sobre este assunto ver ainda 
ROLLO: 2002, pp. 39-41 e ROSAS: 1994, p. 265. 
21 DIAS: 1998, p. 177. 
22 Idem, p. 57. Sobre a COVINA ver o capítulo 5 e referente à SACOR ver os capítulos 4 e 5 do presente 
trabalho. 
23 Os planos parciais lançados e executados durante a vigência da Lei de Reconstituição Económica 
foram: 1937 - o Plano Geral de Remodelação dos Correios, Telégrafos e Telefones - Lei nº 1959, de 3 de 
Agosto de 1937; 1938 - o Plano de Fomento Hidroagrícola - Decreto nº 28652, de 16 de Maio de 1938, e 
o Plano de Fomento Florestal - Lei nº 1971, de 15 de Junho de 1938; 1939 - o Programa de Fomento 
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qualquer referência à indústria. O principal contributo da Lei de Reconstituição 

Económica residiu na definição das grandes linhas de orientação da própria 

actividade da administração pública. Ficara-se ainda muito distante dos 

esperados estímulos direccionados para o arranque da industrialização. 

Para J.M. Brandão de Brito, no entanto, ainda nos Anos Trinta, publicara-se um 

instrumento legal que reflectira uma concepção de conjunto a nível da indústria, 

já que o condicionamento e organização corporativa [constituíram] dois 

instrumentos de política económica estreitamente interligados na sua origem. A 

cartelização corporativa das indústrias operava sobre um mercado de onde 

previamente se eliminara, ou fortemente, condicionara a concorrência24. O 

condicionamento industrial, um instrumento importante do dirigismo e 

intervencionismo do Estado Novo na economia e, particularmente, na indústria, 

teve uma nova disposição legal em 1937 – a Lei nº 1956. Sendo as primeiras 

leis do condicionamento industrial de 1927 e 1931, os sequentes instrumentos 

legais emitidos até 196525 sofreram diversas cambiantes, adaptando-se à 

própria perspectiva delineada para a indústria26. Porém nos Anos Trinta, a Lei 

nº 1956 impôs que qualquer indústria com um mínimo de relevância 

económica, para se poder instalar ou reabrir, ampliar as suas instalações, 

comprar novas máquinas, mudar de localização ou ser vendida, carecia de 

prévia licença por parte do Estado, tramitada através de um complexo e 

moroso processo burocrático27. 

                                                                                                                                               
Mineiro (Decreto-Lei nº 29725, de 28 de Junho de 1939); 1944 - o Plano de Abastecimento de Água às 
Sedes de Concelho – Decreto-Lei nº 33863, de 15 de Agosto de 1944, e a segunda fase do Plano Portuário 
- Decreto-Lei nº 33922, de 5 de Setembro de 1944; 1945, o Plano Rodoviário - Decreto –Lei nº 34593, de 
11 de Maio de 1945 e o Plano de Renovação da Marinha Mercante - despacho nº 100 do Ministro da 
Marinha, de 10 de Agosto de 1945. Cf. I Plano de Fomento, 1953-58, Relatório Final da Execução, 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1959, p. 12. 
24 Cf. ROSAS: 1994, p. 257. 
25 A 1 de Janeiro de 1966, entrou em vigor o último Decreto-Lei nº 46666, relativo ao condicionamento 
industrial. 
26 O Condicionamento industrial constituiu um dos instrumentos que definiu a política industrial do 
Estado Novo, apesar da sua longevidade. Ferreira Dias foi mais favorável ao condicionamento quando se 
introduziram algumas alterações com a Lei nº 2052 (1952), passando-se do condicionamento da produção 
para o condicionamento técnico, enquanto Ferreira do Amaral refere, em 1956, na sua obra Viabilidade 
Industrial que o condicionamento é um meio necessário para criar condições possíveis à industrialização 
nacional. CF. AMARAL: 1956, p. 66. e BRITO: 1989, p. 172. Porém o condicionamento industrial 
manteve com maior ou menor intensidade um estímulo ou um dissuasor do processo de industrialização, 
defendeu estes ou aqueles interesses, foi em suma um instrumento excepcional de consolidação de 
privilégios dos grandes grupos económico-financeiros. Idem, Ibidem, p. 326. 
27 Cf. ROSAS: 1994, p. 257. 
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O primeiro modo ensaiado pelo Estado Novo para o desenvolvimento de uma 

política industrial, ficou, assim, aquém das expectativas dos protagonistas do 

industrialismo, enquadrando a única lei direccionada explicitamente para este 

sector no quadro da autoridade e controlo do Estado, em coerência com o 

pensamento corporativo veiculado pela Constituição de 1933. Contudo, importa 

relembrar que as únicas medidas desenvolvidas nesta década em prol da 

política industrial, referenciadas por Ferreira Dias, revelaram o nascimento de 

algumas das indústrias mais importantes para todo o período estudado, como o 

caso da SACOR. 
 

2.1.2. A crença na nova indústria  

 

Na Linha de Rumo o engenheiro Ferreira Dias considerou como uma das 

condições fundamentais para o estímulo industrial, a par de outras, o incentivo 

do Estado, apesar da espectável articulação com os industriais, justificação que 

assentou na frágil herança da cultura industrial de Portugal. A modernização 

industrial idealizada ficara dependente do intervencionismo do Estado, 

constituindo uma das peculiaridades deste processo. Integrado na vontade 

disciplinadora e organizadora da política de então, o modelo preconizado 

afastou-se do funcionamento das leis do mercado. Mostrando uma espécie de 

desencanto, Ferreira Dias reconheceu, efectivamente, que Portugal, 

decididamente, não é um país industrial. Não sei se é agrícola, nem afirmo que 

possa vir a ser uma coisa nem outra; mas julgo que devemos procurar que seja 

as duas coisas medianamente. A organização industrial nunca foi grande 

preocupação dos portugueses, cuja história económica sempre oscilou entre a 

agricultura e comércio; a tradição manufactureira, tirando pequenos centros 

restritos, não tem entre nós raízes profundas. Portugal precisa de uma política 

industrial forte!28  

A industrialização, exigência vital para a concretização de um Portugal 

moderno, foi anunciada pelo engenheiro Ferreira do Amaral, numa 

comunicação intitulada Os Novos Caminhos da Indústria Portuguesa (1948), 

como um processo em marcha: Gostaria que tantos quantos me escutam, 

ficassem suficientemente elucidados sobre alguns pontos essenciais do plano 
                                                 
28 Cf. DIAS: 1998 [1945], p. 143. 
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de renovação industrial que está em curso; proponho-me, todavia, para além 

deste propósito, fundamentar uma afirmação de confiança na realidade do 

reapetrechamento económico do país29. 

Apesar das palavras de Ferreira Dias insistirem ainda, em 1945, na urgência da 

definição de uma estratégia económica para Portugal dependente da indústria, 

assistiu-se nos Anos Quarenta, no contexto da Segunda Guerra Mundial, ao 

emergir de uma política industrial assente em objectivos mais claros e em 

instrumentos legais que viabilizaram o seu desenvolvimento30.   

Os propósitos da política económica de Salazar, nesta fase, centraram-se na 

manutenção da normalidade da actividade produtiva, procurando, 

simultaneamente, que o País garantisse, quer a estabilidade dos preços, quer a 

substituição das importações, suprindo as necessidades de abastecimento 

através dos produtos nacionais31. A resposta a estes desideratos conjunturais 

permitiu que o País iniciasse um processo de transformação, o que implicara 

mudanças estruturais, apesar das resistências sociais e económicas internas, 

factor inibidor de uma potencial expansão da modernização encetada então. 

Efectivamente, o estímulo conjuntural da Segunda Guerra - outro dos surtos 

económicos referenciados por Fernando Rosas32 - podia ser ultrapassado ao 

recorrer-se à tão reclamada reorganização industrial, de acordo com a corrente 

industrialista. 

No final dos Anos Trinta assistiu-se à interrupção da política de precaução 

desenvolvida em relação ao estímulo da indústria, para em meados dos Anos 

Quarenta se observar a anuência do Estado Novo face ao processo da 

industrialização, contribuindo, indubitavelmente, para esta mudança a 

aprovação das Leis nº 2002 (1944) e nº 2005 (1945).  

O engenheiro Ferreira Dias desempenhou uma acção imprescindível na 

condução deste segundo modo e tempo do processo de industrialização 

                                                 
29 Cf. DIAS: 1998, p. 4. 
30 Sobre este assunto ver: BRITO: 1989: 160-181; ROSAS: 1994, pp. 337-353; RODRIGUES; MENDES: 
1999, pp. 314-326; ROLLO: 2002, pp. 42-48. 
31 Para Fernando Rosas a reserva do mercado para o investimento maioritariamente português, o que 
aliás já decorria da lei de nacionalização de capitais de 1943 integrava-se numa política de nacionalismo 
económico. Cf. ROSAS: 1994, p. 343. 
32 Fernando Rosas refere que apesar das graves dificuldades económicas originadas pelo bloqueio e pela 
falta de transportes marítimos, a guerra constituiu um momento de prosperidade global da economia 
portuguesa. De acordo com dados oficiais, entre 1938 e 1947, a economia poderá ter crescido a uma 
taxa de 2,9% ao ano em termos reais. Cf. ROSAS: 1994, p. 349. 
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nacional, reconhecendo-se na sua actuação e na defesa de uma ideia de 

indústria uma preponderância até cerca da década de Sessenta. Ferreira Dias 

assumiu o cargo de subsecretário de Estado do Comércio e da Indústria entre 

1940 e 1944, foi o mentor, tanto da Lei da Electrificação Nacional (Lei nº 2002, 

1944), como da Lei do Fomento e da Reorganização Industrial (Lei nº 2005, 

1945), e o autor da Linha de Rumo (1945), e, entre 1958 e 1962, finalmente 

desempenhou a função de ministro da Economia33.  

A obra Linha de Rumo constituiu, simultaneamente, um documento 

incontornável para a compreensão do modo e do tipo de industrialização 

preconizado pelo autor, como anunciou o momento em que a produção 

industrial integrada no complexo tecnológico noetécnico irrompeu em Portugal, 

circunstância que causou alguma resistência dos defensores do programa 

agrícola ou de uma organização industrial menos mecanizada34.  

No segundo volume da Linha de Rumo, o seu autor expôs algum desencanto 

face ao processo industrial entretanto encetado, referindo que as bases 

presentes na Lei nº 2005 deveriam ter sido aplicadas com mais proficiência. 

Mas se este texto transmite desalento e crítica, não deixou de constituir porém 

um documento de referência ao esclarecer, através de uma coerente 

argumentação, a proposta teórica de industrialização defendida. O discurso 

doutrinário inerente aos diversos considerandos que enformaram o modelo de 

industrialização fundou-se nos modelos de Taylor e de Ford. As mutações 

ocorridas na indústria de Ford ou na fábrica do Lingotto (Fiat), no início do 

século XX, sumariamente revisitadas no capítulo I do presente trabalho, 

constituíram o corpus teórico de Ferreira Dias. Compreende-se assim a grande 
                                                 
33 J. N. Ferreira Dias Júnior licenciou-se em engenharia electrotécnica e mecânica, em 1924, iniciando 
logo no ano seguinte a colaboração com a revista Técnica (propriedade da Associação de Estudantes do 
IST), que apesar de irregular manteve praticamente até final da sua vida. Tendo desempenhado 
actividades docentes no IST, a partir de 1928, Ferreira Dias exerceu inúmeros e relevantes cargos 
públicos, nomeadamente: director dos Serviços Eléctricos da Administração Geral dos Serviços 
Hidráulicos e Eléctricos (1931-1935); presidente da Junta de Electrificação Nacional (1936-1940); vogal 
do Conselho Superior de Electricidade (1946); primeiro presidente do Conselho de Administração do 
Metropolitano de Lisboa (1948-1954); vice-presidente da Câmara Corporativa (1948); vice-presidente do 
Conselho Superior da Indústria (1953); presidente do Conselho de Administração da Companhia 
Nacional de Electricidade (vários períodos entre 1947 e 1966), entre outros. Ver a introdução da autoria 
de J. M. Brandão de Brito à obra Linha de Rumo de Ferreira Dias. Cf. DIAS: 1998 [1945], p. X.  
34 Brandão de Brito refere que a Linha de Rumo. Notas de Economia Portuguesa, publicada em 
Dezembro de 1945, coincide com o momento em que Ferreira Dias atinge o apogeu intelectual como 
doutrinador, enquanto que a segunda Linha de Rumo (tomo II e III da edição consultada) constituiu um 
texto reescrito e emendado até 1957, tendo-se mantido inédito até ao ano de 1998. Ver a introdução da 
autoria de J. M. Brandão de Brito à obra Linha de Rumo de Ferreira Dias. Cf. DIAS: 1998 [1945], pp. 
XVII-XXV. 
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resistência que este pensamento possa ter enfrentado, se tivermos presente 

que no final dos Anos Trinta metade das fábricas a laborar no país tinham 

menos de vinte operários, sendo que, em alguns sectores como a moagem, os 

químicos ou as corticeiras o número de empregados oscilou entre vinte e cem. 

De acordo com Fernando Rosas os sectores mais concentrados integraram a 

indústria cimenteira, a de adubos, a energia eléctrica, a construção naval e a 

refinação de petróleos. Efectivamente, a “poeira industrial” povoou, tanto uma 

prática, como uma cultura técnica, que na sua maioria se enquadrou nos 

preceitos oficinais. A “poeira industrial” disseminou-se por pequenas unidades, 

muitas das vezes familiares, bastará lembrar o facto de 51% das unidades 

«fabris» em 1937-1938 no País terem menos de vinte operários (e de 15% não 

chegarem aos 10) para se ter uma ideia do largo peso que então detinha o 

artesanato industrial ou a «indústria caseira»35.  

O desafio da corrente industrialista protagonizada, essencialmente, por Ferreira 

Dias, mas onde outros actores tiveram lugar, como Ferreira do Amaral36 ou 

Daniel Barbosa37 (1909-1986), residira, precisamente, em inverter este 

panorama de alguma imobilidade tecnológica, tendo por base duas ideias 

fundamentais e estruturais em torno das quais se justificara e estabelecera o 

programa de acção – reorganização das indústrias já existentes e criação de 

novas indústrias, o que conduziria a uma reforma da mentalidade vigente e em 

contraponto ao emergir de um pensamento industrial. 

A reorganização das indústrias existentes, matéria da Linha de Rumo do 

segundo volume, constituiu, então, uma das estratégias basilares para alterar a 

idiossincrasia, de pelo menos, de metade das fábricas existentes. A ideia 

agenciadora desta mudança partiu do conceito fulcral de concentração, por 

oposição à dispersão e pulverização de pequenas unidades. Aliás, associada à 

                                                 
35 Cf. ROSAS: 1994, p. 7 e pp. 67-84. 
36 Ferreira do Amaral licenciou-se em engenharia electrotécnica e em ciências físico-químicas, tendo sido 
chefe de gabinete do ministro da Economia Daniel Barbosa e director-geral dos Serviços Industriais de 
1948 a 1969. Sendo um dos principais defensores das ideias industrialistas expressas por Ferreira Dias, 
deixou um numeroso conjunto de obras fundamentais para a compreensão deste pensamento, 
nomeadamente Os Novos Caminhos da Indústria Portuguesa (1948), A Viabilidade Industrial (1956), 
Industrialização e Urbanismo (1958), O Passado e o Futuro de uma Política Industrial (1964), A 
industrialização e Portugal (1966), Política Industrial (1970) ou Ideias e factos na actividade industrial 
portuguesa (1972). Cf. ROSAS; BRITO: 1996, vol. I, pp. 43-44. 
37 Daniel Barbosa licenciou-se em engenharia civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto, em 1935. Industrialista convicto, partilhando as mesmas ideias de Ferreira Dias, será ministro da 
Economia por um curto período, entre 1947 e 1948. Cf. Barbosa, Daniel Maria Vieira, em ROSAS; 
BRITO: 1996, vol. I, pp. 90-91. 
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pequena fábrica encontrava-se uma realidade que Ferreira Dias descrevera 

como condições de exploração […] más, algumas vivem do trabalho de um 

equipamento insuficiente, decrépito ou inadequado; algumas são incapazes de 

abastecer o mercado em quantidade ou qualidade dentro dos tipos de 

fabricação corrente; o nível do salário é baixo […]38. A concentração industrial 

fomentará as indústrias de dimensão mínima, condição base para o 

desenvolvimento industrial, também, para Ferreira do Amaral. 

A dimensão mínima é, pois, definida como necessária, ao desenvolvimento da 

produção industrial. Este conceito de base nasceu em 194439. Uma indústria 

alcançava a dimensão mínima quando atingisse uma determinada capacidade 

material de produzir, que propiciasse a melhoria, quer da qualidade dos 

processos tecnológicos, dos meios de apetrechamento e da gestão técnica 

fabril, quer da competência dos seus trabalhadores e proprietários, o que se 

repercutiria no aumento das vendas e na expansão dos mercados, já que os 

produtos normalizados se tornariam concorrenciais. A promoção destas 

condições contribuiria para o aumento de riqueza dos operários, ampliando 

assim a possibilidade de consumir. O protótipo da unidade industrial proposto 

preconizou uma fábrica com capacidade de gerar mais capital - como diríamos 

hoje mais competitiva - factor determinante para a concretização de uma das 

funções preconizadas para a indústria no modelo corporativo de Estado – a 

utilidade social40. 

Sintetizando através das palavras de Ferreira Dias a reorganização visa o 

aperfeiçoamento das actividades industriais, com o fim de satisfazer as 

necessidades do mercado nacional em qualidade, quantidade e preço, as 

exigências dos mercados externos quanto às mercadorias que sejam objecto 

de exportação e a melhoria das condições de vida do trabalhador41.  

Este objectivo da doutrina industrialista  concretizou-se através de princípios 

básicos e estratégicos, como a modernização e a base científica da indústria. 

Assim, a concentração caracterizou-se pela inovação e actualização 

tecnológica, quer se alcançasse integrando o mesmo ramo de actividade ou 

ramos afins. Ferreira Dias ao defender e preconizar as virtudes incontestadas 

                                                 
38 Cf. DIAS: 1998, p. 37. 
39 Cf. AMARAL: 1956, p. 10. 
40 Ver capítulo 5 do presente trabalho. Idem, Ibidem. 
41 Cf. DIAS: 1998, p. 38. 
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da técnica, da máquina e da indústria, combatendo o medo através de frases 

como a máquina é que há-de libertar o espírito42, perspectivou para a indústria 

portuguesa um estádio igual ao alcançado pelos Estados Unidos da América. 

Em consonância com esta certeza, Ferreira Dias fundamentou a sua doutrina 

nas transformações tecnológicas, referindo que quando se pensa no que 

representam os últimos 40 anos na diferença de rendimento e de perfeição da 

maior parte das máquinas industriais – exceptuando o caso de operações 

simples que não tenham sofrido evolução sensível – tem-se a sensação de que 

um novo mundo se gerou, de que uma vida nova e estranha se revela no 

automatismo, na velocidade, na precisão, no engenho quase inconcebível das 

máquinas de hoje; e não custa perceber que o produto fabricado em 

instalações velhas seja alto no preço e baixo na qualidade43.  

A qualidade, a modernização, a concentração, a dimensão mínima da indústria 

dependiam da incorporação de um conjunto de inovações tecnológicas, de 

práticas, nomeadamente da modernização do equipamento; da adopção da 

base científica da produção (onde a ciência é aplicada à indústria); na 

especialização44; na normalização da produção45; na arquitectura e na limpeza 

dos edifícios industriais e na qualificação da mão-de-obra46. 

O conjunto destes princípios enformara o pensamento teórico da moderna 

indústria defendido pelos industrialistas, que viram na renovação das fábricas 

antigas ou na criação de novas unidades ou sectores produtivos a possibilidade 

de aplicarem um arquétipo industrial inserido na segunda revolução industrial, 

                                                 
42 Idem, Ibidem, p. 60 
43 Idem, Ibidem, p. 75. 
44 Segundo Ferreira Dias a especialização é um princípio de organização, que é, em alguns casos, 
fundamental, e que a concentração de algumas indústrias muito dispersas nos permitirá aproveitar 
utilmente. Idem, p. 98.  
45 A normalização impõe classes de qualidade, regras de ensaio, normas de dimensão. […] São muitas 
essas vantagens, todas elas traduzidas no embaretecimento dos produtos normalizados: menos encargo 
de desenho e moldes, menos variedade de máquinas e ferramentas, menores existências em armazém, 
maiores séries de fabricação, maior simplificação do expediente, Idem, pp. 104-015. 
46 Para Ferreira do Amaral a renovação das indústrias implicara o cumprimento dos seguintes objectivos: 
adopção do método de reorganização científica do trabalho; subordinação a regras de normalização de 
produtos e coordenação de fabricos; substituição de construções impróprias; expropriação das instalações 
excessivas; ampliação de instalações para realizar os ciclos fabris mais vantajosos e integração de 
indústrias, nos casos de reconhecida conveniência; substituição do material antiquado e de fraco 
rendimento económico por outro de tipo moderno e tecnicamente perfeito; concentração de fábricas e 
oficinas em unidades fabris de maior rendimento económico e perfeição técnica e concentração de 
fábricas e oficinas em unidades fabris de maior rendimento económico e perfeição técnica. Cf. 
AMARAL: 1964, p. 19. 
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propiciando a Portugal a hipótese de se renovar económica, social e 

culturalmente. 

A outra concepção fundamental para o fomento da industrialização assentou, 

precisamente, na definição e criação de um conjunto de indústrias, a que 

Ferreira Dias apelidara de indústrias base. O objectivo da sua formação e 

implantação no território nacional residiu na crença, de que com o 

desenvolvimento das indústrias base seria possível encetar um processo de 

actualização e progresso tecnológico de tal ordem, que as suas sinergias 

provocariam um estado permanente de crescimento, de renovação e de 

criação de outras unidades industriais. Ferreira Dias dirá daí a imposição de 

uma sequência de progresso industrial, de um acrescentamento contínuo de 

novas actividades. Desenvolver as indústrias não deve ser um acidente, mas 

um estado permanente, não é dar uma corrida e saltar o muro, mas subir 

persistentemente uma ladeira47. 

A assimilação das indústrias base não foi pacífica entre os que mantinham uma 

certa resistência ao processo de industrialização. A principal celeuma 

levantada pela Câmara Corporativa assentou no receio de que Portugal 

entrasse numa excessiva mecanização. Outras dúvidas se colocaram, vindas 

de sectores defensores do industrialismo, nomeadamente quanto à 

consonância na definição das indústrias que deviam integrar este programa de 

acção. Ferreira Dias justificou, no entanto, a eleição de um conjunto de 

indústrias recorrendo a uma argumentação que assentou numa ideia tripartida 

de segurança: técnica (produtos simples), nacional e económica (uma garantia 

de escoamento dos produtos no mercado interno). Mas o factor de maior peso 

subjacente à escolha das indústrias base procedeu, sem dúvida, do 

aproveitamento da grande maioria das matérias-primas nacionais de baixo 

custo (ar e água), o que libertava a balança comercial do peso das 

importações, concepção que beneficiou da política promocional dos produtos 

internos incentivada por Salazar, desde o início da Segunda Guerra Mundial. 

As indústrias base propostas por Ferreira Dias foram a metalurgia do ferro 

(lingotes e laminados, folha de Flandres, tubos e obra simples), a metalurgia do 

cobre (lingotes, laminados, tubos e obra simples), o sulfato de amónio, os 

                                                 
47 Cf. DIAS: 1998 [1945], p. 164. 
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nitratos de cianamida, a celulose, o álcool carburante e a conserva de produtos 

vegetais48.  

O conjunto das indústrias base propostas por Ferreira Dias teve, de facto, 

como princípios, por um lado, incentivar a criação de novas indústrias, 

viabilizando a introdução das tecnologias da segunda revolução industrial e a 

consequente criação de novas unidades fabris associadas a estas actividades 

produtivas, e, por outro, consumir e explorar as matérias-primas nacionais. Na 

articulação destas duas ideais surgira, naturalmente, como uma premência 

desenvolvimentista a instalação das indústrias acima referenciadas. No 

entanto, nem todas as indústrias propostas se implementaram ou se 

perpetuaram, como o caso do álcool carburante, já que à data a Sacor 

constituira, certamente, uma indústria base na política económica do Estado 

Novo. 

Foi neste contexto doutrinário que se apreendeu a importância de fomentar a 

metalurgia do ferro através da instalação de uma Companhia Portuguesa de 

Siderurgia, projecto que após inúmeros estudos técnicos e de localização, 

acabou por ser criado em Paio Pires (1961), pelo empresário dos cimentos 

António Champallimaud (1918-2004). De facto, previra-se que a siderurgia 

consumisse matérias-primas nacionais (electricidade ou do minério de 

Moncorvo) e incrementasse a indústria metalomecânica, como de facto 

sucedeu com a criação da MAGUE ou da SOREFAME.  

A própria electricidade, solução fulcral desta fase industrial e, por isso, factor 

primordial do desenvolvimento das novas fábricas, constituiu uma resposta à 

                                                 
48 Cf. DIAS: 1998 [1945], pp. 163-216. O texto de Ferreira do Amaral Os novos caminhos da indústria 
Portuguesa (1948) é fundamental para a compreensão tanto da doutrina industrial inerente à concentração 
industrial e à dimensão mínima industrial, como à criação de novas indústrias. Neste texto Ferreira do 
Amaral indica quais as indústrias novas criadas ou a criar: os adubos azotados, o ferro (através da criação 
da Companhia Portuguesa de Siderurgia), a pasta de celulose (fábrica de Cacia), a fiação de linho (fábrica 
da Senhora da Hora, no Porto), a metalurgia do cobre (a instalar no Porto), a fábrica de máquinas de 
costura (a máquina Oliva fabricava-se, em S. João da Madeira, pela empresa A. J. Oliveira & Filhos), a 
metalurgia do volfrâmio e do estanho (projectava-se e ensaiava-se a sua exploração), a fábrica de cimento 
e de chapa de vidro (projectava-se a sua instalação nas proximidades da Figueira da Foz), a fábrica de 
hidrogenação de óleos vegetais e animais (instalada nos arredores de Lisboa), estudava-se ainda a 
exploração do álcool carburante e planificava-se a ampliação da Sacor. Para além de elencar este conjunto 
de novas indústrias, o autor referia ainda e para além deste conjunto de indústrias e de muitas outras a 
que me não refiro [...] ainda devemos contar, para enriquecimento do país, com as indústrias de 
construção naval, e de metalo-mecânica, que se podem e devem ampliar, e de montagem de automóveis, 
já estudada e em projecto, e que só aguarda a promulgação de algumas rectificações às pautas em vigor 
para se lançar nos seus trabalhos de instalação. Cf. AMARAL: 1948, p. 34. 
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criação de autonomia energética, face à importação compulsiva de carvão ao 

estrangeiro, e uma matéria-prima fundamental para a implementação da 

maioria das indústrias base apresentadas. Aliás, a política de electrificação do 

país patente na Lei nº 2002, de 1944, também dependente da firme acção e 

convicção de Ferreira Dias, afirmara-se como uma estrutura base para a 

implementação da política industrial, caminhando ambas em paralelo e 

articuladas. O apetrechamento eléctrico de Portugal, condição determinante 

para a consolidação da fase neotécnica, será sucintamente abordado no ponto 

2.3.1. do presente capítulo. 

As indústrias associadas ao sulfato de amónio e aos nitratos de cianamida 

(adubos químicos), revelaram, inexoravelmente, a sua dependência em relação 

à produção abundante de electricidade. Um dos casos que se encontra mais 

bem documentado relacionou-se com a criação e a instalação da fábrica 

Amoníaco Português, inaugurada em Maio de 1952. Como muito bem 

fundamenta João Martins Pereira no livro Para a História da Indústria em 

Portugal 1941-1965, Adubos azotados e siderurgia, o projecto de Estarreja 

dependeu do programa de electrificação em curso, já que as unidades centrais 

deste complexo assentaram tecnicamente no processo da electrólise para a 

produção de hidrogénio, integrando ainda o contacto (produção de azoto) e a 

síntese do amoníaco49.  

Por outro lado, a aposta nos adubos químicos revelou-se fundamental para a 

renovação pretendida para a agricultura, uma das ideias defendidas também 

por Ferreira Dias. A alteração dos hábitos de trabalho na lavoura dependeu de 

uma agricultura mecanizada e intensiva, com base no uso dos adubos, como 

os superfosfatos, o sulfato de amónio, o nitrato de amónio ou o azotado de 

potássio, de modo a manter o bom rendimento dos solos50. 

A exploração de outros recursos abundantes em Portugal, como os campos ou 

os produtos agrícolas, justificou, também, a implementação das fábricas de 

celulose, como a Companhia Portuguesa de Celulose (aplicou processos 

químicos para a obtenção da pasta de papel a partir do pinheiro) ou o 

desenvolvimento das indústrias de conservas, direccionadas para os produtos 

                                                 
49 Um despacho do Ministro da economia de 1951, assegurou que a partir de Outubro, a HE do Cávado 
poderá pôr à disposição de Estarreja 25 milhões de kWh a $12 o kWh. Cf. PEREIRA: 2005, p. 73. 
50 Os adubos podem dividir-se em dois grandes grupos: os naturais (estrumes, guanos, etc.) e os químicos 
classificados em três grandes grupos – os fosfatos, os azotados e os potássicos. CUSTÓDIO: 2005, p. 24. 
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vegetais. Na Linha de Rumo Ferreira Dias refere o motivo por que cheguei a 

pensar em fazer desta actividade uma indústria-base é aceite por toda a gente; 

num país “principalmente agrícola”, industrializar os produtos da terra 

(frutícolas e hortícolas) de forma a torná-los aptos a concorrer na alimentação 

de outros países, e fazer isto num grau de qualidade e quantidade que pese na 

economia é, seguramente, uma boa e lógica base51. 

Para J. M. Brandão de Brito a Lei nº 2005, do Fomento e da Reorganização 

Industrial deve ser o principal e, porventura, o único verdadeiro projecto de 

industrialização formulado durante toda a vigência do Estado Novo52. Esta lei 

plasma a doutrina industrial de Ferreira Dias. Efectivamente, o articulado da 

Parte I direccionou-se para o estabelecimento das novas indústrias, enquanto 

que o da Parte II reportou-se à reorganização das indústrias existentes53.  

No âmbito da economia corporativa a industrialização assumira o seu rumo. A 

mentalidade tinha mudado. Para Ferreira do Amaral dera-se início à «idade do 

ferro» da economia industrial portuguesa, expandindo-se os princípios de 

ressurgimento industrial que se destacam na Linha de Rumo, a obra de génio 

que sobressai na antologia moderna da nossa evolução económica. Nasceu e 

viveu em economia de abastecimento. Durante este período, efectivam-se os 

primeiros passos salientes nos decisivos passos da nossa indústria, desde que 

ela tem história54.  

Mas com o fim do conflito mundial a economia portuguesa não alcançara o 

ímpeto suficiente nos vários sectores que se acreditava virem a desenvolver-se 

com a criação de legislação adequada e o apoio do Estado. Por um lado, 

algumas das indústrias base propostas por Ferreira Dias não tiveram qualquer 

arranque e, por outro, a perspectiva conservadora de Oliveira Salazar 

manifestou-se em algumas opções da política económica. Para Fernanda Rollo 

a estratégia de industrialização propugnada por Ferreira Dias não teve nem a 

                                                 
51 Cf. DIAS: 1998 [1945], pp. 213. A criação da SUGAL, Sumos e Concentrados de Frutos de Portugal 
(Azambuja) ou da COMPAL (Almeirim) inserem-se nesta política de industrializar os produtos 
provenientes da agricultura.  
52 Cf. BRITO: 1989, pp. 164-165. 
53 Sobre este assunto Cf. BRITO: 1989, pp. 164-167. 
54 Terminava a idade da «pré-história» da industrialização portuguesa quando o professor Ferreira Dias 
redigiu os princípios básicos do desenvolvimento das indústrias, anunciando o evento de uma nova 
política industrial executada depois, em 1945, com a promulgação da lei nº 2005 de fomento e 
reorganização industrial. AMARAL: 1964, p.2. 
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realização, nem um sucedâneo paralelo nos anos que se lhe seguiram55. Daí o 

desalento que o próprio Ferreira Dias manifestara na Linha de Rumo escrita 

após 1945. Porém, é inegável que nos Anos Quarenta se assistiu ao 

aparecimento de um conjunto de instrumentos legais vocacionados para o 

fomento industrial e se desenvolveram alguns planos para a instalação de 

novas indústrias e da renovação fabril, que puseram em marcha um novo 

período da industrialização em Portugal. 

 

2.1.3. Planos para a nova indústria 

 

O processo de industrialização iniciado através das Leis nº 2002 e 2005 e 

enquadrado no contexto da economia de guerra, empreendido pela política de 

Salazar, aspirou à modernização dos sectores de produção. Esta actualização 

tecnológica centrada, preferencialmente, em algumas indústrias desenhou-se 

como um programa a concretizar a médio e a longo prazo, e decorreu da ideia 

de que as virtualidades da industrialização conduziriam ao desenvolvimento 

económico. Porém, a prosperidade manifestada no final da Segunda Guerra 

Mundial não dependeu de um sistema produtivo auto sustentado. Como refere 

Fernanda Rollo a prosperidade ocasionada pela guerra não foi acompanhada 

de um processo de modernização dos sectores de actividade, o que 

naturalmente vulnerabilizaria a economia portuguesa56 deste período. 

Sem a criação efectiva de uma economia estável e dependente da riqueza 

gerada internamente, a debilidade do desenvolvimento inerente ao ciclo 

conjuntural da Guerra evidenciara, por um lado, as fragilidades associadas ao 

decréscimo das exportações e das importações direccionadas para a indústria, 

e, por outro, a exposição à crise internacional, sentida com mais intensidade a 

partir de 1947 e 194857. Recorde-se que foi neste período conturbado, que 

entrou em cena como ministro da economia (4 de Fevereiro de 1947 e 16 de 

                                                 
55 Cf. ROLLO: 2002, p. 47. 
56 Idem, Ibidem, p. 46. Ver também ROSAS: 1994, pp. 451-452. 
57 Para Fernando Rosas a deterioração da economia portuguesa deste período deveu-se, 
fundamentalmente, a quatro factores: 1) ao aumento das importações, devido a uma crescente procura 
das restrições da guerra e ao aparecimento de algumas tensões inflacionistas; 2) à forte diminuição das 
exportações de alguns produtos e mercadorias anormalmente valorizados durante a guerra; 3) ao 
aumento das importações de produtos agrícolas, devido à escassez da produção de cereais […]; 4) ao 
aumento das importações de equipamento industrial destinando a sustentar o programa de 
industrialização acima referido. Cf. ROSAS: 1994, p. 453. 
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Outubro de 1948) o engenheiro Daniel Barbosa, um adepto da política 

industrialista de Ferreira Dias, mas cujo exercício não foi muito profícuo para o 

processo da industrialização.   

A par dos outros países europeus, e apesar da especificidade dos seus 

problemas, Portugal integrara assim o quadro de crise internacional que 

afectou a maioria dos estados saídos da Segunda Guerra. Será dentro desta 

conjuntura internacional e na procura de soluções para a reconstituição da 

Europa do pós-guerra, que Portugal colaborou na elaboração do Plano 

Marshall58. A maioria dos historiadores reconhece neste Plano inúmeras 

vantagens e contributos para o processo da modernização da economia 

nacional. Com o Plano Marshall surgira, simultaneamente, a primeira 

oportunidade da internacionalização da economia do Estado Novo, 

anunciando-se mesmo uma abertura ao exterior, e ensaiara-se um novo modo 

de conceber e planificar a actividade económica. A admissão de Portugal entre 

os países comparticipantes do auxílio Marshall pressupunha, como condição 

indispensável, a apresentação de um programa económico a longo prazo e do 

programa para 1949/50 que justificasse o auxílio solicitado59. 

A elaboração dos planos obedeceu a um conjunto de orientações emanadas 

pela Organização Europeia de Cooperação Económica, que exigiu um 

esquema geral de objectivos de produção e consumo nacionais, um relatório 

circunstanciado sobre obras ou fins económicos a realizar até 1952-53, e a 

estimativa das balanças comerciais e de pagamentos com as diversas zonas 

monetárias60. A prática decorrente da elaboração de planos que respeitaram 

firmes directivas, de modo a obter auxílio financeiro dos EUA, no contexto do 

programa Marshall, possibilitou o desenvolvimento de novas competências 

técnicas na organização das actividades económicas nacionais.  

                                                 
58 O Plano Marshall nasceu com o discurso proferido por George Marshall, secretário de Estado dos 
EUA, em 5 de Junho de 1947, na Universidade de Harvard. Este discurso procurou divulgar a pretensão 
dos EUA na ajuda aos países Europeus para reconstituírem a sua economia, destruída com a Segunda 
Guerra Mundial. A ajuda preconizada no Plano Marshall implicou a adopção de um vasto e complexo 
programa que tinha de ser comprido pelos países aderentes, nomeadamente a cooperação entre os 
diversos países europeus (Organização Europeia de Cooperação Económica – OECE) e a elaboração de 
planos que programassem a actividade económica a longo prazo. Sobre este assunto ver ROLLO: 1994. 
59 Idem, Ibidem, p. 265. Refira-se ainda que Portugal, por razões de natureza ideológica, não aderiu, de 
imediato, ao Plano Marshall. A abertura à ajuda prevista neste Plano é manifestada por Oliveira Salazar 
em meados de 1948, altura em que se impuseram motivos de ordem financeira, económica e social.  
60 Idem, Ibidem. 
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A década de Cinquenta ficou marcada pelo início da planificação da economia 

durante a vigência do Estado Novo. Esta forma mais objectiva e abrangente de 

projectar as actividades económicas desenvolveu-se através da elaboração e 

aplicação de diversos Planos de Fomento: I Plano de Fomento (1953-1958, 

aprovado pela Lei nº 2058, de 29 de Dezembro de 1952); II Plano de Fomento 

(1959-1964, aprovado pela Lei nº 2094, de 25 de Novembro de 1958); Plano 

Intercalar de Fomento (1965-1967, aprovado pela Lei nº 2123, de 14 de 

Dezembro de 1964) e III Plano de Fomento (1968-1973, aprovado pela Lei nº 

2133, de 20 de Dezembro de 1967)61.  

A adopção dos Planos de Fomento, a partir da década de Cinquenta, 

simbolizou as alterações decorridas no seio da decisão política e as 

consequentes opções económicas empreendidas62. O discurso de Salazar 

proferido a 28 de Maio de 1953, no Secretariado Nacional de Informação, 

aquando da realização da abertura das conferências ministeriais sobre o Plano 

de Fomento, iniciou-se com a frase «Para cada braço uma enxada. Para cada 

família um lar. Para cada boca o seu pão». Apesar da manifesta e clara alusão 

à terra, Oliveira Salazar reconhecera que a indústria tem rentabilidade superior 

à agricultura e que só pela industrialização se pode decisivamente elevar o 

nível de vida, como só por ela é possível atingir sem risco altas densidades 

demográficas. Sem suficiente industrialização nem teremos mercado local para 

algumas produções agrícolas nem poderemos evitar completamente que os 

excessos de população se expatriem […], nós entendemos que a 

industrialização maciça do país vá pondo a agricultura em condições de nos 

dar o máximo das suas possibilidades. Não estamos em face de uma tese 

económica; encontramo-nos diante de definir uma política que tem de atender 

ao conjunto de circunstâncias que se verificam no Mundo63.  

Ferreira Dias na Linha de Rumo (vol. II) enunciou a hesitação do Estado em 

cumprir o programa aprovado pela Lei nº 2005, referindo que se assistira 

durante seis anos a uma indecisão na efectiva implementação das indústrias 

base. O I Plano de Fomento (1953-1958) rompeu com essa espécie de 

                                                 
61 Na vigência do Estado Novo elaborou-se ainda o IV Plano de Fomento (1974-1979), que não chegou a 
ser cumprido. 
62 Fernando Rosas recorda que a Lei da Reconstituição Económica, de 1935, representa o primeiro ensaio 
sobre a planificação da economia. 
63 Cf. Salazar e o Plano de Fomento: 1953, pp.9-10. 
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hibernação perante a Lei de 1945, pondo fim a um pesado silêncio64. Esta 

descontinuidade assumiu-se, efectivamente, no discurso de Salazar sobre o I 

Plano de Fomento. 

Este Plano, caracterizado pelo seu duplo carácter, apresentou-se como um 

imperativo no tocante aos investimentos exclusivamente públicos; e um simples 

plano programático no que respeita aos investimentos de iniciativa privada65. 

De acordo com a sua vocação expressa no texto, o I Plano de Fomento cingiu-

se a um programa direccionado aos investimentos públicos, nomeadamente à 

agricultura, às vias de comunicação e aos meios de transporte, à construção de 

escolas técnicas e ao fomento do crédito ultramarino, enquanto que para os 

particulares previu-se apoio directo ou indirecto do Estado, tanto para a 

instalação de novas indústrias como para o desenvolvimento das existentes.  

Os investimentos previstos abrangeram a agricultura através da eleição da 

hidráulica agrícola (556.000 contos), do povoamento florestal (464.000 contos), 

da colonização interna (270.000 contos); e a indústria, seleccionando-se 

sectores ou áreas industriais como: a electricidade (2.630.000 contos), a 

siderurgia (250:000 contos), a refinação de petróleos (280.000 contos), os 

adubos azotados (165.000 contos), a folha-de-flandres (120.000 contos) e a 

celulose de papel (65.000 contos).  

As opções do I Plano evidenciaram a integração de planos parcelares em 

execução e de algumas indústrias base cujo arranque se ficara a dever à Lei nº 

2005. Como refere Ferreira Dias, o Plano limitara-se a contemplar as 

indústrias-base de 1945 inacabadas ou não começadas (siderurgia, azotados e 

celulose); às quais acrescentou apenas a ampliação da Sacor, aliás há muito 

projectada. […] No campo industrial o Plano precisa porém de ser olhado, tal 

como é, um programa de conclusão de indústrias-base que aparece no 

relatório da proposta donde nasceu a lei nº 2005; deixa de fora a tarefa de 

grande fôlego da reorganização industrial66.  

Este Plano traduziu uma continuidade e um arranque da Lei de 1945, 

representando o reajuste e o relançamento possível de um programa industrial 

irreversível dentro do quadro de actuação de uma política económica mais 

                                                 
64 Cf. DIAS: 1998, p. 188. 
65 I Plano de Fomento, 1953-58, Relatório Final da Execução: 1959, p. 14. 
66 Cf. DIAS: 1998, p. 189. 
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internacionalizada. Em concordância com Fernando Rosas, a maior novidade 

deste Plano residira na criação de incentivos à iniciativa privada, que na 

promoção da nova indústria pôde contar com o Estado, através da já conhecida 

política de infra-estruturas ou de facilidades várias na obtenção de créditos ou 

financiamentos.  

Apesar do programa industrial proposto não ter sido plenamente cumprido, 

caso da indústria siderúrgica, o Relatório elaborado pela Inspecção Superior do 

Plano de Fomento, publicado em 1959 sob o título I Plano de Fomento, 1953-

58, Relatório Final da Execução, divulgou um conjunto de novas indústrias que 

se encontravam em fase de instalação ou cuja construção se previra para o 

seu período de vigência (até 1959): máquinas de escrever; pontes rolantes e 

monta-cargas; material circulante para caminhos-de-ferro; motocicletas; 

motores de explosão; aparelhagem eléctrica; aparelhos de televisão; lâmpadas 

fluorescentes; tubos plásticos para fins eléctricos; relógios; lapidagem de 

pedras preciosas e aparelhagem de manutenção industrial, contabilizando-se 

ao todo dezanove fábricas direccionadas, particularmente, para a indústria 

metalomecânica e eléctrica67. 

Quanto às indústrias que revelaram maior taxa de crescimento entre 1953-

1958, o Relatório evidenciou, sem dúvida, o sector petrolífero e químico ao 

apresentar o aumento mais significativo de actividade correspondente a esses 

anos. A título de exemplo podemos indicar que a refinação de petróleos 

cresceu mais de 200%, enquanto que os derivados do sódio apresentaram um 

aumento de 96% e os adubos químicos de 36%68. 

Porém, quer o destaque atribuído às concretizações industriais no Relatório de 

1959, quer as palavras expressas pelo Presidente do Conselho de Ministros a 

favor da industrialização nas conferencias ministeriais, não disfarçaram, ainda 

nesta fase, uma certa preferência de Oliveira Salazar pelo sector agrícola, 

reflectida no início do seu discurso de 1953, ao centrar a sua atenção no 

mundo rural.  

                                                 
67 Cf. I Plano de Fomento, 1953-58, Relatório Final da Execução: 1959, p. 553.  
68 O Relatório Final da Execução do I Plano apresentou um quadro referente à evolução das diversas 
indústrias químicas entre os anos 1953-1958. Para além das três indústrias já citadas no texto refira-se 
ainda: ácido sulfúrico (+ 28%); álcool industrial (+ 22%); resinosos (- 31%); adubos orgânicos e 
químicos-orgânicos (- 6%); sulfato de cobre (- 18%); alimentos para gados (+ 67%); glicerinas (+ 230%); 
óleos não combustíveis (+ 4%); tintas preparadas e afins (+ 118%) e sabões (3%). Cf. I Plano de 
Fomento, 1953-58, Relatório Final da Execução: 1959, p. 263. 
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A diluição desta espécie de contradição latente na política económica do 

Estado Novo, umas vezes mais atenuada que outras, dependeu também do 

carácter de algumas medidas institucionais empreendidas, de inequívoca 

inspiração na corrente industrialista e no espírito da Lei nº 2005 e do I Plano de 

Fomento, ainda durante a década de Cinquenta.  

Por exemplo, ainda que o incentivo ao consumo dos produtos fabricados em 

Portugal derivasse de uma das opções enquadradas pela “política de guerra”, 

esta medida configurou, sem dúvida, um estímulo imprescindível na formação 

de hábitos, entre os portugueses, que passaram a valorizar a produção das 

indústrias nacionais. De acordo com as palavras de Ferreira Dias este 

incremento ao consumo dos produtos fabricados em Portugal não pôde, porém, 

evoluir sem uma normalização e uma melhoria da qualidade desses bens 

industriais de origem nacional, ideia também defendida na Grande Exposição 

Industrial de 1932-33.  

O disposto no artigo 12º do Decreto-Lei nº 38801, de 25 de Junho de 1952, e o 

seu regulamento através da Portaria nº 15836, de 25 de Abril de 1956, 

incorporou na letra de lei estas preocupações ao garantir o fabrico de produtos 

«em conformidade com as normas» e a aplicação de uma validação desta 

produção através da «marca nacional de qualidade».  

Em Portugal, a marca de qualidade em conformidade com as normas legais 

empregou-se, pela primeira vez, na SIPE - Sociedade Industrial de Produtos 

Eléctricos (Carcavelos). Este facto foi assinalado, a 30 de Julho de 1958, 

através de cerimónia oficial presidida pelo Subsecretário de Estado da Indústria 

e do Comércio, o Engenheiro Magalhães Ramalho69 (1907-1972) que proferiu 

um discurso onde relevou a pertinência e a imprescindibilidade da aplicação 

deste sistema de qualificação à indústria nacional. A marca nacional de 

qualidade de «conformidade com as normas» simbolizou para o engenheiro 

                                                 
69 O Engenheiro António de Magalhães Ramalho licenciou-se em Engenharia Mecânica e Electrotécnica, 
pelo Instituto Superior Técnico, e assumiu diversos cargos em organismos relacionados com as diversas 
áreas da economia, nomeadamente como engenheiro-inspector superior da Direcção Geral de 
Combustíveis, vice-presidente do Conselho de Combustíveis e, nessa qualidade, vogal do Conselho 
Superior da Indústria e do Conselho Superior de Minas. De 1952 a 1958 exerceu o cargo de Subsecretário 
de Estado do Comércio e Indústria, e em Fevereiro de 1959 foi nomeado director do Instituto Nacional de 
Investigação Científica, cargo que desempenhou até 1969.  
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Magalhães Ramalho o arranque de uma nova era do ressurgimento industrial 

do País70. 

A criação e a promulgação do Instituto Nacional de Investigação Industrial 

(INII), através da Lei nº 2089, de 8 de Junho de 1957, inseriram-se também 

nessa aspiração de desenvolver e aplicar um programa mais vasto para a 

indústria. Integrado no Ministério da Economia, o INII definira como objecto de 

actuação: promover, auxiliar e coordenar a investigação e assistência que 

interessem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento industriais do País71.  

No discurso industrialista de Ferreira Dias ou de Ferreira do Amaral uma das 

condições para a modernização das fábricas dependeu, precisamente, da 

implementação da investigação científica e a sua aplicação à indústria, uma 

especificidade da fase neotécnica. A relação das universidades com as 

unidades de produção, as pesquisas científicas incorporadas nos organigramas 

produtivos e a introdução de laboratórios nas fábricas definiram algumas das 

transformações a desenvolver pela indústria nacional. 

A fundação do INII inseriu-se no quadro destas preocupações e representou a 

resposta encontrada pelo Estado para incrementar a relação entre a 

investigação científica e a actividade industrial. Uma das funções do INII 

consistiu na mediação entre o campo da pesquisa e a sua utilização nas 

diversas indústrias, de modo a garantir a expansão da economia através: i) da 

coordenação de meios, estudos e investigações de interesse para o progresso 

das indústrias; ii) do acompanhamento da evolução e dos progressos 

científicos das diversas indústrias portuguesas e estrangeiras; iii) da realização 

de estudos, ensaios e investigações científicas ou técnicas que apresentassem 

interesse para a indústria; iv) da promoção de intercâmbio com as 

universidades, as escolas técnicas ou outras instituições que se dedicassem à 

produção de conhecimento científico que possa ser aplicado às indústrias72. O 

INII apresentou-se como um organismo estatal cujas competências se 

centraram, primordialmente, na promoção, na formação e na divulgação de 

uma nova indústria indissociável do progresso da ciência, na qual o engenheiro 

                                                 
70 Cf. Indústria Portuguesa: Agosto 1958, p. 240. 
71 Cf. Lei nº 2089, de 8 de Junho de 1957, Base II. In Diário do Governo, I série, número 133. 
72 Idem. 
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ganhara o papel de relevo a par da obtenção de produtos mais normalizados e 

competitivos.  

Passara-se quase uma década desde a promulgação da Lei nº 2089 quando se 

efectivou a tomada de posse do primeiro director do INII, o engenheiro 

Magalhães Ramalho, acto amplamente noticiado pela Indústria Portuguesa, em 

Janeiro de 1967. As palavras proferidas pelo então Secretário da Indústria, 

engenheiro Manuel Rafael Amaro da Costa (n. 1910) destacaram o conjunto de 

actividades empreendidas pelo INII, bem como a viragem total da mentalidade 

[que ocorrera] no País em matéria de desenvolvimento, investigação, formação 

e organização e gestão moderna73.  

Esta legitimação da política industrial manifestada no discurso do engenheiro 

Amaro da Costa alcançou-se através da implementação do II Plano de 

Fomento (1959-1964) e do Plano Intercalar (1965-1967).  

Relativamente ao II Plano, um artigo publicado na Indústria Portuguesa 

intitulado “O Plano de Fomento e a continuidade da Industrialização” refere que 

O 2º Plano de Fomento constitui, sem dúvida, uma consagração eminente da 

missão fundamental da indústria no progresso do País e abre-lhe as 

perspectivas mais amplas na continuidade dessa missão resgatadora74. 

Em Janeiro de 1957, o Ministro da Presidência, Marcelo Caetano75 (1906-

1980), apresentou ao Conselho Económico os objectivos do II Plano de 

Fomento. Segundo a Indústria Portuguesa, o discurso de Marcelo Caetano 

apresentou a política da industrialização, no seu mais amplo sentido actual […] 

Não apenas a industrialização que se processa pela criação de novas fábricas 

ou desenvolvimento das existentes, mas por um esforço conjugado de 

aceleração do crescimento económico e da consequente melhoria de vida 

colectiva, englobando a produção fabril, a política de mercados, a 

modernização e reforço de produtividade da agricultura, a mais eficaz 

                                                 
73 Cf. O acto de posse definitiva do Sr. Eng. Magalhães Ramalho no cargo de director do INII. Indústria 
Portuguesa, nº 467, Janeiro 1967, p. 3. Como diria Ferreira do Amaral na obra A industrialização em 
Portugal (1966), a mentalidade industrial mudara e crescera, facto que se encontrava associado ao fim da 
«idade do Ferro» que ocorrera com a inauguração da Siderurgia Nacional (1961). A esperada 
concretização do fabrico do aço em Portugal, uma das indústrias base presentes no I Plano de Fomento, 
contribuíram para que este autor integrasse os Anos Sessenta no pleno desenvolvimento industrial. Cf. 
AMARAL: 1966, p. 48. 
74 Cf. Indústria Portuguesa: 1958, nº 363-364, p. 165. 
75 Marcelo Caetano foi jurista, doutrinador, dirigente político e último chefe do Governo do Estado Novo 
(1968-1974). Sobre este assunto ver entrada sobre Marcelo Caetano no Dicionário de História do Estado 
Novo, da autoria de Fernanda Rollo, vol I, pp. 110-112. 
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comercialização dos produtos, a qualificação da mão-de-obra e todos os 

restantes factores do progresso positivo da Nação76. 

Efectivamente, o II Plano de Fomento propôs um programa global de política 

económica, que procurou harmonizar e cumprir objectivos relacionados com: o 

aumento do ritmo de crescimento do produto nacional; a melhoria do nível de 

vida, através da diminuição do número de desempregados; e a melhoria da 

balança de pagamentos77. Todavia, a concepção económica inerente ao II 

Plano manifestou uma continuidade em relação ao anterior, pois a 

concretização do programa definido realizou-se com base em planos 

parcelares aplicados às diversas áreas constantes no diploma legal78. Este 

Plano manteve-se também como uma ferramenta que agilizou os investimentos 

públicos, ainda que as somas previstas fossem mais avultadas face ao Plano 

precedente. Enquanto que no quinquénio de 1953-58 a verba consagrada às 

indústrias foi de 2.123 milhares de contos, no II Plano a parcela dos 

investimentos elevara-se a 5.770 milhares de contos.  

No II Plano de Fomento, apesar da manutenção dos investimentos públicos em 

sectores básicos da economia e da continuação do apoio aos industriais, as 

preocupações sociais ganharam uma dimensão crescente face ao Plano 

anterior. No entanto, para Fernanda Rollo o II Plano de Fomento nasceu e 

desenvolveu-se, em parte ultrapassado pelos acontecimentos; complexo e 

instante, o problema dos mercados, significando abertura, vai-se impondo e 

naquele passo hesitante de quem tem de satisfazer interesses nem sempre 

fáceis de conciliar; os governantes portugueses procuraram não perder o que 

de mais importante se passava nos termos da integração europeia79. No início 

da década de Sessenta colocaram-se grandes desafios na condução de uma 

política adequada de cooperação económica com a Europa, facto que se 

revelou, principalmente, com a integração de Portugal na EFTA (Associação 

                                                 
76Cf. Indústria Portuguesa: 1957, nº 347, p.3. 
77 Cf. ROSAS: 1994, p. 464. 
78 O Plano de Fomento na sua Base II compreendeu as seguintes rubricas: i) Agricultura: Hidráulica 
agrícola, Povoamento florestal, Reorganização agrária, Defesa sanitária das plantas e dos animais, 
Melhoramentos agrícolas, Armazenagem de produtos agrícolas, Viação rural; ii) Pesca, indústrias 
extractivas e transformadoras: Pesca, Minas, Indústrias-base, Indústrias-transformadoras, Reorganização 
industrial; iii) Electricidade: Produção, Transporte, Distribuição; iv) Transportes e comunicações: 
Transportes ferroviários, Transportes marítimos, Portos, Aeroportos, Ponte sobre o Tejo, Rede telefónica 
nacional; v) Investigação e ensino técnico: Investigação aplicada, Escolas técnicas. Cf. Indústria 
Portuguesa: 1958, nº 370, pp. 489-492.  
79 Cf. ROLLO: 2002, p. 53. 
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Europeia do Comércio Livre, AECL/EFTA), em Janeiro de 1960, circunstância 

que poderá simbolizar a abertura aos mercados externos, ou a alteração da 

estratégia de desenvolvimento preconizado até então80. 

Se tivermos por base a exposição feita à Imprensa, pelo engenheiro Ferreira 

Dias, enquanto Ministro da Economia (1958-1962), no Secretariado Nacional 

de Informação, em Fevereiro de 1960, sobre a evolução da economia nacional 

a perspectiva é bem distinta. Talvez por Ferreira Dias se ter mantido coerente 

com o conceito de industrialização que sempre defendera, continuando uma 

política assente na reorganização das indústrias existentes, no fomento de 

novas indústrias, na expansão da rede eléctrica nacional e no incremento da 

agricultura com base nos derivados da indústria química. 

Muito deste ideário conduziu a apresentação dos objectivos principais desse 

discurso, de início da década de Sessenta, que se centraram em torno: das 

indústrias transformadoras presentes no II Plano de Fomento81, das novas 

indústrias que surgiam fora do Plano82, das ampliações das indústrias83, da 

reorganização industrial84 e da concentração industrial. Fazendo um balanço 

positivo da actividade e do desenvolvimento do sector que apresentou, Ferreira 

Dias transmitira confiança face ao rumo que a indústria tomara. No entanto, 

para que a alteração da estrutura produtiva se verificasse seria necessário, 

segundo a sua opinião, manter uma articulação entre três condições 

indispensáveis – o Estado como garante da iniciativa individual; a colaboração 

imprescindível dos industriais e a disponibilização de capitais por parte do 

Banco de Fomento.     

É unânime a opinião dos diversos historiadores em considerar o Plano 

Intercalar de Fomento (1965-1967) o primeiro instrumento de planeamento 

                                                 
80 A Associação Europeia de Comércio Livre, mais conhecida por EFTA, foi estabelecida pela 
Convenção de Estocolmo, assinada em Janeiro de 1960. Os países fundadores foram a Áustria, a 
Dinamarca, a Noruega, Portugal, Reino Unido e Suíça. Sobre este assunto ver ROSAS: 1994 e ROLLO: 
2002. A par da abertura dos mercados europeus, o início da Guerra Colonial em Angola, no ano de 1961, 
gerou uma nova fase de hesitações perante a definição de uma política económica, tendo mesmo sido 
criado o Espaço Económico Português. 
81 Cf. Quadro 1, Indústrias transformadoras no Plano de Fomento. 
82 Cf. Quadro 2, Novas indústrias fora do Plano de Fomento. 
83 Cf. Quadro 3, Ampliações de indústrias. 
84 Dentro do âmbito dos objectivos da reorganização industrial criaram-se comissões de estudo vocacionadas 
para actividades industriais específicas: algodões, amido, papel, vidros, produtos farmacêuticos, cutelarias e 
loiça de alumínios; encontrando-se em preparação a organização de outros grupos de trabalho direccionados 
para as actividades relacionadas com: refinação de açúcar, álcool, resinosa, lacticínios, curtumes, tintas, 
gesso, moagem e massas. Cf. Indústria Portuguesa: 1960, Março, p. 81. 
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global da política económica do país, no qual a indústria se afirmou como o 

sector prioritário em detrimento da actividade agrícola85.  

A 2 de Outubro de 1964, o Ministro de Estado Correia de Oliveira (1921-1976) 

num discurso feito ao país sobre o Plano Intercalar de Fomento, referiu que ao 

apresentar à Nação o Plano para 1965-1967 o Governo tem a plena 

consciência do que significa, nas circunstâncias presentes, o volume dos 

investimentos necessários à realização dos objectivos programados. Mas, para 

além do investimento a realizar, o Governo desejaria que este Plano fosse 

sobretudo um claro termo de referência para o sector privado, um eficiente 

instrumento de coordenação das várias actividades económicas e um conjunto 

sistematizado de linhas de orientação para a política que conduzirá à formação 

de uma autêntica economia nacional no espaço português86 

Elaborado e desenvolvido dentro de uma instável conjuntura devido, 

essencialmente, ao esforço de uma economia direccionada para a Guerra 

Colonial, à formação do Mercado Comum Português e de uma aproximação à 

EFTA, o Plano Intercalar manteve algumas preocupações já manifestadas no 

Plano anterior87. Constantes permaneceram os objectivos direccionados para a 

aceleração do ritmo do crescimento do produto nacional e para a repartição 

mais equitativa dos rendimentos gerados, inseridos num quadro de 

preocupações sociais mais amplas. Em comparação com o Plano anterior 

definira-se, inequivocamente, o papel central do sector industrial, cujas áreas 

produtivas também não se alteraram muito face às indústrias contempladas em 

programas de modernização industrial anteriores (metalurgia, metalomecânica, 

material eléctrico, química e produtos derivados do petróleo), e da iniciativa 

privada88.   

As inovações constantes neste Plano, visíveis na consagração do sector 

industrial, na aceitação dos mercados externos ou na eleição da iniciativa 

                                                 
85 Sobre este assunto ver ROSAS: 1994 e ROLLO: 2002. 
86 Cf. Indústria Portuguesa: 1964: nº 441, p. 575. 
87 A partir, fundamentalmente, do II Plano de Fomento assistiu-se ao esforço de abrir a economia 
portuguesa ao exterior, nomeadamente através da criação e consolidação do “Espaço Económico 
Português”, que procurou estender às ex-colónias as preocupações com a industrialização e com o 
desenvolvimento da electricidade, por exemplo. Sobre este assunto Cf. Espaço Económico Português 
/Mercado Único Português. Dicionário de História do Estado Novo: 1996, vol.I, pp. 312-315 e Política 
Económica. Dicionário de História do Estado Novo: 1196, vol. II, pp. 765-769. 
88 Ver a entrada “Indústria, industrialização”, no Dicionário de história do Estado Novo: 1996, vol. I, pp. 
478-479. 
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privada encerraram um ciclo político e um árduo percurso iniciado com a Lei nº 

2005, de 1945. Dado o âmbito cronológico deste trabalho, a análise efectuada 

aos diversos planos não abrangeu o III Plano de Fomento, produzido para o 

quinquénio 1968-1973, o qual inaugurou um novo ciclo político dirigido por 

Marcelo Caetano. 

A elaboração e a implementação de planos, a partir da década de Cinquenta, 

integradas numa exigência mais vasta da adesão ao Plano Marshall, 

promoveram uma concepção da economia mais global, acentuando e 

privilegiando a correlação entre os diversos sectores, e promovendo regras 

mais racionais da organização das actividades económicas e uma maior 

articulação entre o sector financeiro e técnico. Mesmo que os Planos iniciais 

tenham tido uma forte presença e uma vocação primordial direccionadas para 

os investimentos públicos, foi dentro desta planificação que se integraram os 

sectores industriais a modernizar. 

O primeiro Plano de Fomento reflectiu uma maior proximidade com os 

objectivos e o tipo de estrutura económica difundidas pela Lei de 1945, 

simbolizando o momento da transição entre o pensamento e o modo de 

fomentar a indústria nacional aí explanados. Os conceitos assentaram no 

ideário industrialista defendido pelos engenheiros Ferreira Dias ou Ferreira do 

Amaral. Apesar das hesitações em definir uma inequívoca política industrial, foi 

ainda nos Anos Cinquenta que um novo rumo para a indústria se traçou, 

nomeadamente com o II Plano de Fomento, com a criação da «marca nacional 

de qualidade» ou do INII, vocacionado para articular a ciência com o 

desenvolvimento industrial.  

Os Anos Sessenta pareceram coroar o esforço industrialista com a entrada em 

funcionamento da Siderurgia Nacional, uma das principais indústrias base 

concebidas para Portugal. Apesar de todas as vicissitudes inerentes a um 

programa de Guerra Colonial e a abertura ao exterior, o Plano Intercalar 

apresentara uma perspectiva integral da economia, e incrementara, finalmente, 

um programa para a indústria nacional, há muito esperado.  

Esta clara adesão ao modelo da indústria da segunda geração, não foi 

suficiente para que o desenvolvimento mais harmonioso se efectivasse entre a 

população portuguesa. O planeamento, tal como foi praticado em Portugal, não 

permitiu equacionar e muito menos resolver os grandes problemas de um 
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desenvolvimento orientado à melhoria das condições de vida com redução das 

desigualdades89. Porém, os Planos de Fomento corresponderam ao terceiro 

modo da política industrial definido durante o Estado Novo, para o período 

estudado, independentemente de ter permanecido algum desfasamento entre o 

pensamento produzido e a prática incrementada. Apesar das múltiplas 

fragilidades subjacentes aos diversos diplomas legais produzidos, importa 

compreender quais os impactes que tiveram na criação das indústrias ou na 

reorganização das indústrias existentes, e de que modo é que a afirmação 

desse ideário industrialista se inseriu numa acção mais ampla de alguns 

sectores da sociedade portuguesa, e se reflectiu no urbanismo e na 

arquitectura industrial deste período. 

 

2.2. Da promoção de uma ideia de indústria  

 
2.2.1. Engenheiros 

 

A classe dos engenheiros desempenhou uma acção insubstituível no processo 

de industrialização, ocorrido durante o Estado Novo. Enquanto grupo 

profissional, os engenheiros beneficiaram de um conjunto de factores que 

contribuíram para que se definisse um modelo de desenvolvimento industrial e 

económico, e uma ideia de indústria.  

Algumas condições exógenas que contribuíram para a afirmação do papel do 

engenheiro na sociedade moderna radicaram no progresso da técnica e da 

indústria. Sem a articulação entre o saber da ciência e a sua aplicação prática 

à produção, conhecimento que entrou no domínio do trabalho dos engenheiros, 

não teria sido possível o ritmo e a dimensão da industrialização e a ascensão 

profissional desta classe. Os engenheiros integraram os mecanismos da 

modernização da tecnologia e beneficiaram do seu saber especializado, 

alcançando um papel decisivo na afirmação da fase neotécnica da indústria. 

Podemos dizer que foram uma das causas do triunfo da segunda revolução 

industrial e, simultaneamente, auferiram do efeito e do benefício desse 

                                                 
89 Cf. “Planos de Fomento”. Dicionário de História do Estado Novo, vol. II, 1996, p. 742. Citação feita 
com base no estudo de Manuela Silva, O Planeamento económico em Portugal, Lições da Experiência, 
1984, p. 26. 
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desenvolvimento através da sua promoção social, o que lhes permitiu actuar 

nos planos político, económico e cultural. Como vimos no capítulo I, a 

implementação da indústria e do modelo ou organização industrial de Henry 

Ford caminhou a par do desempenho dos engenheiros. Nas indústrias de Ford, 

os engenheiros estiveram presentes na concepção e construção dos edifícios, 

na organização da produção, na aplicação do saber à optimização das diversas 

tarefas, agilizando a concretização da organização científica do trabalho; 

representando, mesmo, nesta fase um corpo especializado de saber, dentro da 

fábrica, separado da execução das tarefas dos operários. 

A participação directa dos engenheiros no processo de industrialização e até 

na criação de novas estéticas, associadas à arquitectura do ferro e, 

inicialmente, do betão, promoveu a ideia de que esta classe profissional 

encerrara em si o conjunto dos novos valores a assimilar por qualquer 

sociedade que se queria modernizar. O engenheiro simbolizou o progresso, a 

mudança e a modernidade. Imbuído de um espírito empreendedor e actual, o 

engenheiro propagou os valores da técnica, reconhecidos na precisão, no 

conhecimento da ciência, no rigor e objectividade, nos novos materiais, nas 

novas formas, nas indústrias, nos transportes, nas infra-estruturas, nas 

cidades, em suma, definira e construíra uma nova cultura baseada na 

tecnologia.  

Os movimentos da vanguarda artística foram os primeiros a reconhecer o papel 

preponderante do domínio da técnica na modernização das sociedades. Refira-

se, a título de exemplo, o Futurismo, como vimos no capítulo anterior. Para 

Portugal, destacamos, uma vez mais, um dos heterónimos de Fernando 

Pessoa, Álvaro de Campos, engenheiro naval formado em Inglaterra, que 

propagou os valores da técnica presentes na sociedade moderna que se 

adivinhara, mesmo para Portugal. 

Para a afirmação desta classe muito contribuiu a gestão que os engenheiros 

fizeram do seu saber profissional. Ao desenvolveram uma crescente 

consciencialização sobre a importância da sua participação no progresso 

material e económico do país, os engenheiros estenderam a sua acção a 

distintos sectores sociais. Um longo caminho de negociações, confrontos ou 

alianças com diferentes grupos políticos, económicos ou profissionais encetara-

se, principalmente a partir do momento da criação da Associação dos 
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Engenheiros Civis Portugueses (1869). O objectivo subjacente desta 

aproximação da classe dos engenheiros a outros sectores da sociedade 

residira na vontade latente em integrar organismos de decisão política90. 

De acordo com Maria de Lurdes Rodrigues (n. 1956) o percurso empreendido 

pela classe profissional dos engenheiros na sociedade portuguesa organizou-

se em três momentos que nos revelam o seu trajecto e o seu peso social: 1º 

período (1812-1911) – As origens: da engenharia militar à engenharia civil; 2º 

período (1911-1936) – Conquista e afirmação do papel social dos engenheiros; 

3º período – (1936-2002) – A hora dos engenheiros91. 

 A afirmação e a consolidação da hora dos engenheiros durante o período do 

Estado Novo evoluíram, em parte, dentro da baliza cronológica do presente 

trabalho – 1933 a 1968 – na qual esta classe profissional ampliou o seu 

protagonismo nas diversas esferas de actividade do país, como o ensino, a 

indústria, a economia ou a política, num processo mais ou menos contínuo. 

Porém, importa referir que no 2º período (1911-1936) ocorreram alguns factos 

determinantes para o sucesso e a afirmação desta classe profissional durante 

os Anos Trinta. A criação do Instituto Superior Técnico, em 1911, através do 

Decreto promulgado a 23 de Maio, pelo Ministro do Fomento Brito Camacho 

(1862-1934), define um momento fulcral para a mudança de paradigma do 

papel do engenheiro na sociedade portuguesa92.  

Porém, a responsabilidade de atribuir ao engenheiro, em definitivo, a função de 

renovar o país e a imagem de modernizador da nação, partiu da acção de outro 

engenheiro. Duarte Pacheco93 (1900-1943), director do Instituto Superior 

                                                 
90 A Associação dos Engenheiros Civis Portugueses, organização profissional que antecede a Ordem dos 
Engenheiros, formada em 1936, foi responsável por uma das publicações mais relevantes para o 
conhecimento do desenvolvimento da classe de engenheiros e da sua acção, através da realização de 
estudos ou obras de natureza diversa, como as actividades mineiras ou o programa de obras públicas 
desenvolvido para o país. A revista das Obras Públicas publicou-se entre 1869 e 1947. 
91 Cf. RODRIGUES: 2002, p. 81. 
92 O primeiro director, durante dez anos, do Instituto Superior Técnico foi o engenheiro Alfredo Bensaúde 
(1856-1941), doutor em ciências e quadro técnico de minas e serviços geológicos. As primeiras 
instalações do IST localizaram-se no Bairro da Boavista, em Lisboa. A partir de 1925 os alunos do IST 
publicaram a revista de engenharia, intitulada Técnica, órgão de informação e divulgação fundamental 
para o conhecimento da evolução do ensino, do estudo ou das obras de engenharia que ocorreram em 
Portugal ou nas ex-colónias.  
93 Duarte Pacheco formou-se em engenharia electrotécnica, pelo Instituto Superior Técnico. Em 1925 foi 
nomeado professor da cadeira de Matemáticas Gerais no IST, e em 1926 ocupava o cargo de director do 
instituto. Cf. Dicionário de História do Estado Novo: 1996, vol. II, pp. 710-711. Sobre Duarte Pacheco 
Cf. COSTA, Sandra Vaz - O País a Régua e Esquadro. Urbanismo, Arquitectura e Memória: Estratégias 
na Obra Pública de Duarte Pacheco. Encontro Aprendizes de Feiticeiro. Investigação de Doutoromento 
dos cursos do Instituto de Histórioa de Arte da FLUL, Edições Colibri, 2009, pp. 201-206. 
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Técnico, a partir de 1926, encomendara um novo projecto, para o ensino 

universitário de engenharia, ao arquitecto Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957). 

Integrado na área de renovação urbana da Alameda Afonso Henriques, da 

autoria de Cristino da Silva94, o novo projecto do IST, datado de 1927 e 

inaugurado nove anos depois, representou na cidade, pela sua escala e 

essência de obra arquitectónica moderna, a afirmação de uma classe 

profissional que se mostrou apta a intervir na reconstrução ou no ressurgimento 

económico, exigidos no domínio da política da nação. A criação da Ordem dos 

Engenheiros, também em 1936, confirmou este momento de afirmação, através 

de uma associação que representou e defendeu os seus interesses 

profissionais. Os novos valores da técnica apresentaram-se, em pleno, à 

sociedade. 

Promovido pela Associação dos Engenheiros Civis Portugueses, o I Congresso 

de Engenharia, realizado em Lisboa entre 7 e 12 de Junho de 1931, traduziu 

também um dos momentos mais altos da afirmação social dos engenheiros95. 

Sobre este evento a revista Técnica publicou a Engenharia Portuguesa 

realizando o seu 1º Congresso, veio preencher a grave lacuna que há muito se 

fazia sentir na vida de uma classe, como esta, tão intimamente ligada pela 

natureza e pelos resultados da sua actividade ao interesse colectivo96. As 

comunicações apresentadas versaram sobre temas relevantes para definição 

da política industrial: i) a construção de gares marítimas e o Porto de Lisboa, 

pelo Coronel e engenheiro Cid Perestrelo (1890-?); ii) a indústria dos petróleos, 

pelo engenheiro Aboim Inglês (filho); iii) a indústria siderúrgica em Portugal, 

pelo engenheiro Trigueiros de Martel (1900-1958); iv) a construção da rede 

eléctrica nacional, pelo engenheiro Ferreira Dias; v) “O Estado realizará a rede 

eléctrica nacional”, pelo engenheiro Ferreira do Amaral97.  

O programa do Congresso integrou ainda uma Exposição de Engenharia, que 

decorreu na Sociedade Nacional de Belas Artes, e na qual estiveram presentes 

oitenta estabelecimentos oficiais e empresas particulares, e uma Exposição de 

Trabalhos de Engenharia que pretendeu divulgar desenhos, projectos, 
                                                 
94 Cf. TOSTÕES: 2002, p. 196. 
95 Na organização deste encontro estiveram presentes outras entidades como: a Associação dos 
Engenheiros Civis do Norte de Portugal, o Instituto Superior Técnico, a Faculdade de Engenharia da 
Faculdade do Porto e o Curso de Engenharia da Escola Militar. 
96 Cf. Técnica: 1931, nº 32, p. 168. 
97 Cf. Indústria Portuguesa: 1931, nº 40, pp. 43-48. 
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memórias, modelos, de obras de engenharia antigas ou modernas executadas 

ou projectadas em Portugal. 

No I Congresso ensaiara-se uma concepção para a modernização do país 

assente na industrialização, nas obras de fomento de infra-estruturas, acções 

que se incrementariam em articulação com a intervenção do Estado. Os 

engenheiros afirmaram-se, simultaneamente, como os arautos do arquétipo 

económico e industrial para Portugal, os únicos que, através do saber técnico, 

propuseram medidas credíveis a prosseguir.  

Mesmo que as teses defendidas ou as preocupações apresentadas no 

Congresso de 1931 não tivessem sido integradas nos primeiros diplomas legais 

produzidos pelo Estado Novo, como a Lei da Reconstituição Económica (1935), 

a sociedade portuguesa assistiu: i) ao emergir de nomes fundamentais para a 

definição e aplicação de um ideário industrialista nas décadas seguintes, ii) à 

apresentação de um conjunto de propostas de industrialização com base em 

indústrias ou programas de fomento que tiveram continuidade nas décadas 

seguintes, iii) à divulgação de um saber técnico apresentado com carácter de 

utilidade social, iv) à afirmação de uma classe que teria um papel 

preponderante na acção governativa, nomeadamente Ferreira Dias e Ferreira 

do Amaral.  

Com a criação do ensino universitário para engenheiros, em conexão com a 

construção do novo IST e a realização do I Congresso de Engenheiros, 

percorreu-se um caminho que permitiu afirmar um modelo de sociedade 

baseado nos valores e na bondade da técnica, formar gerações com a crença 

na nova indústria, divulgar o conhecimento dos engenheiros como um valor 

social a integrar pela sociedade e formar uma classe capaz de conduzir os 

destinos de um Portugal, que também se pretendera moderno. 

Foi durante o 3º período – (1936-2002) referente à afirmação da classe dos 

engenheiros em Portugal, definido por Maria de Lurdes Rodrigues, que ocorreu 

o II Congresso Nacional de Engenharia98. Constituindo os Congressos 

momentos particulares para a afirmação e divulgação das novidades científicas 

e para a sua eventual integração pela sociedade, importa compreender o 

                                                 
98 Sobre o 3º período da afirmação dos engenheiros em Portugal ver RODRIGUES: 2002, pp. 89-96. 
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impacto e o contributo desta classe para o programa de modernização do país, 

durante os dezassete anos que mediaram estes dois encontros.  

O II Congresso Nacional de Engenharia, promovido pela Ordem dos 

Engenheiros e com o apoio do Ministério das Obras Públicas, realizou-se em 

1948, nas cidades de Lisboa e Porto, num contexto económico completamente 

distinto do anterior. Tanto a Lei nº 2002 (1944), como a Lei nº 2005 (1945) 

tinham sido promulgadas e representavam o esforço dos engenheiros na 

defesa do ideário industrialista, após as dúvidas manifestadas nos Anos Trinta. 

O desenvolvimento da política de obras públicas fora inequívoco e o 

engenheiro apresentou-se como o Homem cuja obra prometida se vinha 

cumprindo.  

A realização do II Congresso integrou-se num momento de celebração que o 

próprio Estado concedera às obras públicas. A Exposição Quinze Anos de 

Obras Públicas, organizada no Instituto Superior Técnico, em 1948, 

comemorou a política de fomento desenvolvida pelo Estado, desde 1932 a 

1947, e na qual o engenheiro se revelou como um dos principais parceiros99. 

No Livro de Ouro Quinze Anos de Obras Públicas. 1932-1947, o presidente do 

Conselho Directivo da Ordem dos Engenheiros, engenheiro José Belard da 

Fonseca (1898-1969) escreveu quanto à mostra patente na secção “A 

engenharia e as obras públicas”, a Complexidade da técnica moderna é tal que 

para qualquer obra se torna necessária a colaboração de todos. Nas barragens 

é o geólogo que estuda as fundações, o civil que as constrói e o electrotécnico 

que se ocupa das centrais; mas sem a cooperação do mecânico e do químico, 

que fabrica o cimento e os outros materiais, nada se poderia fazer. Outro tanto 

sucede com os portos de mar, as grandes obras de hidráulica agrícola e os 

grandes edifícios […]. Se esta Exposição não bastasse para o comprovar, 

mostrá-lo-iam por esse País fora, a instalação de numerosas indústrias novas e 

a transformação de tantas outras […]. Este facto terá […] a sua melhor 

confirmação no II Congresso Nacional de Engenharia100. 

Efectivamente, o ano de 1948 exaltou a obra do engenheiro e o seu inestimável 

contributo para a modernização da nação. O cenário criado pela propaganda 

                                                 
99 Integrada numa política comemorativa promovida pelo Estado Novo, com maior fulgor até 1940, a 
Exposição “Quinze Anos de Obras Públicas” realizou-se devido à iniciativa do Ministro das Obras 
Públicas, José Frederico Ulrich (1833-1966). 
100 Cf. Livro de Ouro Quinze Anos de Obras Públicas.1932-1947: [1948], pp. 25-26. 
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da obra feita, com base no saber técnico e no conhecimento científico, 

promoveu o trabalho e a profissão do engenheiro, ao mesmo tempo que 

redimiu a política inicial do Estado Novo.  

O II Congresso Nacional de Engenharia apresentou trabalhos que se podem 

organizar em torno de duas preocupações: i) contributos técnicos a aplicar aos 

programas de fomento e ao desenvolvimento económico; ii) memórias 

descritivas de obras já realizadas ou projectadas (a produção de energia 

eléctrica, o urbanismo, os transportes urbanos, as indústrias químicas, a 

siderurgia, ainda por realizar, a produção de combustíveis líquidos, a 

orientação e eficiência industrial, entre outras). 

Passados dezassete anos e ainda antes dos Planos de Fomento, o Congresso 

de 1948 afastou-se do de 1931 por ter apresentado obra feita. Mas entre o I e o 

II Congresso manteve-se a preocupação com a grande parte dos sectores 

industriais a desenvolver ou a melhorar. Apesar de no final dos Anos Quarenta 

Portugal se encontrar num período conturbado na definição e aplicação da 

política económica enunciada na Lei nº 2005, os engenheiros revelaram-se 

uma classe imprescindível para a condução da modernização da nação e da 

definição de um programa industrial para as décadas sequentes101.  

 

2.2.2. A Associação Industrial Portuguesa  

 

A promoção da indústria moderna ficou também a dever-se à actuação da 

Associação Industrial Portuguesa. Porém, foi ainda no decurso do século XIX, 

no período referente à primeira revolução industrial, em Portugal, que 

profissionais da área da indústria ou do comércio manifestaram a necessidade 

de criar agremiações que representassem os seus interesses perante a 

sociedade em geral. A Associação Industrial Portuguesa (AIP) passou por 

diferentes fases de remodelação, tendo sido legalmente constituída por Alvará 

Régio, a 29 de Março de 1886102. A sua missão prendera-se com a defesa dos 

                                                 
101 Em Novembro de 1962 realizou-se ainda um Congresso de Engenharia que assinalou o quinquagésimo 
aniversário do IST, centrado no ensino da Engenharia. Sobre este assunto ver Dicionário de História do 
Estado Novo: 1996, vol. I, pp. 188. 
102 O “Programa sobre a creação da Sociedade Promotora da Indústria Nacional”, de 1822, é indicado 
como o primeiro momento a que se poderá reportar o nascimento da Associação Industrial Portuguesa, 
datado de Janeiro de 1837. Em 1860, sofreu uma nova reorganização, passando então a designar-se por 
Associação Promotora da Indústria Fabril, designação inspirada no nome de 1822, para em 1887 passar 
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interesses da actividade industrial, das indústrias e das suas empresas, 

expressa em múltiplas acções, umas de carácter mais formativa e divulgativa e 

outras de natureza mais teórica. Acompanhando as experiências da realização 

de mostras de produtos ou das actividades industriais que ocorrera nas 

principais capitais da Europa industrializada da segunda metade de Oitocentos, 

uma das actividades mais notórias empreendidas pela AIP centrou-se na 

organização de diversas exposições em Lisboa (1861, 1863, 1865, 1888) ou na 

colaboração em alguns certames estrangeiros (Exposição Universal de Paris 

de 1889).  

Contudo, a actuação e a afirmação da AIP junto dos vários sectores sócio-

industriais dependeu, tanto da política planeada pelos diversos directores, 

como da aceitação dessas ideias, designadamente pelos órgãos 

governamentais. A AIP procurara o mesmo espaço de acção que a classe dos 

engenheiros. Por um lado, entendeu que a industrialização representava o 

rumo a seguir por Portugal para a resolução dos seus problemas económicos, 

e, por outro, pretendeu que o grupo dos industriais alcançasse um maior 

reconhecimento social, nomadamente ao nível da capacidade de decisão sobre 

uma concepção para a indústria nacional e o seu desenvolvimento. Estas duas 

aspirações nortearam o exercício da AIP manifestando-se a primeira através 

da: i) realização de exposições; ii) organização de conferências e congressos; 

iii) definição de um programa editorial; iv) elaboração de uma directriz para o 

ensino técnico; v) criação de outras formas de divulgação do ideário industrial; 

enquanto a segunda se orientou para: i) a elaboração de documentos que 

definissem uma ideia de industrialização; ii) o debate sobre as condições do 

trabalho industrial; iii) a análise do financiamento das actividades industriais; iv) 

a articulação com diversos representantes do poder político; v) a aquisição de 

uma sede; vi) a criação de um espaço vocacionado para apresentar as 

exposições industriais.  

                                                                                                                                               
então, até cerca dos Anos Sessenta, a intitular-se Associação Industrial Portuguesa. Também no Porto 
fundava-se, em 1849, a Associação Industrial Portuense. Cf. Indústria Portuguesa: 1960, nº 387. 
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Sensivelmente para o período que se encontra em análise a actuação da AIP 

divide-se em dois grandes tempos: o 1º – 1928-1950 – a caminho da 

industrialização e o 2º – 1951-1968… – o momento da industrialização103. 

 Foi durante a direcção de José Maria Álvares (1875-1940), que decorreu entre 

1924 e 1940, que a AIP revelou uma mudança de actuação na afirmação dos 

objectivos industrialistas. O ano de 1928 pode ser considerado o momento de 

viragem, iniciando-se um dinamismo e um esforço em criar uma mentalidade 

industrial que chegasse a todos, e, ao mesmo tempo, que reunisse os 

empresários e os políticos em torno de um mesmo ideal de industrialismo. O 

entusiasmo e o frescor, desta primeira fase, antecederam a institucionalização 

do Estado Novo, e difundiram a crença na integração da indústria como factor 

de desenvolvimento económico. 

Em 1928, iniciou-se a edição da Indústria Portuguesa, publicação mensal que 

se impôs no panorama nacional pela divulgação e informação referente às 

novas indústrias emergentes no país ou a projectos existentes; às actividades 

industriais; às ideias sobre industrialização; representando ainda um dos 

principais meios que a AIP criou para difundir as suas actividades104 (Fig. 2.1). 

Ainda em 1928, realizaram-se um ciclo de conferências e iniciou-se a 

preparação da mostra sobre a produção industrial, reiniciando-se uma das 

acções mais importantes desta Associação, a realização de exposições. A AIP 

tivera a intenção em organizar esta mostra no Parque Eduardo VII, no pavilhão 

que figurara na Exposição Internacional do Rio de Janeiro (1922), da autoria 

dos irmãos Rebello de Andrade, mas a morosidade das obras obviaram esta 

pretensão. A Feira de Amostras da Indústria Portuguesa inaugurou-se no 

Parque do Estoril, no Outono de 1929 (Figs. 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5). 

O Catálogo Oficial da Feira das Amostras foi bem explicito quanto à 

importância do incremento da produção industrial para Portugal, [porque] 

porventura mais que nenhum outro País, carece desenvolver as suas 

indústrias, pois que nelas reside grande número de possibilidades do seu 

ressurgimento económico e financeiro105. O contributo da Feira para essa 

                                                 
103 Se tivermos presente a actividade da AIP desde a sua fundação podem definir-se cinco grandes fases: 
1ª 1837-1886; 2ª 1887-1927; 3ª 1928-1950; 4ª 1951-1974; 5ª de 1975 em diante. 
104 A revista Indústria Portuguesa sucedeu o Boletim da AIP (1897) e manteve o mesmo perfil editorial 
até meados dos Anos Setenta. 
105 Cf. Indústria Portuguesa: 1929, nº20, p. 20.  
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promoção do dinamismo fabril esteve patente nos cento e quatro expositores 

organizados por pavilhões e divididos por dez secções: ourivesaria e joalharia; 

tecidos e vestuário; artes gráficas, objectos de escritório e papelaria; vidros, 

loiças, utilidades e mobiliário; alimentação; química e minas; cortiças, madeiras 

e materiais de construção; metalurgia e aparelhagem eléctrica; engenharia e 

arquitectura e indústrias diversas (borracha, peles, etc.). Um grande leque de 

empresas esteve presente. Para além dos sectores tradicionais, as indústrias 

químicas, a aparelhagem eléctrica ou a produção hidroeléctrica, indústrias da 

segunda geração, fizeram-se representar pela Companhia União Fabril ou pela 

Hidroeléctrica do Alto Alentejo, justificando o lema deste certame – preferi os 

produtos portugueses. 

A vontade da AIP em realizar uma feira no Parque Eduardo VII materializou-se 

no final de 1932, organizando ainda, em Novembro de 1931, a Semana do 

Trabalho Nacional. A Grande Exposição Industrial Portuguesa teve dois ciclos, 

o primeiro inaugurado a 3 de Setembro de 1932 e o segundo iniciado a 8 de 

Junho de 1933.  

Esta exposição afirmou-se como o sinal de modernidade económica e cultural, 

que também emergiu noutros sectores em Portugal, no início da década de 

Trinta. A ambição subjacente à sua realização manifestou-se na dimensão 

nacional que a AIP pretendeu dar ao certame, e no qual estiveram presentes 

mais de mil industriais ou empresas106. Dimensão que se obteve também pela 

colaboração da Associação Industrial Portuense (1849), que contribuiu com a 

sua acção para ampliar o âmbito das indústrias representadas. O Portugal 

fatalmente agrícola, proclamou-se nessa oportunidade, vai cedendo lugar ao 

                                                 
106 No 2º ciclo da Grande Exposição Industrial Portuguesa (1933) os industriais e organismos presentes 
foram divididos em vinte e seis grupos de acordo com a “Classificação de Produtos e Indústrias” 
atribuídos pela organização aos participantes: metais e pedras preciosas; indústrias têxteis; indústrias de 
confecções e vestuário; artes industriais; indústria do papel; indústrias do vidro e loiças; utilidades 
domésticas; decoração de interiores; indústria do mobiliário; indústrias alimentares e de consumo; 
indústrias de produtos químicos; indústrias da cortiça; indústrias da madeira; produtos e materiais para 
construções; indústrias mineiras, de cantarias, etc.; indústrias eléctricas; indústrias metalúrgicas e 
metalomecânicas; força motriz; engenharia e arquitectura; ensino Técnico e Industrial; organização e 
estatística industrial; indústria de seguros; indústria de escovas e pincéis; indústria dos coiros e peles; 
indústria da borracha; indústrias diversas. Cf. Grande Exposição Industrial Portuguesa (2ºciclo), 
Regulamento geral: 1933. Sobre este assunto ver ainda A Grande Exposição Industrial Portuguesa, 
Lisboa, Setembro, Novembro 1932, Catálogo Oficial, Lisboa: Empresa Anuário Comercial, 1932 
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Portugal manufactureiro. A grande exposição industrial não é o fim da Jornada; 

é o início do que há-de conduzir Portugal aos seus destinos107.  

O teor moderno e progressista que os organizadores pretenderam atribuir à 

Grande Exposição Industrial Portuguesa, como se simbolizasse um marco de 

mudança na mentalidade portuguesa, ultrapassou o programa apresentado. 

Ainda que o pavilhão que figurara na Exposição Internacional do Rio de Janeiro 

fosse a área central desta mostra, para a concepção do espaço expositivo 

constituíra-se mesmo uma equipa de jovens pintores e decoradores, como 

Kradolfer, Botelho, Bernardo, J. Rocha e Paulo Ferreira, que definiram novo 

teor artístico «modernista»108. 

O segundo ciclo da Exposição encerrou as preocupações da AIP, quanto à 

divulgação da indústria nacional ao grande público, e enquadrou as questões 

teóricas através da realização, de 8 a 15 de Setembro de 1933, do I Congresso 

da Indústria Portuguesa109. 

Realizado dois anos após o I Congresso de Engenharia (1931), o I Congresso 

da Indústria Portuguesa evidenciou algumas preocupações comuns, mais pela 

natureza das inquietações ou ideias apresentadas. De entre os diversos 

trabalhos expostos referimos os que mais contribuíram para as ideias a retirar 

deste Congresso: i) “Influência da electrificação do País na indústria 

Portuguesa”, Eng. Ezequiel de Campos; ii) “O problema dos transportes no 

interesse da indústria”, Manuel G. da Silveira Azevedo e Castro; iii) “A 

Estatística Industrial Portuguesa”, Joaquim Taveira; iv) “Crise Industrial: seus 

factores e soluções”, Albano Sousa (1877-1954); v) “Máquinas: sua utilização 

racional e harmónica com o menor sacrifício, economicamente admissível, da 

mão-de-obra nacional”, Albano Sousa; vi) “Concorrência do Estado às 

actividades industriais particulares”, Eng. José Maria Alvares. José Manuel 

Brandão de Brito refere que as reflexões mais relevantes a retirar deste 

Congresso foram três: i) a da complementaridade da agricultura com a indústria 

e a necessidade de a primeira deixar de construir um entrave para o 
                                                 
107 Cf. Indústria Portuguesa: 1960, nº 387, p. 188. 
108 Cf. FRANÇA: 1985, p. 219. 
109 No 1º Congresso da Indústria Portuguesa apresentaram-se e discutiram-se quinze relatórios de secções, 
sob a autoridade de qualificados especialistas e versando os temas de maior interesse para a economia 
nacional, matérias – primas, força motriz, mão-de-obra, ensino profissional e técnico, maquinaria, crédito 
industrial, industrialização agrícola, economia dirigida, concorrência do estado, organização comercial, 
factores de crise. Foram ainda propostos à apreciação do Congresso mais de 19 trabalhos sobre temas de 
especialidade e várias comunicações. Cf. Indústria Portuguesa: 1960, nº387, p. 189. 
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desenvolvimento do País, o que passava pela assimilação dos métodos da 

indústria; ii) a de que se tornava imprescindível se deixasse de assumir como 

agente produtivos concorrente com o sector privado; iii) o carácter imperioso de 

que Portugal empreenda um processo de industrialização acelerado110. 

A “Crise industrial: seus factores e soluções” constituiu, porém, o documento de 

trabalho mais relevante para o debate da política de industrialização a 

promover por Portugal. Albano de Sousa propôs, em 1933, algumas das 

soluções para o problema industrial, prosseguidas nas décadas seguintes, e 

coincidentes com as ideias que nortearam os defensores do industrialismo. Em 

linhas gerais no texto “Crise industrial: seus factores e soluções” fez-se um 

diagnóstico da situação da indústria e apresentaram-se soluções que 

assentaram no desenvolvimento da energia hidroeléctrica, na articulação entre 

o sector agrícola e industrial, no desenvolvimento de uma política 

intervencionista por parte do Estado e abordaram-se ainda outras questões, 

como o ensino técnico ou a criação de legislação que regulasse o trabalho 

industrial.  

A sessão de encerramento do I Congresso da Indústria Portuguesa, que 

coincidiu com a cerimónia final da Exposição, foi presidida pelo Presidente do 

Conselho. As palavras que Oliveira Salazar proferiu, por esta ocasião, sobre o 

ideário industrial a adoptar manifestaram, no entanto, um sentido diferente do 

tom dos trabalhos apresentados pelos congressistas: 

[…] segui com maior interesse as teses apresentadas e a sua discussão. 

Há, certamente, entre elas algumas que podem chamar-se ambiciosas, 

programas vastos demais para um futuro imediato, que passam para além das 

possibilidades do momento; mas há também o reconhecimento de 

necessidades urgentes, a definição de pontos concretos que podem ser 

resolvidos, o traçado das grandes orientações que aos poderes públicos 

incumbe estudar para conveniente adaptação à sua política geral. Seja, porém, 

como for, não pode duvidar-se da utilidade para quem governa dos estudos 

apresentados. 

Não tenho que dizer da acção do Governo para a perfeita realização destes 

empreendimentos, porque ninguém a esqueceu aqui. […] Os que garantem a 

                                                 
110 Cf. BRITO: 1989, p. 150. 
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ordem, sancionam a moeda, desenvolvem o crédito, facilitam os meios de 

comunicação, manejam as pautas, negoceiam os tratados comerciais e 

organizam os trabalhadores, pretendem apenas criar as condições 

indispensáveis à produção portuguesa – pretendem habilitar as iniciativas 

privadas a fazer tudo o que é de seu direito e do seu dever, e avançar até onde 

aquelas condições lhes permitam. E têm absoluta confiança em que por esse 

caminho segue, com bom rumo, a economia portuguesa111. 

Para o líder político de Portugal a indústria da fase neotécnica, defendida no 

Congresso de 1933, mostrara-se ainda desfasada do ritmo e do conceito de 

industrialização pensados para a nação, da ordem e da moral necessários ao 

país e do programa económico exigido para o equilíbrio das finanças públicas. 

Não negligenciando a importância da indústria, Oliveira Salazar preconizara um 

conjunto de oportunidades e condições para a acção dos industriais patentes 

nas Leis produzidas durante a consolidação do Estado Novo, como a Lei da 

Reconstituição Económica (1935), o Condicionamento Industrial (1937) ou a 

própria Constituição Política (1933). 

Tanto as ideias do Congresso de 1931 como as do Congresso de 1933 tiveram 

de esperar pela aceitação política das classes dos engenheiros e dos 

industriais, transmissoras de um programa económico assente na 

industrialização, que resolvesse as contingências produtivas ou sociais 

sentidas em Portugal. Mas tal como os engenheiros, os industriais trilharam um 

caminho que permitiu: i) a apresentação da produção industrial; ii) a reflexão 

em torno de propostas industriais a desenvolver no futuro; iii) a divulgação da 

certeza de que na indústria se encontrava a solução para o país; iv) a 

afirmação de que o desenvolvimento da nação não podia ser feita sem os 

industriais. 

Curiosamente, 1933 representou o epílogo de uma ambição industrialista ao 

inaugurar-se a organização corporativa fixada na Constituição Política. A 

actividade da AIP nos anos seguintes quase se esfumou perante o 

empreendedorismo manifestado desde 1928. Das poucas acções 

referenciáveis para o final da década de Trinta destaca-se a publicação do 1º 

Guia da Produção Industrial Portuguesa, em 1939, que manteve o espírito de 

                                                 
111 Cf. Indústria Portuguesa: 1960, nº387, p. 189. 
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propaganda da produção nacional (Fig. 2.6). Os conturbados anos da Segunda 

Guerra Mundial contribuíram para a descontinuidade do pendor interventivo da 

AIP. Ainda que a publicação da Indústria Portuguesa se mantivesse, só, em 

1949, se poderá assinalar o último ímpeto desta primeira fase (1928-1950) do 

exercício da AIP. 

Continuou-se a missão de conduzir Portugal a um país industrial. Francisco 

Cortês Pinto112 (1885-1974), presidente da AIP, num discurso proferido, em 

Novembro de 1948, enalteceu a actividade industrial: Há que difundir, que 

vulgarizar, que comentar largamente a ideia da industrialização, há que criar 

entre nós o clima propício ao desenvolvimento fabril, clima que manifestamente 

ainda não existe; que defender a criação de condições de trabalho para que 

essa industrialização possa ser levada a bom termo113. 

Com Cortês Pinto retomou-se a ideia de organizar um programa que 

celebrasse a “semana da indústria”, o qual englobaria a realização de 

conferências, de pequenas mostras ou de um congresso. A decisão recaíra, no 

entanto, num modelo diferente, transformando o certame episódico em 

periódico: nascera a ideia de instituir a realização de uma Feira das Indústrias 

anual, com um carácter representativo das actividades produtoras nacionais, a 

cargo da Associação Industrial Portuguesa. Após os vários apoios solicitados a 

diversos membros do Governo e à Câmara Municipal de Lisboa e na 

continuidade da realização da Exposição do Mundo Português, integrada nas 

Comemorações dos Centenários (1940), cujo plano também contemplara uma 

área dedicada às actividades industriais, a cedência do antigo Pavilhão de 

Lisboa, da autoria do arquitecto Cristino da Silva, para realizar a primeira Feira 

das Indústrias Portuguesas revelou-se como uma solução natural e ideal (Figs. 

2.7 e 2.8).  

A primeira Feira das Indústrias Portuguesas (FIP), instalada num pavilhão 

provisório, inaugurara um novo ciclo da actividade da AIP com os programas 

de Outono de 1949 e de Primavera de 1950. Encerrara-se o primeiro momento 

de actividade da AIP – a caminho da industrialização – de um modo promissor 

para a divulgação da actividade industrial em Portugal e para a afirmação da 

                                                 
112 Francisco Cortês Pinto, médico de formação, foi o fundador e o dirigente do Laboratório Sanitas e era 
um apoiante convicto das ideias desenvolvimentistas de Ferreira Dias. Em 1948 publicava a obra A AIP 
perante os nossos actuais problemas. Cf. Dicionário de História do Estado Novo: 1996, vol. II, p. 729. 
113 Cf. CABRAL: 1970, p. 2. 
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própria indústria na economia. E que melhor cenário se poderia ter escolhido? 

A FIP apresentou o seu programa industrial no antigo recinto da Exposição do 

Mundo Português, palco de identidade passada, de promessas presentes e, 

agora, de esperanças futuras.  

O segundo tempo da afirmação das actividades da AIP, para o período em 

análise, designado como – o momento da industrialização – inaugurou-se em 

1951. Após o contributo inicial para a definição de um programa industrial no 

início da década de Trinta, foi já noutro contexto da política económica 

portuguesa que este surto de actividade se manifestou com um carácter 

abrangente e sistemático. A AIP beneficiou de uma década em que se 

estabeleceram os Planos de Fomento como instrumentos de planeamento, se 

reconheceu da actividade industrial como um factor imprescindível ao 

crescimento da economia, e se verificou uma maior abertura externa exigida 

pela conjuntura internacional (Planos Marshall ou a criação da EFTA, já em 

1960). Por outro lado, a AIP sempre promovera e defendera a industrialização 

de Portugal e iniciou, na década de Cinquenta, uma aproximação a outros 

países, primeiro às colónias e depois aos restantes mercados, como os 

Europeus. Pareceram existir as condições económicas e as vontades políticas 

para que a AIP tivesse tido a oportunidade de incrementar o seu projecto de 

divulgação e de reflexão teórica. 

O início dos Anos Cinquenta foi aproveitado pela AIP para incrementar 

programas de informação e formação de largo espectro, beneficiando dos 

novos meios de comunicação. Programas consagrados à indústria portuguesa 

foram emitidos semanalmente, durante vários anos, em colaboração com a 

Emissora Nacional. Mais tarde, em 1959, este objectivo de promover a 

indústria, recorrendo a outros suportes de difusão para as massas, que 

ampliasse a sua propagação, resultou na breve experiência da emissão, por 

alguns meses, de programas televisivos. 

Aliada a esta vontade de criar a mentalidade industrial da nação, defendida por 

todos os industrialistas, concretizou-se outra ambição relativa à construção 

definitiva de um “Palácio das Indústrias”, ao jeito de Oitocentos. Esta intenção 

transformou-se em realidade perante a irreversível demolição do Pavilhão de 

Lisboa. Porém, em 1951, a F.I.P. ampliada, com a construção de pavilhões 

anexos e com a representação das actividades económicas ultramarinas, abriu 
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as suas portas ainda em Belém, e aí exibiu publicamente o projecto das 

instalações definitivas a erguer-se em terrenos da Junqueira. Consagrava-se a 

necessidade de realizar um certame anual permanente dedicado às actividades 

económicas nacionais, realizado pela AIP (Fig. 2.9). 

A 26 de Maio de 1957, inaugurara-se numa cerimónia oficial onde esteve 

presente o Ministro da Presidência, Marcelo Caetano, a Feira das Indústrias 

Portuguesas, e o início, em simultâneo, dos trabalhos do II Congresso da 

Indústria Portuguesa e do II Congresso dos Economistas Portugueses. 

Dedicado o ponto seguinte deste trabalho à FIP/FIL, analisemos o II Congresso 

da Indústria Portuguesa. 

Após vinte e cinco anos realizou-se em simultâneo a abertura de uma 

exposição, agora com realização anual e em casa própria, e deu-se início a 

dois congressos que poderiam melhorar o trabalho conjunto a desenvolver 

entre a indústria e as finanças. Numa audiência preparatória do Congresso, 

com o Ministro da Presidência Marcelo Caetano, em Janeiro de 1957, o Eng.º 

Carlos Alves (n.1898-?), dos corpos directivos da AIP, referiu as razões que 

justificaram a realização do II Congresso da Indústria. Data de 1933 o 1º 

Congresso da Indústria, o qual, com a Grande Exposição Industrial, constituiu 

um marco na nossa evolução económica. E desde então vem sendo desejo 

dos industriais portugueses realizar um novo encontro, ao qual se chamam 

todas as entidades de algum modo relacionadas com a indústria nacional e em 

que se debatem com clareza, e no melhor espírito construtivo, os mais sérios 

problemas que defronta esse importantíssimo sector de actividades. A 

oportunidade surge agora, com a inauguração das instalações definitivas da 

Feira das Indústrias Portuguesas, em Maio próximo, conjugando-se ambos os 

acontecimentos de forma a constituírem uma contribuição valiosíssima para a 

obra de renovação e progresso em que o País vem empenhando as suas 

melhores energias114. Ao programa e proposta apresentados a Marcelo 

Caetano, este respondera foi muito grande o caminho percorrido pelos nossos 

industriais nas últimas décadas, sendo apropriado o momento para examinar o 

progresso feito e os problemas fundamentais que se podem prever para o 

futuro115. 

                                                 
114 Cf. Indústria Portuguesa: 1957, nº 347, p. 3. 
115 Idem, p.7. 
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Efectivamente, o II Congresso da Indústria Portuguesa permitiu rever alguns 

sectores industriais implementados em Portugal e fazer uma análise da relação 

entre a “Economia e Indústria”, que ficou a cargo do Engº António de 

Magalhães Ramalho, Subsecretário de Estado do Comércio e Indústria, que 

vira no ano de 1957 uma data decisiva para o futuro da indústria portuguesa116. 

Chegara o momento de reavaliar as políticas praticadas para o 

desenvolvimento industrial, e com rigor definir uma linha de actuação em 

conformidade com o contexto internacional e com um maior apoio da finança. 

O I Plano de Fomento estava a chegar ao fim e a preparação do II Plano 

poderia beneficiar das ideias apresentadas em Congresso. 

As conclusões apresentadas na obra IIº Congresso dos economistas 

Portugueses, IIº Congresso da Indústria Portuguesa, Discursos, Conclusões, 

Estudo sobre a Indústria Portuguesa117, revelaram a aspiração de definir uma 

política eficiente para a economia através de um pensamento organizado em 

vários planos de acção: 

I. O crescimento económico fazia-se com base: i) na definição de 

estratégias que fortalecessem as relações económicas com as 

colónias, nomeadamente ao nível do comércio e da implantação de 

novas indústrias; ii) num planeamento global de desenvolvimento que 

integrasse todos os sectores da vida nacional. 

II. A aceleração do crescimento económico obtinha-se através: i) da 

difusão de uma mentalidade industrial, que incluía um vasto 

programa – ensino, incremento da propaganda, promoção de mesas 

redondas ou realização de museus de indústrias. 

III. A rápida industrialização do país alcançava-se com base: i) na 

instalação coordenada de várias indústrias; ii) na reorganização das 

indústrias existentes; iii) na revisão dos horários de trabalho, 

recorrendo aos turnos; iv) na localização equilibrada das indústrias. 

                                                 
116 O texto do Eng.º António de Magalhães Ramalho foi publicado juntamente com outro trabalho 
intitulado “Dificuldades da industrialização Portuguesa”, da autoria de António Laves Caetano e João 
Luís da Costa André, no IIº Congresso da Indústria Portuguesa, Relatórios de Problemas Gerais, Lisboa: 
AIP, 1957. Sobre as diversas áreas industriais também se publicaram os trabalhos desenvolvidos durante 
o Congresso no IIº Congresso da Indústria Portuguesa. Relatórios de Sectores Industriais, 6, Lisboa: 
AIP, 1957. 
117 Ver mais em IIº Congresso dos economistas Portugueses, IIº Congresso da Indústria Portuguesa, 
Discursos, Conclusões, Estudo sobre a Indústria Portuguesa, Lisboa: AIP, 1957. 
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IV. A industrialização devia ainda ser acompanhada por: i) a 

intensificação do ensino técnico; ii) o incremento das formas de 

investimento; iii) a criação de instituições ou a remodelação das 

existentes; iv) o aperfeiçoamento do condicionamento industrial.  

As conclusões, sinteticamente apresentadas, coincidiram na sua maioria com a 

corrente industrialista ao proporem as novas indústrias ou a renovação das 

existentes, o fomento da mentalidade industrial, trabalho prioritário da AIP, a 

qualificação para o trabalho industrial ou medidas para o crédito às indústrias. 

As consequências directas que este pensamento teve nas políticas 

governamentais poderiam não ter sido imediatas, como refere Fernanda Rollo 

o que resultou e ficou inscrito nas Conclusões dos Economistas e da Indústria 

Portuguesa, tiveram, apesar de tudo um magro acolhimento na concepção e 

forma final que foi dada ao II Plano de Fomento118. Porém, a partir deste 

Congresso parecia ser irreversível: i) a aceitação da modernização da indústria 

como condição de crescimento económico; ii) a necessidade de apoiar a 

iniciativa privada em detrimento da autarcia; iii) a internacionalização da 

economia portuguesa, primeiro com as colónias, dentro da ideia de mercado 

comum português e posteriormente com outros países, numa acção de 

abertura ao mercado externo.  

No final da década de Cinquenta também os industriais a par dos economistas, 

como já acontecera com os engenheiros nos Anos Quarenta, tinham um papel 

relevante a desempenhar na melhoria da economia portuguesa. Marcelo 

Caetano no discurso proferido na abertura dos Congressos referiu que 

dispenso-me de dizer aqui o que por várias formas e em vários tons há-de ser 

dito e redito no decorrer dos Congressos acerca da necessidade de prosseguir 

na industrialização do País para aumentar sensivelmente o produto nacional, 

criar novos empregos e melhorar o nível de vida médio da população. São 

verdades universalmente admitidas e cuja formulação não carece de reforço. 

Mas como havemos de promover o incremento da industrialização, dirigindo-a 

no sentido mais conveniente è economia nacional? Esta pergunta referiu-se 

directamente ao modo como a industrialização deveria integrar o II Plano de 

Fomento. Mas se dúvidas manifestara quanto à forma de tratar o problema da 

                                                 
118 ROLLO: 2002, p. 52. Sobre este assunto ver ainda BRITO: 1989, pp. 177-179. 
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industrialização nos futuros instrumentos de planificação, Marcelo Caetano 

falou abertamente da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço ou da 

Comunidade Económica Europeia, com a certeza de que Portugal teria de 

expandir e abrir os seus mercados119.   

Esta foi também uma pretensão da AIP, que em Junho de 1960 inaugurou a 

primeira Feira Internacional de Lisboa (FIL), integrando nesse mesmo ano a 

Union des Foires Internationales. Se a realização de uma feira anual afirmou à 

cidade de Lisboa a intensa promoção das actividades industriais e da 

modernidade produtiva nacional e internacional, a AIP continuou em paralelo a 

desenvolver a sua linha de edições, como o Guia de Investimentos em Portugal 

(1968) ou a realizar debates que contribuíram para a reflexão da 

industrialização de Portugal e da comercialização dos seus produtos, como o 

35º Congresso da Union des Foires Internationales (Outubro de 1968), 

acompanhando a tendência geral da economia portuguesa.   

   
2.2.3. A Feira das Indústrias de Lisboa ou um símbolo da mudança 

 

A Feira das Indústrias, instalada no novo e majestoso pavilhão da Junqueira, 

constitui um documento flagrante do muito feito até agora para se industrializar 

o País em bases eficientes e modernas […]120. Assim se referiu o jornal O 

Século à inauguração do edifício da Feira das Indústrias Portuguesas (FIP), 

acontecimento a que a imprensa da época deu um enorme destaque e 

significado, caracterizando-o como um facto de âmbito nacional e, 

simultaneamente, como um reflexo do esforço empreendido e do caminho 

percorrido em direcção a uma efectiva industrialização. A FIP inaugurou-se, a 

26 de Maio de 1957, dentro de um programa mais vasto. Como vimos no ponto 

anterior, no mesmo dia o Ministro da Presidência dera início às sessões do II 

Congresso da Indústria Portuguesa e do II Congresso dos Economistas 

Portugueses.  

                                                 
119 Em 1953 fundou-se a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, integrando seis países a que 
chamavam correntemente a «Pequena Europa» - a Alemanha Ocidental, a Bélgica, a França, a Holanda, a 
Itália e o Luxemburgo: Mais tarde, em 25 de Março de 1957, estes países firmaram, em Roma, dois 
tratados instituindo, um, a Comunidade Económica Europeia, e o outro a Comunidade Europeia de 
Energia Atómica (Eurátomo). 
120 Cf. O Século, 2 de Junho de 1957. 
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A construção de um edifício que acolhesse as mostras alusivas à actividade 

industrial e comercial representara uma ideia de modernidade que ultrapassou 

o carácter efémero dos eventos similares anteriores. A apresentação de 

novidades oriundas da produção industrial não se compadecera com longos 

interregnos. Impunha-se um ritmo regulado pelo surgimento constante de 

novos produtos, uma das características da indústria neotécnica. Por outro 

lado, o aperfeiçoamento e a utilidade da tecnologia aplicada ao quotidiano 

também exigiram a construção de um lugar cuja vocação industrial, mesmo que 

fosse no âmbito da sua promoção, se apresentasse inconfundível ao 

consumidor e à cidade. 

 A vontade e o objectivo em concretizar a edificação de um espaço 

vocacionado para as exposições da FIP manifestaram-se, de uma forma mais 

premente, a partir de finais da década de Quarenta, e intensificaram-se quando 

a decisão da demolição do Pavilhão de Lisboa se anunciou definitiva. Após o 

encerramento da Exposição do Mundo Português importara repensar a zona 

ocidental de Lisboa. Ainda que a Exposição tivesse tido um carácter efémero, a 

sua realização alterou a vocação desta área. A continuidade das actividades 

industriais que se desenvolveram em Belém, tendência que se estendia até 

Santo Amaro e Alcântara, com uma maior intensidade, desde meados do 

século XIX, ficara comprometida121. 

A renovação de Belém industrial ou piscatória, acelerada pela realização da 

Exposição, fixou-se através da elaboração de um novo plano para a zona 

marginal de Belém. Após o encerramento da Exposição do Mundo Português o 

arquitecto Cottinelli Telmo (1897-1948) e o engenheiro Sá e Melo (n.1892-?) 

integraram a Comissão Administrativa do Plano de Obras da Praça do Império 

e da Zona Marginal de Belém, tendo como principal missão a elaboração do 

plano geral para essa área e dos projectos de obras de adaptação, ampliação e 

construção dos edifícios nele incluídos122. 

O novo Plano para a Praça do Império e Zona Marginal de Belém, elaborado 

pela Comissão, redefinira, de facto, o tipo de ocupação pretendida para esta 

                                                 
121 Sobre este assunto ver CUSTÓDIO: 1994 e NÉU: 1994. 
122 O Decreto-Lei nº 31.501, de 08.09.1941, criou esta Comissão e o Decreto-Lei nº 35.197 extinguiu-a 
(Novembro de 1945). Cf. MARTINS: 1995, vol. I, p. 371. Tanto o arquitecto Cottinelli Telmo como o 
engenheiro Sá e Melo tiveram um papel fundamental na concretização da Exposição do Mundo 
Português, o primeiro enquanto arquitecto-chefe e o segundo como comissário adjunto.  
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área da cidade. Projectou-se para a zona marginal situada entre Alcântara e o 

porto de pesca de Pedrouços uma requalificação urbanística, que transpôs a 

àrea da Praça do Império, em harmonia com o Plano da Costa do Sol, apenas 

regulamentado em 1959, mas cujos estudos se iniciaram em 1933, após a 

contratação do arquitecto-urbanista Donat Alfred Agache (1875-1934)123. 

O Plano da Costa do Sol previra uma ligação, através da Estrada Marginal, 

entre a Avenida da Índia e os Estoris e Cascais, acentuando e convertendo 

esta faixa de território, fronteiro ao rio Tejo, ao lazer e ao turismo. Foi também 

este o sentido prosseguido no novo Plano que se desenvolveu para a área 

entre Alcântara e Pedrouços ao evidenciar as funções relacionadas com a 

cultura ou o desporto. Outros Planos, entretanto realizados para a frente de rio, 

articularam a vocação do lazer com as actividades do trabalho portuário ou 

industrial, nomeadamente o Plano de Melhoramentos do Porto, entre Alcântara 

e o Terreiro do Paço124, ou o Plano de Urbanização do Porto de Lisboa da 

Doca de Alcântara125.   

A AIP encontrou-se directamente associada a esta renovação da cidade a 

ocidente. Devido ao Plano para a Praça do Império e Zona Marginal de Belém 

a AIP perdeu o espaço expositivo onde decorreram as feiras de 1949, 1950 e 

1951, mas foi também dentro do espírito desse mesmo Plano que se 

desenvolveu e se delineou o novo projecto da Feira das Indústrias. 

Os 35.000 metros quadrados do terreno entregue em concessão à Associação 

Industrial Portuguesa pela Câmara Municipal de Lisboa, na Junqueira, ficam 

admiravelmente situados para os fins para que se destina o Pavilhão. O 

conjunto das instalações, localizado em espaço de largos horizontes e junto à 

margem do Tejo […] veio valorizar o património urbano de Lisboa e dotar o 

País com uma edificação de características inéditas, cuja falta se fazia sentir 

instantemente126. O Diário de Notícias, de 16 de Junho de 1957, refere mesmo 

                                                 
123 Cf. LÔBO: 1995, pp. 51-66. 
124 Datado de 1942, este Plano da autoria de Paulo Cunha (1909-) e de Fernando Santos Silva, foi da 
responsabilidade de AGPL. Cf. MARTINS: 1995, vol. I, p. 373 e FOLGADO: 2008, pp. 54-57. 
125 O primeiro esboço que irá conformar s organização do espaço em torno da Doca de Alcântara, com 
um carácter próximo ao que hoje se conhece, prende-se, no entanto, com o estudo preliminar da 
implantação das duas gares, realizando-se em simultâneo uma intervenção que originaria a zona 
confinante da doca, da autoria do arquitecto Pardal Monteiro. O estudo inicial de urbanização para o 
conjunto poderá, assim, apontar-se para o ano de 1934. Sendo o anteprojecto de urbanização dos 
terraplanos da doca de Alcântara aprovado, por despacho ministerial, em 1938. Cf. FOLGADO: 2008, pp. 
53-54. 
126 Cf. Indústria Portuguesa: 1957, nº 351-352, p. 141. 
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que com excelente e clara visão do interesse nacional, a Câmara Municipal de 

Lisboa cedeu àquele organismo os terrenos marginais da Avenida por Duarte 

Pacheco127. 

À inestimável colaboração da Câmara Municipal de Lisboa, na concretização 

deste projecto, associou-se também o apoio manifesto do Governo. Os 

Ministérios da Economia e das Obras Públicas, através, respectivamente, dos 

ministros Ulisses Cortês (1900-1975) e Eduardo de Arantes de Oliveira (1907-

1982) disponibilizaram à AIP um montante que pagou uma parcela 

considerável dos encargos da primeira fase da construção, enquanto que para 

a obtenção da restante quantia recorreu-se ao crédito, tendo a Associação 

dado como garantia o edifício da sua sede. (Fig. 2.10) 

A construção do pavilhão de Exposições da FIP e da sua futura sede 

localizaram-se entre a rua da Junqueira e a Avenida da Índia, a Nordeste da 

Cordoaria Nacional e a Sudeste da Standard Eléctrica. Este novo equipamento, 

evocativo do mundo fabril e empresarial, inserido numa das áreas industriais 

mais antigas da cidade, respondeu à renovação exigida pelos Planos, a partir 

de 1933, conciliando ainda a função de lazer com a de divulgação das 

actividades industriais.  
Em Agosto de 1953, a AIP num ofício dirigido à Câmara Municipal de Lisboa 

referiu que o anteprojecto para as instalações definitivas da Feira das 

Indústrias tinha tido uma apreciação favorável dos serviços municipais128 e a 1 

de Setembro, desse mesmo ano, o Conselho Superior de Obras Públicas 

emitiu também o seu parecer referindo que o anteprojecto das instalações 

definitivas para a Feira das Indústrias Portuguesas está bem elaborado e 

fundamentado nas suas linhas gerais, é merecedor de aprovação129 e, 

consequentemente, podia servir de base à elaboração do projecto definitivo. 

                                                 
127 Idem, p. 149. A clara referência à acção do Engenheiro Duarte Pacheco inscrita no artigo do Diário de 
Notícias não se confirmou em nenhum outro documento consultado. Na variada pesquisa que realizámos 
não encontrámos uma relação directa da acção de Duarte Pacheco com o fomento industrial que o país 
atravessou. Pensamos que este facto se deve, por um lado, à precoce morte de Duarte Pacheco no ano de 
1943, época em que Portugal ainda não tinha definido uma política de industrialização, e por outro, ao 
não envolvimento, no início dos Anos Trinta, com as correntes industrialistas difundidas nos diversos 
congressos da AIP ou dos engenheiros. Parece-nos que Duarte Pacheco se envolveu com o fenómeno da 
industrialização, através do cumprimento da Lei da Reconstituição Económica (1935), ou seja 
desenvolvendo o programa que aí se consagrou às obras públicas, enquanto Ministro das Obras Públicas 
(1932-36, 1938-43) ou como Presidente da Câmara de Lisboa (1938-43). 
128 Cf. documento nº 1 do capítulo 2. 
129 Cf. documento nº 4, do capítulo 2, e documento nº 2 também sobre este assunto. 
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O parecer do Conselho Superior de Obras Públicas encarara a ideia da 

construção da Feira das Indústrias Portuguesas (FIP) como uma iniciativa de 

interesse nacional e merecedora de todo o apoio, opinião justificada pela 

inexistência de espaços desta natureza na cidade130. Após a concretização das 

várias fases da FIP, perspectivou-se que as instalações se compusessem por 

quatro pavilhões, programa que permitiria, não só organizar a Feira por 

secções, como também utilizá-los 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 absoluto131. A imprescindibilidade deste projecto constituiu uma 

noção constante no parecer do Conselho Superior de Obras Públicas.  

Keil do Amaral (1910-1975) e Alberto Cruz foram os autores dos pavilhões da 

FIP e da sede da AIP, enquanto que os trabalhos de ajardinamento 

desenvolveram-se em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa.  

Keil do Amaral, arquitecto incontornável para a compreensão da evolução do 

pensamento e da produção da arquitectura moderna em Portugal, obteve com 

o projecto do pavilhão principal da FIP, o “Palácio das indústrias”, em 

colaboração com Alberto Cruz, um momento de forte liberdade formal 

produzido em Portugal, como se alguma da vocação industrial desse espaço 

assim o permitisse e exigisse132. 

Projectado com uma superfície mínima de 25000 m2, o pavilhão da FIP 

respondeu, inequivocamente, à função expositiva através da criação de um 

enorme vão. Solução que permitira a organização das exposições num único 

piso, ou se necessário nas galerias criadas dentro do volume do próprio 

pavilhão, propostas que quebrariam a monotonia do visitante. O programa 

desta primeira fase integrou ainda uma sala de conferências, diversas salas 

                                                 
130 O Conselho Superior de Obras Públicas proferira o seu parecer com base numa análise orientada para 
i) a descrição do anteprojecto; ii) a situação e implantação; iii) a organização funcional; iv) a realização 
técnica; v) a solução arquitectónica; vi) a consideração económica. Idem. 
131 Cf. documento nº 4, Cap. 2, p. 7. O Conselho Superior de Obras Públicas emitiu outras orientações, 
como a alteração da solução do muro do lado sul (Avenida da Índia); a alteração da localização das 
entradas e saídas de peças prevista para a Avenida da Índia (a transferir para a Rua da Junqueira); ou a 
clarificação da estimativa do custo da obra, entre outras. As soluções para algumas destas preocupações 
encontraram-se já integradas na memória descritiva do projecto do edifício principal e da vedação (1953), 
relativa à primeira fase.  
132 Sobre o arquitecto Keil do Amaral ver Keil do Amaral o arquitecto e o humanista: 1999. 
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para os trabalhos administrativos, os serviços de bilheteira, um restaurante e 

um terraço-esplanada. 

Ao articular a vocação expositiva de produtos industriais com o rigor 

económico, o pavilhão da FIP contribuiu para a criação de um distinto edifício 

utilitário e beneficiou da aliança entre a solução construtiva e formal. 

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 inferior133. (Figs. 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15) 

Apesar do partido arquitectónico ser a expressão das soluções construtivas e 

das opções da organização e da adaptação do espaço interno às funções 

pretendidas, o edifício caracterizou-se também pela relação entre os volumes, 

o contraste entre as paredes e os envidraçados, os jogos de cor, o 

enriquecimento com alguns motivos decorativos, [que] mereceram uma 

atenção muito especial134. Keil do Amaral e Alberto Cruz tiveram a coragem de 

transportarem para o domínio da cidade, que se queria renovar, uma opção 

construtiva e estética não experimentada num programa expositivo em 

Portugal.135.  

O pavilhão da FIP surgiu após a realização do I Congresso Nacional de 

Arquitectura (1948), onde Keil do Amaral teve um papel fundamental na 

afirmação da classe dos arquitectos, do II Congresso Nacional de Engenharia 

(1948), e inaugurou-se, em simultâneo, com a realização do II Congresso dos 

Economistas e do II Congresso da Indústria Portuguesa, simbolizando uma 

nova época para a indústria portuguesa, como afirmara o Engenheiro 

Magalhães Ramalho, Subsecretário de Estado do Comércio e Indústria. 

Em 1957, o Governo associara-se ainda a esta inauguração, celebrando as 

actividades industriais, através da organização da Exposição Conheça a sua 

                                                 
133 Cf. documento nº 3, Cap. 2, p. 1. 
134 Idem. 
135 A solução da grande nave da FIP aproximou-se de algumas construções da indústria neotécnica mais 
relevante - a química. Tanto a CUF, no Barreiro, como o Amoníaco Português, em Estarreja, 
inauguravam em 1952 silos horizontais associados ao fabrico do sulfato de amónio. Esses volumes 
oblongos, vocacionados para a armazenagem, evidenciaram a sua plasticidade inconfundível e 
indissociável do seu sistema construtivo em betão armado porticado, definindo uma volumetria incomum 
e passível de ser transferida para outras funções. Cf. Deolinda Folgado - Nova indústria. Novas formas, 
no prelo. 
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terra como país industrial, realizada pelo Secretariado Nacional de Informação 

(SNI). Três dias após a abertura da FIP, Oliveira Salazar inaugurou, no Palácio 

Foz, uma exposição essencialmente fotográfica, apenas pontuada por frases 

suas, mostrando os múltiplos aspectos da indústria desenvolvidos, durante os 

últimos trinta e um anos, devido à capacidade empreendedora dos 

portugueses, referindo que é verdadeiramente uma revolução em mancha, a 

qual, depois de estender-se a todos os sectores da indústria, dará à vida 

económica e social uma feição diferente e imprimirá um cunho específico à 

organização do Estado136, palavras que evidenciaram alguma distância face às 

ideias expressas, ainda no início da década de Cinquenta, aquando da 

realização da abertura das conferências ministeriais sobre o I Plano de 

Fomento. (Figs. 2.16 e 2.17)  

À efemeridade da Exposição Conheça a sua terra como país industrial, 

integrada na acção de propaganda do SNI que vinculou a acção do Estado 

Novo ao esforço da industrialização da nação, os edifícios da FIP e mais tarde 

o da sede da AIP afirmaram-se na cidade. Terminada apenas, em 1964, a 

sede, também da autoria de Keil do Amaral, desenvolveu-se 

perpendicularmente à nave das exposições, com a qual se articulou através de 

uma passerelle, recuperando a linguagem do Movimento Moderno.  

A Avenida da Índia renovara-se através de um equipamento cujo código formal 

integrou valores modernos, presentes no purismo do corpo das bilheteiras, e 

funcionais, inquestionavelmente visíveis no perfil da grande nave expositiva, 

que de uma forma clara assumiu a sua estrutura em betão armado. A cidade 

adoptou a indústria moderna através de instalações para a promoção dos seus 

produtos, oferecendo ao turismo da zona de Belém uma outra vertente da 

nação que se pretendeu renovar. A Câmara Municipal de Lisboa publicou em 

edital (16 de Junho de 1961) a designação de “Praça das Indústrias” a atribuir à 

área fronteira ao pavilhão das exposições, agora já designado como Feira 

                                                 
136 Cf. Indústria Portuguesa: 1957, nº 351-352, p. 211. A exposição, que, segundo o próprio desejo do 
S.N.I., não constitui um inventário exaustivo do tema que se propõe, ganhando até com isso, por ter 
ficado mais acessível ao grande público, ocupa duas grandes salas do Palácio Foz, onde se agrupam cerca 
de 300 fotografias, dispostas sob a orientação de Manuel Rodrigues, o qual procurou, e conseguiu, 
imprimir a essa disposição um agradável cunho artístico. A série de fotografias expostas, algumas com 
proporções gigantescas de cinco por dois metros e meio, fornece a medida justa do enorme esforço de 
apetrechamento e ampliação das indústrias nacionais já existentes e da instalação de outras novas. Idem, 
Ibidem, p. 212. 
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Internacional de Lisboa, e da futura sede da AIP, evidenciando-se, 

inequivocamente, nesta zona de Lisboa a importância da indústria 

neotécnica137.  
 
2.3. Energia eléctrica e água para a indústria 

 
2.3.1. A caminho da energia eléctrica 

 

A renovação da indústria ambicionada, num primeiro momento, por grupos 

profissionais, como os engenheiros ou os industriais, dependeu de uma 

condição essencial – a alteração da fonte de energia a aplicar nas fábricas. A 

electricidade enquanto forma de energia potenciara uma verdadeira revolução 

nos vários domínios do quotidiano e da indústria, como vimos no capítulo 1. A 

utilização desta nova força motriz nas fábricas contribuiu para a mudança de 

paradigma da indústria e a expansão da electricidade constituíra um meio 

indispensável a essa metamorfose. 

 As diversas exposições realizadas em algumas capitais europeias, em finais 

do século XIX, evidenciaram as inovações associadas à energia eléctrica e 

divulgaram as infindáveis utilizações aplicadas à produção, representando a 

Exposição Universal de Paris, de 1889, o expoente máximo para a expansão 

dessa novidade, como analisámos anteriormente. Compreender como é que a 

electricidade, enquanto fonte de energia, apresentada nestes certames 

                                                 
137 O edital da Câmara Municipal de Lisboa, nº 109/61, foi assinado pelo Presidente António Vitorino 
França Borges. A revista Indústria Portuguesa, de Julho de 1961, refere que o nome de Praça das 
Indústrias foi dado pelo próprio Presidente da República Craveiro Lopes (1894-1964): Praça das 
Indústrias, eis como se passou a denominar, desde o dia 16 de Junho, o vasto largo fronteiro ao pavilhão 
principal da Feira Internacional de Lisboa e ao grandioso edifício que a Associação Industrial 
Portuguesa ali está a construir, entre a Avenida da Índia e a Rua da Junqueira. A certidão de baptismo 
consta de um edital do Presidente do Município, datado de 16 de Junho, e reveste-se de um significado 
especial, não só por constituir mais uma consagração da extraordinária projecção da Feira 
Internacional de Lisboa na vida económica nacional, mas também o reconhecimento expresso do papel 
de relevo exercido pela Associação Industrial Portuguesa em prol da industrialização do País. A decisão 
foi tomada quando, depois da segunda visita que fez ao certame, o Chefe do Estado trocava impressões 
com as pessoas que o acompanhavam sobre o rápido desenvolvimento da obra. Então, alguém observou 
que a cidade tomara ali uma nova expressão e acrescentou: 
- Até temos aqui uma nova praça, que só carece agora de nome … 
E logo o Sr. Presidente da República, olhando para o presidente da Associação Industrial Portuguesa, 
disse com um sorriso significativo do agrado com que via o esforço dos industriais a quem se deve o 
empreendimento: 
- Praça das Indústrias … Assim ficava bem. Cf. Indústria Portuguesa: 1957, nº 351-352, p. 285. 
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internacionais, e já adoptada por muitos países que iniciavam a substituição da 

energia a vapor, foi sendo implementada em Portugal, mostra-se 

imprescindível para a percepção da emergência da segunda revolução 

industrial. 

A obtenção da electricidade através de recursos próprios, preferencialmente 

dependentes dos aproveitamentos hidráulicos em detrimento do uso dos 

combustíveis minerais, teve de ser percebida pela sociedade portuguesa, em 

particular pela classe política, como um factor e causa do desenvolvimento 

industrial. Aliás, o incremento da energia eléctrica caminhou a par do fomento 

industrial, coincidindo quase com o tempo e com os ciclos que temos vindo a 

analisar para: i) a execução de uma política de fomento industrial; ii) a criação 

de uma mentalidade industrial; iii) a emergência de classes profissionais com 

peso social que pudessem operar na indústria moderna; iv) o surgimento de 

estratégias promocionais das actividades industriais; evidenciando, mais uma 

vez, a indissociabilidade entre a electricidade e a indústria neotécnica. 

A reivindicação de vários sectores da sociedade relativa à criação de infra-

estruturas nacionais primordiais na obtenção de electricidade ou a adopção de 

várias medidas políticas direccionadas para a criação de um programa de 

âmbito nacional que implementasse esta nova energia podem organizar-se, 

aproximadamente para o período em análise, em três momentos: o 1º – 1923-

1944 – a urgência da electricidade; o 2º – 1944-1951 – a electricidade como 

um desígnio e o 3º – 1951-1968… – enfim a electricidade. 

Os Anos Vinte revelaram-se fundamentais para a formação de uma 

consciência mais ampla relativa à premência do desenvolvimento da 

electricidade, ao registar-se um conjunto de acções e medidas que 

evidenciaram esta forma de energia como um problema central que o país 

urgia resolver.  

A realização de quatro Congressos da Electricidade, respectivamente nos anos 

de 1923, 1924, 1926 e 1930, contribuíra decisivamente para a afirmação desta 

forma de energia como uma solução para o problema económico português, 

constituindo mesmo uma acção persuasora sobre os governos. Logo no I 

Congresso (1923) evidenciou-se um nome fundamental para a análise da 

questão da electricidade portuguesa. Ezequiel de Campos apresentou a 

comunicação “Valores Hidro-eléctricos”, lançando uma tese mais vanguardista, 
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para a época, e que irá acompanhar a discussão do problema da produção da 

electricidade até pelo menos aos Anos Quarenta. A obtenção da electricidade 

através do aproveitamento dos recursos minerais nacionais (carvão) foi outra 

das ideias defendidas pelo engenheiro Mendes da Costa, a par da 

apresentação de exigências relativas ao regulamento do sector, 

nomeadamente através do estabelecimento de tarifas. 

Integraram a comissão organizadora do II Congresso, realizado no Porto, 

nomes como os engenheiros Ezequiel de Campos (presidente) e Ferreira do 

Amaral. Para este congresso agendou-se a discussão de problemas 

relacionados com a produção de energia hidroeléctrica, como o transporte e o 

aproveitamento da electricidade, com a regulação de tarifas de venda a 

particulares e à grande indústria, com incidências pontuais sobre os aparelhos, 

máquinas e artigos destinados à aplicação da energia como força e como 

iluminação, entre outros138. 

Em suma, os quatro Congressos da Electricidade trouxeram para o debate 

reflexões fundamentais e prioritárias, que devido a acesas discussões foram 

decantando ideias a aplicar a um possível programa sobre energia eléctrica 

para o país, nomeadamente: i) a produção de energia hidroeléctrica; ii) o 

excesso de dependência de combustíveis minerais externos; iii) a utilização 

dos minérios nacionais como recurso da produção de energia termoeléctrica; 

iv) o desenvolvimento de uma política para a produção, o transporte e a 

distribuição da energia eléctrica; v) o estabelecimento de taxas e a 

regulamentação das indústrias eléctricas; vi) o ensino técnico, entre outros. 

Mas a primeira manifestação que incorporou alguns dos pontos referenciados e 

reconheceu os problemas da electricidade com uma dimensão nacional foi, 

sem dúvida, a Lei dos Aproveitamentos Hidráulicos, através do Decreto nº 12 

559, de 27 de Outubro de 1926, no início da Ditadura Militar139.  

A Lei de 1926, para além de sistematizar os principais problemas da 

electrificação, e de, na sua Base XIII, ter encarado os problemas da 

industrialização associada à electrificação, no que refere às indústrias 

electroquímica e electrometalúrgica, enunciou, pela primeira vez, a definição da 

                                                 
138 Cf. MATOS et alli: 2004, p. 253. 
139 A Lei das Águas, de 1919 (10 de Maio), publicada através do Decreto nº 5787-III, costuma ser referida 
como o primeiro diploma legal relevante para a regulamentação da exploração dos recursos hídricos, que 
surgiam já como uma alternativa aos combustíveis minerais. Idem, Ibidem, pp. 238-244. 
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“Rede Eléctrica Nacional”, explicitando os diferentes sistemas de transporte e 

distribuição, independentemente do tipo de produção: abrangendo não só as 

linhas destinadas a efectuar o transporte de energia eléctrica das regiões 

produtoras para as consumidoras, qualquer que seja o modo de produção e 

qualquer que seja o destino, consumo ou uso da energia e as linhas de 

equilíbrio ou de compensação, mas ainda as linhas colectoras de energia 

produzida pelas centrais e as linhas ou redes de distribuição regional; em 

resumo: a Rede Eléctrica Nacional será no fundo constituída pela «Rede de 

Transportes» (rede primária) e pelas Redes de Grande Distribuição140. 

Apesar das disposições contidas na Lei dos Aproveitamentos Hidráulicos terem 

sido regulamentadas e até completadas pelo Decreto nº 14772, de 22 de 

Dezembro de 1927, os debates em torno de uma efectiva Rede Eléctrica 

Nacional e da obtenção da electricidade com base nos recursos hídricos 

perpetuaram-se. O I Congresso de Engenharia (1931) reflectiu estas 

preocupações através das comunicações de dois engenheiros que 

comungavam das ideias industrialistas para o país – Ferreiras Dias e Ferreira 

do Amaral.  

Ferreira Dias, que ainda no ano de 1926, apenas com dezoito anos, escrevera 

pela primeira vez na revista Técnica sobre o “Problema hidroeléctrico”, 

perspectivara a sua análise em torno de uma crise dupla, tanto de produção 

como de consumo da electricidade proveniente do recurso hídrico, encarando 

este problema como uma obra de conjunto que o país reclamava com urgência 

a diversos planos: a electrificação da rede ferroviária; a criação de novas 

indústrias; a irrigação de terrenos cultiváveis; a abertura de canais; a 

construção de grandes centrais e a redução sistemática das centrais térmicas 

particulares.   

Cinco anos mais tarde, no I Congresso de Engenharia, Ferreira Dias 

apresentou uma tese sobre a “Rede eléctrica nacional”, considerando, uma vez 

mais, a distribuição e o consumo de electricidade extensível a todo o país uma 

obra de fomento, geradora de riqueza, a que só o Estado teria capacidade de 

responder. Opinião corroborada por Ferreira do Amaral na comunicação 

intitulada “O Estado realizará a rede eléctrica nacional”. Das várias conclusões 

                                                 
140 Cf. Electricidade: 1960, nº 13. 
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enunciadas sobre esta temática destacamos a que melhor sintetiza as ideias 

destes dois engenheiros Que a utilização e exploração da Rede Eléctrica 

Nacional é uma medida de fomento, função exclusiva do Estado141. 

Apesar dos avanços inequívocos, para a adopção da energia eléctrica, 

inerentes ao conceito de Rede Eléctrica Nacional, enunciados na Lei de 1926, 

o facto é que muito ainda havia a fazer para regulamentar as actividades 

ligadas à indústria da electricidade, quer se relacionasse com a distribuição e 

as várias concessões que o Estado poderia implementar, quer se prendesse 

com o tipo de produção a desenvolver.  

No dealbar dos Anos Trinta as preocupações enunciadas nos diversos 

Congressos permaneciam. A electricidade em Portugal mantinha as mesmas 

carências que impossibilitavam o pleno desenvolvimento de novas indústrias. A 

produção de electricidade continuava pulverizada pelas entidades particulares, 

que sem capacidade económica mantinham a tendência da sua obtenção 

térmica e a consequente aquisição de combustíveis estrangeiros, bem como a 

pouca capacidade de alimentar a rede de grande distribuição. As centrais 

termoeléctricas predominavam face às hidroeléctricas, quer em número, quer 

em potência, o que segundo os defensores de um programa de electrificação 

nacional mais ambicioso, evidenciava a deficiência da electricidade existente, 

manifestada no desaproveitamento dos recursos hídricos e nos elevados 

preços deste produto que impediam a instalação de indústrias modernas como 

as siderúrgicas ou as do azoto químico. 

 Em 1928, contabilizavam-se trezentos e cinquenta e quatro centrais, sendo 

vinte e nove hidráulicas e duzentas e oitenta e cinco térmicas. Do total das 

centrais apenas cinco tinham uma potência superior a 5 000 kW, sendo que 

duas eram hidráulicas (Lindoso e Varosa) e três térmicas (Tejo, Santos - Lisboa 

e Freixo - Porto)142. As redes de grande distribuição verificavam-se também 

nos primeiros aproveitamentos hidroeléctricos de maior potência, como o 

Lindoso (1921) ou o da Póvoa, uma das primeiras grandes barragens 

destinadas à produção de energia eléctrica, localizada na Ribeira de Nisa, e 

cuja construção ficara a cargo da Hidro-Eléctrica do Alto Alentejo (1928), ou 

então, de novo, nas centrais térmicas mais importantes. Porém, no final dos 

                                                 
141 Cf. Indústria Portuguesa: 1931, nº 40, p. 47. 
142 Cf. Electricidade: 1960, nº 13. 
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Anos Vinte constituíram-se várias Sociedades com o objectivo de explorarem a 

energia eléctrica. Dado o elevado investimento em causa, muitas destas 

Sociedades abriram o seu capital aos Bancos, viabilizando a construção de 

algumas significativas barragens, como a de Santa Luzia (1936-1943). 

Apesar da criação de vários organismos, como a Repartição de Serviços 

Eléctricos (1927), o Conselho Superior de Electricidade (1927) ou a Junta de 

Electrificação Nacional (1937), e da Lei de Reconstituição Económica (1935) 

ter considerado como uma das áreas prioritárias a electricidade, o facto é que 

até meados dos Anos Quarenta, as dificuldades na electrificação do país, e, 

consequentemente, da expansão da indústria neotécnica, pouco se alteraram. 

É certo que o número de centrais hidráulicas existentes até 1944 aumentara 

significativamente, registando-se a existência de cento e nove centrais. Mas um 

proporcional crescimento sentira-se, também, em relação às centrais térmicas 

que contabilizavam quinhentas e quarenta e quatro unidades de produção, 

mantendo-se o predomínio da energia térmica sobre a eléctrica. Mesmo tendo 

entrado em actividade um número maior de centrais com uma potência 

superior 5000 kW (10), as mudanças estruturais exigidas pelas correntes 

industrialistas ainda não se tinham concretizado143.  

No entanto, Ezequiel de Campos num artigo intitulado “A indústria da 

electricidade, sua posição e importância na economia do País”, publicado na 

Indústria Portuguesa (1949), referira que os complexos problemas inerentes à 

definição de um plano de electrificação nacional encontravam-se já 

esclarecidos ao nível da engenharia, no final da década de Vinte144. Se neste 

momento esse plano se encontrasse elaborado teria sido possível definirem-se 

as perspectivas de produção de electricidade para o conjunto de indústrias 

(existentes e novas a instalar), transportes ferroviários e usos gerais (públicos e 

particulares) em dois períodos quinquenais; os troços dos rios escolhidos para 

a primeira e a segunda fase de aproveitamento e possível sequência futura, e 

as centrais a realizarem neles; a rede de linhas de transporte de electricidade e 

                                                 
143 Idem, Ibidem. 
144 Ezequiel de Campos refere que, após a realização da primeira estatística referente às instalações 
eléctricas concluída em Maio de 1928, teria sido desejável e possível desenvolver um plano para a 
electrificação de Portugal, cuja primeira fase se encontraria concluída em Junho de 1939. Deste modo o 
país teria sido dotado de electricidade que podia ser aplicada a todos os fins. Cf. Indústria Portuguesa: 
1949, nº 255-256, p. 369. 
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os sistemas de interligação; as centrais térmicas a aproveitar e a sua 

adaptação ao integral produtor de electricidade145. 

A segunda fase do incremento da produção e do consumo da energia eléctrica 

designada - a electricidade como um desígnio - (1944-1951) teve início com a 

Lei nº 2002, de 1944 – a Lei de Electrificação Nacional.  

Enquanto Subsecretário de Estado do Comércio e da Indústria (1940 a 1944), 

Ferreira Dias teve oportunidade de conciliar as suas ideias sobre a 

electrificação, há muito defendidas, com uma acção inequívoca de dotar o país 

com as infra-estruturas indispensáveis a nível da produção e da distribuição de 

electricidade, através da criação de um decisivo instrumento legal – a Lei da 

Electrificação Nacional, promulgada em Dezembro de 1944. Aliás, a Lei da 

electrificação em articulação com a Lei nº 2005 revelaram-se instrumentos 

fundamentais para o emergir de uma outra mentalidade aderente ao processo 

de modernização industrial do país, situação que não pode ser alheia à 

alteração da conjuntura internacional com o aproximar do fim da Segunda 

Guerra Mundial, aspecto analisado no ponto 1 do presente capítulo. 

A Lei nº 2002 resume as ideais defendidas pelos engenheiros Ferreira Dias, 

Ferreira do Amaral ou Ezequiel de Campos, reflectindo um longo processo de 

maturação que o próprio pensamento sobre a electrificação do país sofrera 

desde os Anos Vinte, consagrando a corrente defensora da obtenção da 

energia eléctrica a partir dos recursos hídricos.  

A Lei da Electrificação Nacional apresentara-se como uma peça prioritária e 

fundamental para a modernização económica do país, viabilizando o fomento 

do sector industrial da electricidade, entendido como um factor básico para o 

desenvolvimento de um conjunto de actividades, ao definir conceitos de 

electrificação e ao estabelecer princípios de actuação cujas ideias principais se 

centraram na: i) consagração da rede eléctrica nacional assente na produção, 

transporte e distribuição de energia eléctrica (Base I); ii) opção pela produção 

da electricidade de origem hidráulica, mantendo-se as centrais térmicas com 

funções de reserva e apoio, o que contribuía para o consumo dos combustíveis 

nacionais (Base II); iii) atribuição ao Estado de competências para a 

implementação das várias acções exigidas para a execução da rede eléctrica 

                                                 
145 Idem, Ibidem. 
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nacional respondendo às necessidades sentidas por alguns sectores: a) a 

reorganização e fomento industrial; b) a electrificação das linhas de caminho-

de-ferro; c) a rega e outras aplicações de interesse agrícola; d) o consumo de 

iluminação, gastos domésticos e usos industriais146 […]; iv) regulamentação 

das concessões, das tarifas e das condições de venda. 

Quatro anos após a promulgação de Lei nº 2002, Ezequiel de Campos, no II 

Congresso Nacional de Engenharia, centrara a sua comunicação “a influência 

da electrificação do País na indústria Portuguesa”, uma questão que 

permanecia essencial, reflectindo ainda a urgência em articular o 

desenvolvimento da produção de energia eléctrica com a modernização da 

indústria. A quantidade e a qualidade de energia eléctrica a produzir 

mantinham-se ainda como um dos maiores desafios. Foi praticamente este o 

teor das conclusões do artigo do mesmo autor, patente na Indústria Portuguesa 

de 1949, sobre a “indústria da electricidade”, que apesar de ser reconhecida 

como detendo um elevado valor para a economia nacional, mantinha diversas 

insuficiências no seu desenvolvimento, como a dependência externa referente 

aos combustíveis e à iniciativa de empresas construtoras ou ainda a deficiência 

de um abastecimento que suprisse as exigências do consumo147. 

Porém, a publicação da Lei nº 2002 inaugurara uma nova era ao delegar no 

Estado a responsabilidade de intervir directa e activamente nos 

empreendimentos, de participar no capital das empresas produtoras e 

distribuidoras de energia eléctrica ou de conceder créditos para a construção 

de novas centrais de produção ou de linhas de distribuição. Após a publicação 

desta lei um vasto programa estatal foi iniciado, quer através da criação de 

empresas como a Hidro-Eléctrica do Zêzere (Outubro 1945), a do Cávado 

(Outubro 1945) e a do Douro (Julho 1953), quer pela formação de organismos 

centrais que acompanhassem a construção das grandes linhas que articulariam 

os diversos sistemas produtores, competências desenvolvidas pela Companhia 

Nacional de Electricidade (1947)148. 

                                                 
146 Cf. Lei nº 2002, 16 de Dezembro de 1944, da Electrificação do País, Base III, p. 1311. Os diversos 
planos da actividade económica que necessitavam de ser abastecidos de energia eléctrica, referenciados 
na Base III, são praticamente os apresentados por Ferreira Dias no seu primeiro artigo sobre as questões 
da electricidade, na Revista Técnica de 1926. 
147 Cf. Indústria Portuguesa: 1949, nº 255-256, p. 372. 
148 Ferreira Dias assumira o cargo de Presidente da Companhia Nacional de Electricidade, considerando 
que esta instituição desempenhava também uma acção doutrinária e cívica, através da execução do 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
2. PORTUGAL NA CONSTRUÇÃO DOS TEMPOS MODERNOS: A NOVA ORDEM INDUSTRIAL 

 150

Esta segunda fase caracterizou-se pela opção inequívoca da produção 

hidroeléctrica e pela conclusão de um significativo número de redes de 

distribuição, interligando as principais fontes de produção. A criação de 

diversas empresas responsáveis pela construção e exploração das complexas 

instalações hidroeléctricas do país, respondeu a um programa que optimizasse 

os recursos hídricos e criasse grandes reservas de energia estival, 

encontrando-se definido, antes do fim da década de Quarenta, o conjunto das 

albufeiras a instalar nos rios que garantissem o melhor aproveitamento, 

nomeadamente no Zêzere, no Cávado e no Douro149.  

A instalação e construção de barragens dependeu de rigorosos trabalhos 

técnicos e da competência dos engenheiros portugueses que desenvolveram 

estudos de natureza diversa, tanto sobre as condições geológicas, hídricas, de 

potência de energia a produzir, como sobre a estabilidade e resistência dos 

materiais e tipos de soluções construtivas a utilizar. A opção técnica final a 

adoptar para a construção de um aproveitamento hidroeléctrico reflectia uma 

análise comparativa de diversas hipóteses, quer ao nível técnico, quer 

económico, prevendo-se as diferentes etapas, como os métodos de construção 

ou a montagem dos diversos equipamentos electromecânicos relacionados 

com a exploração.  

Os elementos técnicos fundamentais a conciliar numa produção de energia 

hidroeléctrica são fundamentalmente três – a barragem, a central e o 

evacuador de cheias, em torno dos quais se desenvolvem as diversas 

hipóteses de construção, não incluindo aqui a fase da distribuição da 

electricidade e da sua conversão de alta a média e baixa tensão, de modo a 

adequar-se às diversas utilizações exigidas pela distribuição e consumo. 

A segurança dos estudos que viabilizassem as soluções mais ajustadas às 

possibilidades técnicas e económicas de um aproveitamento implicavam um 

tempo mais longo, nem sempre compatível com a urgência técnica que o país 

carecia. Por exemplo, em relação ao Castelo do Bode, os estudos da 

responsabilidade da Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos, em colaboração 

                                                                                                                                               
programa de electrificação do país. A Companhia Nacional de Electricidade (Decreto-Lei nº 36148, 
5.2.1947) constituiu-se por escritura pública, em 14 de Abril de 1947. Cf. ROLLO: 2002, p. 44. 
149 Outras albufeiras tinham sido previstas para os rios Lima, Paiva, Côa, Sabor, Ocreza ou Guadiana. Cf. 
Técnica: 1951, nº 209-210, p. 320. 
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com o engenheiro francês A. Coyne150 (1891-1960) iniciaram-se em 1942, 

arrancado as obras quatro anos depois151. Também em relação ao escalão do 

Cabril mediaram quatro anos entre o arranque dos estudos (1948) e o início 

das obras (1952). 

O rigor técnico e a interdisciplinaridade dos estudos de engenharia constituíram 

condições de garantia para a realização dos primeiros aproveitamentos 

hidroeléctricos, com uma escala económica rentável, indissociáveis de uma 

electrificação da indústria, designadamente os sistemas: i) Zêzere – Castelo do 

Bode, Bouçã e Cabril; ii) Cávado – Rabagão – Caniçada, Salamonde, Vila 

Nova, Paradela, Venda-nova; iii) Douro nacional – Carrapatelo, Régua, Valeira, 

Pocinho; iv) Douro internacional – Bemposta, Picote, Miranda152. O engenheiro 

Paulo de Barros, num artigo da revista Técnica (1954), chamava ainda a 

atenção para a importância da electricidade e a modernização desejada para o 

país, concretamente quanto à produção industrial, referindo que na época 

actual ninguém concebe a existência de uma fábrica não electrificada ou de 

uma casa que não se ilumine a electricidade e que não utilize esta forma de 

energia nos usos domésticos153, o que revelava que a premência da utilização 

da energia eléctrica poderia não ser sentida como uma condição básica pela 

população em geral. 

No ano de 1951 inauguraram-se a barragem do Castelo do Bode e de Venda-

Nova e iniciou-se também a terceira fase que moldava o caminho da 

electrificação do país (1951-1968…) – enfim a electricidade 154.  

A cidade de Lisboa foi uma das principais localidades do país a beneficiar da 

energia produzida no Castelo do Bode. A partir deste momento a capital 
                                                 
150 A Coyne, engenheiro francês foi nomeado, em 1920, Ingénieur des Ponts et Chaussés no Serviço 
Marítimo do Porto de Brest, aí permaneceu até 1928, tendo sido nomeado chefe do Serviço Técnico das 
Grandes Barragens, em 1953, e Inspector Geral de Ponts et Chaussés, em 1941. Cf. Electricidade: 1960, 
p.1. 
151 Após vários estudos, as obras definitivas de Castelo do Bode integraram os três órgãos clássicos – 
barragem, central e evacuador de cheias. A barragem construída integrou-se na tipologia de abóbada 
espessa e na central instalaram-se três grupos turbina-alternador, de eixo vertical, com uma potência de 
62.000 C.V.  
152 Estavam ainda previstos outros grandes sistemas hidroeléctricos. Por exemplo, previa-se que o sistema 
Tejo – Ocreza (Belver, Fratel, Pracana; Alvito) funcionasse em articulação com o do Zêzere. Idem, 
Ibidem. 
153 Cf. Planejamento da indústria da energia eléctrica, visando atender ao planejamento coordenado das 
demais actividades económicas. Técnica: 1954, nº 245, p. 5. 
154 No ano de 1951 constituiu-se também o Repartidor Nacional de Cargas (Decreto nº 38186, 28.2.1951), 
cuja função consistia em regular e coordenar a actividade das diversas entidades que produziam a 
electricidade, quer constituíssem a Rede Eléctrica Primária, quer fossem as diversas empresas ligadas ao 
sector. 
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passou a ser abastecida por energia eléctrica de origem hídrica, enquanto que 

a Central Tejo (termoeléctrica) cumpria a função de reserva ou apoio à 

produção da hidroelectricidade, de acordo com a Lei nº 2002155. A criação de 

subestações na cidade revelaram-se agora fundamentais para um regular 

abastecimento aos diversos usos, que a produção de energia hidroeléctrica 

passara a permitir. A construção da subestação de Moscavide, no início da 

década de Cinquenta (1950-1951), representou uma infra-estrutura 

indispensável para abastecer a área industrial circundante.  

A preocupação simultânea com o desenvolvimento dos sistemas 

hidroeléctricos e com uma adequada rede de distribuição de energia constituíra 

também uma preocupação para o engenheiro Ferreira Dias que, em 1952, 

escrevia na revista Técnica um estudo intitulado “O Fomento Nacional no 

Campo Industrial e Energético”. Apesar de salientar o avanço das políticas 

direccionadas para a electrificação e a concretização de algumas obras, referiu 

que o trabalho das linhas de distribuição da electricidade não podia ser 

esquecido: é indiscutível que houve um progresso considerável, que houve um 

programa intenso de realizações, mas também é verdade que não atingimos 

ainda o nível de que precisamos. Sobretudo nota-se aquilo que se tem feito 

orientado principalmente no sentido da construção das grandes centrais, das 

grandes linhas e das grandes subestações – mas não é só com isto que se faz 

electrificação; é necessário haver ainda redes de alta e baixa tensão156. 

Os Anos Cinquenta podem, no entanto, ser considerados como os anos de 

ouro para a expansão da produção e da distribuição da electricidade, 

potenciando uma efectiva alteração nos hábitos de consumo energético. A 

publicação da revista Electricidade, a partir de 1956, mostrou, 

simultaneamente, um claro sinal dessa mudança e procurou divulgar um vasto 

                                                 
155 A Central Tejo (início de laboração – 1908; desclassificação como espaço de produção em 1957) é 
incontornável para a afirmação da cultura da electricidade e do desenvolvimento industrial. O conjunto 
actual incorpora vários momentos construtivos e tecnológicos, respondendo a necessidades sempre 
emergentes da sociedade, e incorpora a CT II (1919), da autoria da casa Vieillard et Touzet, e a CT III 
(1938), com risco do engenheiro João Francisco Tojal. A sua monumentalidade revela-se numa 
arquitectura da electricidade coetânea das suas congéneres europeias. A utilização do tijolo vermelho, 
ferro e vidro nos dois momentos construtivos (1919 e 1938) criou uma unidade cromática, uma 
volumetria fortemente marcada pela verticalidade das janelas, que rasgando a opacidade do tijolo, oferece 
à cidade a luz aí produzida.  
156 Cf. Técnica: 1952, nº 221, p. 381. 
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conjunto de acções relacionadas com esta indústria (novas obras, avanços 

técnicos e científicos, etc.) e seus benefícios para o país.  

A decisão de publicar a Electricidade, Revista Técnica surgiu em Julho de 

1954, quando uma delegação portuguesa se deslocou ao Brasil para participar 

na Conferência Mundial de Energia. Segundo as palavras de Ferreira Dias, que 

fez o texto de apresentação do primeiro número, os progressos da electricidade 

permitiam e aconselhavam a sua difusão. A ideia de uma revista centrada 

nesta temática foi, então, apresentada às empresas de produção, transporte e 

distribuição de energia, que logo no primeiro número veio a integrar vinte e seis 

sociedades que se reuniram com a finalidade de constituírem a Empresa 

Editorial Electrotécnica EDEL, Lda., entidade editora da Electricidade157. (Figs. 

2.18 e 2.19) 

O aumento dos projectos e das construções dos diversos sistemas de 

exploração hidroeléctricos e da rede de distribuição de electricidade, verificado 

durante a década de Cinquenta, e divulgado na Electricidade teve início com o 

lançamento do plano de electrificação do país assente nos sistemas Zêzere e 

Cávado – Rabagão. De acordo com a opinião do engenheiro A. C. Xerez158, 

emitida no artigo “A produção de energia eléctrica no período 1951-1956 e o 

seu desenvolvimento” a escolha deste conjunto de obras para o início do plano 

foi de facto acertada, pois, dadas as suas características de aproveitamentos 

de albufeira, foi possível proporcionar um importante regulador de caudais, com 

                                                 
157 Para a publicação do primeiro número integraram a Empresa Editorial Electrotécnica EDEL as 
seguintes empresas: Aliança Eléctrica do Sul, S.A.R.L.; Companhia Carris de Ferro de Lisboa, S.A.R.L.; 
Companhia Eléctrica das Beiras, S.A.R.L.; Companhia Eléctrica do Alentejo e Algarve, S.A.R.L.; 
Companhia Hidro-Eléctrica do Norte de Portugal, S.A.R.L.; Companhia Nacional de Electricidade, 
S.A.R.L.; Companhia Reunidas de Gás e Electricidade, S.A.R.L.; Eléctrica Duriense, Lda.; Empresa 
Electro-Cerâmica, S.A.R.L.; Empresa Fabril de Máquinas Eléctricas, S.A.R.L.; Empresa Hidro-Eléctrica 
do Coura, S.A.R.L.; Empresa Hidro-eléctrica da Serra da Estrela, S.A.R.L.; Empresa Termo-Eléctrica 
Portuguesa, S.A.R.L.; Fábrica de Condutores eléctricos Digo d’Ávila, Lda.; Fábrica Nacional de 
Condutores Eléctricos, Lda.; Hidro-Eléctrica Alto Alentejo, S.A.R.L.; Hidro-Eléctrica do Cávado, 
S.A.R.L.; Hidro-Eléctrica do Douro, S.A.R.L.; Hidro-Eléctrica Portuguesa, S.A.R.L.; Hidro-Eléctrica do 
Zêzere, S.A.R.L.; Serviços Municipalizados de Gás e Electricidade da Câmara Municipal do Porto; 
Sociedade Eléctrica do Oeste, Lda.; Sociedade Hidroeléctrica do Revué, S.A.R.L.; Sociedade Industrial 
de Produtos Eléctricos, S.A.R.L.; Sociedade de Obras e Projectos de Electricidade, S.A.R.L. e União 
Eléctrica Portuguesa, S.A.R.L, sendo, que no primeiro número de 1957, registou-se a entrada de mais 
doze empresas: Amoníaco Português, S.A.R.L.; Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, 
S.A.R.L.; Companhia Portuguesa do Lobito e Benguela, S.A.R.L.; Companhia Portuguesa dos Fornos 
Eléctricos, S.A.R.L.; Eng. Bruno Janz (Herdeiros); Empresa Nacional de Aparelhagem Eléctrica; Fábrica 
Portuguesa de Artigos Eléctricos; J. B. Corsino, Lda.; Metropolitano de Lisboa, S.A.R.L.; Sociedade 
Estoril, S.A.R.L.; Sociedade Portuguesa do Acumulador Tudor, S.A.R.L. e a União Fabril de Azoto, 
S.A.R.L. Cf. Electricidade: 1957, p.1. 
158 A. Carvalho Xerez, engenheiro civil formado no Instituto Superior Técnico, foi Director Técnico da 
Hidro-Eléctrica do Zêzere e director da revista Técnica. 
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vista a dar permanência ao abastecimento de energia eléctrica à rede nacional, 

o que não era só necessário na primeira fase do plano, mas também constituía 

uma garantia de melhor integração da rede dos aproveitamentos a realizar 

seguidamente no Douro159. 

A concretização das segundas e terceiras fases dos sistemas Cávado – 

Rabagão e Zêzere e o arranque das do Douro ocorreram no âmbito dos 

diversos Planos de Fomento. Como anteriormente se referiu, o I Plano 

evidenciara a integração dos planos parcelares em execução, iniciados a partir 

da Lei nº 2005, neste sentido a verba prevista para a indústria da electricidade 

entre 1952-1958, foi de 2.630.000 contos. Em 1954, o balanço relativo à 

aplicação das verbas dispendidas nos aproveitamos hidroeléctricos (Cabril, 

Bouçã; Salamonde, Caniçada e Paradela; central do Douro) e nas instalações 

de transporte e distribuição da energia orçou os 682.360 contos. 

Um artigo publicado na Indústria Portuguesa acerca do “Plano de Fomento e a 

industrialização” referiu que, após dois anos de execução, o I Plano relativo ao 

sector da electricidade registara significativos avanços: foram já inauguradas as 

centrais hidroeléctricas do Cabril e Salamonde, abrangidas pelo Plano, e 

encontram-se em eficaz adiantamento as da Caniçada, da Bouçã e do Douro. 

Os frutos do esforço realizado neste sector traduzem-se nas cifras seguintes, 

que foram oficialmente divulgadas: a produção hidroeléctrica elevou-se no 

decurso do primeiro semestre, relativamente a idêntico período de 1953, de 

548 para 791 milhões de kWh, registando, assim, um aumento de 44%. Em 3 

de Outubro último a energia armazenada nas albufeiras situava-se ainda em 

194 milhões de kWh contra 117 em idêntica data do ano precedente160. (Figs. 

2.20, 2.21, 2.22, 2.23 e 2.24) 

A 31 de Julho de 1954, inaugurara-se, efectivamente, a Barragem do Cabril, 

correspondendo ao segundo escalão do aproveitamento hidroeléctrico do 

Zêzere, com a presença do Chefe do Estado, do Presidente da Assembleia 

Nacional, dos Ministros da Economia e das Obras Públicas161. O 

                                                 
159 Cf. Electricidade: 1963, p.1 
160 Cf. Indústria Portuguesa: 1954, nº 322, p. 383. 
161 Refira-se resumidamente quais as principais características técnicas, quer a nível de construção, quer a 
nível de equipamento: a opção construtiva da barragem foi do tipo abóbada de dupla curvatura (cúpula) e 
a central integrou dois grupos de turbina-alternador instalados, situada a jusante da barragem, ficando 
entre elas um espaço livre ocupado pelos transformadores e pela aparelhagem de corte e saída da linha 
150 kV para a subestação do Zêzere, em Castelo do Bode (p. 235). As turbinas, de reacção de eixo 
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aproveitamento hidroeléctrico do Cabril revelou nas construções produtivas 

uma aceitação irrevogável dos paradigmas de soluções formais utilitárias 

reconhecidas nas grandes construções relacionadas com a produção de 

energia hidroeléctrica. Neste escalão assistiu-se a um trabalho convergente 

entre os engenheiros Joaquim Laginha Serafim (1921-1994) e António Ferreira 

da Silveira (1921-2001) e o arquitecto Miguel Jacobetty Rosa (1901-1970) para 

o mesmo local. Se o edifício da central, onde se integraram os grupos das 

turbinas, evidenciou o purismo das formas reconhecidas no oblongo volume, 

receptáculo dos alinhados dois grupos de turbinas – alternador, e no 

quadriculado das placas de granito de revestimento da única fachada exposta, 

as construções habitacionais (Miguel Jacobetty Rosa) integraram-se na 

morfologia do terreno. O lugar de produção de energia assumiu a expressão da 

força e do domínio do conhecimento científico, enquanto que para os 

trabalhadores se ensaiara um espaço que se fundiu com a natureza, 

recorrendo tanto a apontamentos modernos, como de contexto. Ainda dentro 

da aplicação do I Plano entrara ao serviço, no ano de 1955, a Barragem da 

Bouçã, correspondente ao terceiro escalão do sistema Zêzere. 

Quanto ao sistema Cávado-Rabagão, da responsabilidade da concessionária 

Hidro-Eléctrica do Cávado e após a entrada em funcionamento do escalão de 

Venda Nova (1951)162, inauguraram-se ainda dentro do Plano de Fomento 

desenvolvido para os anos 1953-1958, as barragens de Salamonde (primeiro 

semestre de 1953) e de Caniçada (no princípio de 1955). (Figs. 2.25 e 2.26) 

Relativamente ao sistema Cávado-Rabagão, o trabalho conjunto realizado 

entre o arquitecto Januário Godinho163 (1910-1990) e a equipa de engenheiros 

da empresa Hidrorumo-Projectos de Engenharia aprofundou a experiência 

desenvolvida no escalão do Cabril. Com características de implantação técnica 

                                                                                                                                               
vertical, têm uma potência de 70.000 CV sob a queda média de 108 m e uma velocidade de 214 rotações 
por minuto. Cf. Indústria Portuguesa: 1954, nº 318, p. 234-236. 
162 Dentro deste sistema o escalão de Venda Nova criou as maiores possibilidades de produção de energia 
permanente, devido ao valor energético da água represada na albufeira (94 milhões de metros cúbicos). 
Esta barragem, tal como a de Castelo do Bode, também se integra no tipo abóbada espessa, de acordo 
com o projecto, da autoria do engenheiro A. Coyne. A energia das albufeiras de Venda Nova e também de 
Paradela alimentariam da central de Vila Nova, considerada naquela época, de ponta. Cf. Indústria 
Portuguesa: 1949, nº 255-256, p. 289-292. 
163 A segunda fase do Entreposto Frigorífico do Peixe, concluído em 1938, é um dos projectos e das 
construções mais conhecidas deste autor, que se destaca pelo seu carácter formal expressionista aplicado a 
um edifício ligado à indústria de refrigeração e conservação pelo frio artificial. Cf. Cap. 4 do presente 
trabalho. 
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diferenciadas e apresentando diversas soluções tecnológicas na produção da 

energia hidráulica, sobressaiu destes três escalões a mesma preocupação com 

a resposta funcional das instalações produtivas, onde se assumiu o gigantismo 

dos diversos tipos de panos das barragens que expunham, simultaneamente, a 

plasticidade e a capacidade estrutural do betão armado. Os dois edifícios das 

centrais de Salamonde e Caniçada oscilaram entre um código formal mais 

próximo às grandes naves industriais em betão armado, inspirada no edifício 

das turbinas (1909) de Peter Behrens, no primeiro caso, enquanto no segundo 

a aproximação aos volumes puros assumira-se claramente no oblongo edifício 

integrado claramente nos códigos da arquitectura moderna. Nos apoios sociais 

e, particularmente, nas pousadas, Januário Godinho, adoptando uma evidente 

linguagem moderna, não deixou de associar a paisagem ou de integrar os 

materiais que contextualizassem estas construções num território minhoto, 

anunciando uma certa pesquisa dos valores do país face às primeiras 

propostas modernas dos Anos Trinta.  

A localização destes dois sistemas em relação aos dois principais centros de 

consumo do país – Lisboa e Porto – e a sua articulação com a rede de 

distribuição permitiram uma melhoria significativa no abastecimento dos 

consumos, quer em potência, quer em energia, alcançando entre 1951 e 1956 

valores na ordem de 700 a 650 GWh, respectivamente, para os sistemas 

analisados. Tecnicamente a obtenção destas produções efectuou-se devido ao 

elevado valor energético armazenado nas albufeiras, condição essencial para 

uma integração com outros aproveitamentos energéticos planificados, 

nomeadamente para o sistema do Douro Internacional.  

A central de Picote iniciara a actividade do aproveitamento hidroeléctrico do Rio 

Douro, entrando em exploração em Janeiro de 1958, e simbolizou uma 

harmoniosa relação entre as preocupações de natureza técnica, estética e até 

paisagística164. A produção da arquitectura da electricidade referente ao 

                                                 
164 Contrariamente aos dois escalões sumariamente analisados, o escalão de Picote localiza-se num rio 
internacional. A construção dos diversos escalões que se situam no Douro Internacional teve por base o 
Convénio Luso-Espanhol de 1927, cuja particularidade residiu na autonomia relativa à realização dos 
escalões por parte de cada país, partilhando-se apenas o curso do próprio rio. Geralmente, a partilha de 
outros rios internacionais implicou a repartição dos aproveitamentos ou da divisão financeira relativa aos 
investimentos ou à produção. Quanto ao curso do Douro Internacional integrado no território português 
construíram-se os escalões de Miranda, Picote e Bemposta, enquanto que no troço localizado em 
Espanha, a Iberduero edificou a Aldeadavila e a Saucelle. A Hidroeléctrica do Douro Internacional, criada 
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escalão de Picote caracterizou-se por encarar todas as construções, quer as de 

âmbito produtivo, quer as de vocação social, com o mesmo potencial formal, 

representando, no seu conjunto, um expoente de referência para a indústria 

neotécnica nacional e para os protótipos internacionais, como vimos no 

capítulo 1165.  

Comparativamente com o escalão de Castelo do Bode, onde também se 

desenvolveu um vasto programa social, Picote inaugurada sete anos depois, 

representou mesmo uma ruptura a nível dos códigos formais e do pensamento 

relativo à organização dos diversos equipamentos no espaço, o que aproximou 

a primeira ainda aos Anos Quarenta e a segunda a uma maturidade procurada 

e experimentada quanto à arquitectura industrial moderna ensaiada nos Anos 

Cinquenta, como se testemunhou no pavilhão da FIP (1957).  

Com o escalão do Castelo de Bode em actividade, no início dos Anos 

Cinquenta, inauguraram-se, no entanto, as grandes obras hidroeléctricas que 

definiam colossais cenários das possibilidades técnicas e tecnológicas do 

Homem do século XX. Os grandes volumes de betão utilizados, a 

invencibilidade do sistema tecnológico que produzia um produto base, como o 

definira Ferreira Dias, representaram anos de estudos e de progressivos 

combates em defesa de uma ideia de indústria da electricidade, que se afastou 

das primeiras experiências, não menos relevantes para o conhecimento geral 

da electrificação do país, como as centrais do Lindoso (1921); de Nossa 

Senhora do Desterro, integrada no Sistema da Serra da Estrela (1909); de 

Santa Luzia (1943); ou o aproveitamento do Rio Varosa (1925). Castelo do 

Bode iniciou uma idade de significativo domínio da natureza pelo saber dos 

engenheiros, tão proclamado para este tempo industrial. As expressivas e 

funcionais construções em betão armado, a criação de impressivas paisagens 

artificiais, obtidas através das grandes albufeiras, a inclusão e o 

reconhecimento de elementos estritamente funcionais, como as subestações 

de transformação, recriaram, de facto, uma encenação onde a nova indústria 
                                                                                                                                               
em Julho de 1953, teve em Junho de 1954, autorização para a concessão do aproveitamento da energia 
das águas do rio Douro no troço nacional e no internacional, de acordo com o Convénio Luso-Espanhol. 
165 Ao nível construtivo e técnico a barragem de Picote caracterizou-se por uma barragem arco com 
descarregador sobre o coroamento, com 100 m de altura e 93,5 m de desenvolvimento no coroamento, a 
qual cria a queda necessária ao funcionamento das turbinas; tomadas de água, galerias de carga e túnel de 
fuga, que constituiu o circuito hidráulico; uma central subterrânea e uma subestação de transformação e 
parque de saída de linhas. Cf. Electricidade: 1958, nº7, p. 224. Sobre a arquitectura do sistema do Douro 
Internacional ver Moderno Escondido: 1997. 
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teve lugar. Castelo do Bode podia não ter gerado, de imediato, a estreita 

relação entre a novidade da tecnologia e a dos códigos modernos esperados 

para os seus edifícios, mas sustentou, sem dúvida, uma nova linguagem formal 

conformada pela exclusiva função da produção de energia eléctrica, 

aproximando-se da mesma concepção que Tony Garnier tivera para a sua Cité 

Industrielle, dominada pela grande barragem. 

Picote, por sua vez, destacara-se tanto pelo programa social como pelo 

produtivo, compreendendo-se este escalão na sua dimensão territorial, onde a 

natureza agreste do Douro Internacional se mantivera inalterada. Este escalão 

pontuou-se por edifícios que se articularam e integraram em diversos declives 

ou plataformas funcionais, apresentando um sábio jogo que organizou as linhas 

da morfologia do território com as dos volumes puros dos edifícios, redefinindo 

a natureza e o espaço de habitabilidade para os barragistas, que chegaram a 

atingir a casa dos milhares.  

Os arquitectos João Archer de Carvalho (n. 1928), Rogério Ramos (1927-1976) 

e Nunes de Almeida (n. 1924), também em articulação com os engenheiros da 

Hidroeléctrica do Douro, tiveram aqui uma oportunidade de participar num 

programa funcional, que integrara a produção de electricidade (barragem, 

central, parque de linhas, serviços administrativos), e a planificação de uma 

cidade, com diversas valências, para todos os trabalhadores da barragem, 

assunto a que voltaremos no capítulo 5. (Figs. 2.27, 2.28 e 2.29) 

A equipa definida para Picote trabalhou para os restantes escalões do Douro 

Internacional que se concluíram durante a execução do II Plano de Fomento 

(1959-1964). O aproveitamento de Miranda entrou em exploração a partir de 

Novembro de 1960 e quatro anos mais tarde encerraram-se os trabalhos de 

construção do escalão da Bemposta166, produzindo o sistema do Douro 

Internacional, cerca de 3000 milhões de KWh por ano. Porém, desde a entrada 

em actividade do escalão de Picote registara-se, pela primeira vez, um 

equilíbrio entre a produção de electricidade e a satisfação do consumo. 

                                                 
166 Com o escalão de Bemposta concluía-se o sistema do Douro Internacional, caracterizando-se 
tecnologicamente por uma barragem tipo arco-gravidade, com o descarregador disposto na parte central 
do coroamento. A albufeira criada pela barragem de Bemposta prolonga-se por 21,5 km até Picote, e tem 
uma capacidade total de 128 milhões de m3. A central é subterrânea e localiza-se no maciço rochoso junto 
ao encontro direito da barragem. Cada um dos seus três grupos geradores compunha-se por uma turbina 
Francis de eixo vertical, com a potência de 108 CV, e por um alternador trifásico com a potência aparente 
de 210 000 kW. Cf. Indústria Portuguesa: 1961, nº 442, pp. 675-678. 
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 A sessão inaugural do aproveitamento de Miranda ocorreu a 7 de Julho de 

1961, dez anos após a abertura das barragens de Castelo do Bode e de Venda 

Nova167. As palavras proferidas pelo Ministro da Economia, engenheiro Ferreira 

Dias, no discurso inaugural referiram sucintamente o trabalho continuado 

desde 1951, o que permitiu a concretização de um programa que ainda se 

encontrava em curso: Quando nos lembramos de que há 10 anos (21 de 

Janeiro de 1951) se inaugurou o 1º órgão daquilo que hoje se chama a rede 

primária – a central de Castelo do Bode – quando nos lembramos de que se 

registaram em 1950 as últimas restrições de consumo de energia permanente 

que Portugal sofrera até então em sucessivos anos, quando meditamos na 

cadência, regular como a marcha de um pêndulo, com que novos órgãos têm 

sido acrescentados a essa rede (centrais, redes, subestações), fica-nos a 

certeza de que há nesta cadência a marca de uma política que não 

desfalece168.  

Se no II Plano de Fomento a electricidade apareceu com uma planificação 

abrangente, que integrou a produção, o transporte e a distribuição, de acordo 

com o conceito de rede eléctrica nacional, o Plano intercalar (1965-1967), 

caracterizado pela sua dimensão global, não deixou de considerar ainda os 

investimentos neste sector. Até inícios dos Anos Setenta entraram em 

exploração outros escalões direccionados para a produção hidroeléctrica. No 

entanto, a produção termoeléctrica mantivera-se como um suporte à produção 

de origem hidráulica, construindo-se as centrais de Tapada do Outeiro169 

                                                 
167 A sessão inaugural decorreu no edifício de descarga e foi presidida pelo almirante Américo Tomás, 
Presidente da Republica, encontrando-se acompanhado: pelos ministros das Obras Públicas, pelo 
Presidente da Câmara de Miranda, pelo presidente do conselho de administração da Hidroeléctrica do 
Douro e pelo Bispo de Miranda. Cf. Indústria Portuguesa: 1961, nº 442, p. 330. 
168 Idem, p. 333. Aliás, no início dos Anos Sessenta, com a realização de grandes projectos 
hidroeléctricos, a entrada em funcionamento de vários escalões e a criação do Repartidor Nacional de 
Cargas, a electricidade representava já uma certeza também em Portugal. Um texto inserto na revista 
Electricidade exaltou a produção de electricidade como um fenómeno extensível a toda a Europa e do 
qual continuava a depender o progresso: Europa de 1961! Por toda a parte a entrelaçar-se em ti a 
electricidade: aqui são as centrais de produção – o carvão e o «fuel» a queimarem-se, a água impondo o 
rodopio às turbinas, o urânio a cindir-se; acolá o rosário infindo de fenómenos de transmudação – a 
viragem em luz, a conversão em calor, a inversão em som, a sublimação em radiações misteriosas que 
confundem o nosso pensamento e – quem sabe? – se o nosso próprio pensamento com elas se não 
confunde! 
A marcha do progresso neste ano da graça de 1961 assenta na electricidade […]. Cf. Electricidade: 
1961, nº 18, p. 113. 
169 A central termoeléctrica da Tapada do Outeiro, é uma obra, que dado as suas características 
tecnológicas, integrou também a colaboração dos engenheiros Ilídio Mariz Simões, Joaquim Sarmento e 
Campos e Matos, e do arquitecto Carlos Loureiro (n. 1925-?). 
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(1960), que aproveitava os carvões provenientes das Minas de S. Pedro da 

Cova, e a do Carregado170 (1967), já alimentada a Fuel Oil, cuja obra e 

exploração ficara a cargo da Empresa Termoeléctrica Portuguesa, criada em 

1954.  

A Companhia Portuguesa de Electricidade surgira, em 1969, com o objectivo 

de: i) continuar a construção da rede de distribuição nacional; ii) desenvolver o 

programa de edificação de centrais hidro ou termoeléctricas; iii) criar fontes de 

energia alternativas; iv) compatibilizar os diferentes sistemas de transporte e 

distribuição de energia, já que integrou as empresas pertencentes à Rede 

Eléctrica Primária e outras particulares171. No final dos Anos Sessenta as 

preocupações dirigiram-se, fundamentalmente, para a unificação da rede de 

distribuição de electricidade, superado o crítico e intensivo período construtivo 

de escalões, subestações e parques primários de distribuição de electricidade. 

A terceira fase da electrificação do país (1951-1968…) – enfim a electricidade – 

revelou-se determinante para que a produção de energia eléctrica satisfizesse, 

logo no final da década de Cinquenta, as necessidades de consumo. Não se 

integrou, certamente, nesta análise uma avaliação equitativa de todo o país, 

pois as zonas mais isoladas ou rurais mantiveram-se ainda nos Anos Setenta 

com deficiências de electrificação. As potencialidades para o sector da 

electricidade criadas pela Lei nº 2002, a partir de meados dos Anos Quarenta, 

que favoreceram o desenvolvimento dos estudos e o início da construção dos 

sistemas Zêzere e Cávado-Rabgão, foram revolucionárias ao garantirem a 

prossecução das obras dos restantes escalões que facultariam o 

abastecimento dos principais centros industrias do país. A irreversibilidade da 

opção pela energia hidroeléctrica, que criara grandes reservas de energia 

estival, permitira uma estabilização na distribuição de electricidade, o que 

                                                 
170 A central termoeléctrica do Carregado, em 1968, integrava uma estrutura das Caldeiras e Ala dos 
reservatórios, uma sala das máquinas, um edifício dos auxiliares eléctricos, um posto de tratamento de 
água, um circuito de água para a refrigeração, um parque de combustível e um edifício dos serviços 
administrativos de exploração e conservação do conjunto industrial. A par das instalações da produção 
construiu-se o sistema de transformação e transporte que contemplava uma subestação, e linhas de 
distribuição. Para a concretização deste projecto a Empresa Termoeléctrica Portuguesa contratou 
consultores e projectistas globais numa central francesa – Société Française d’Études et Réalisations 
d’Equipements Electriques – SOFRELEC – que, por sua vez, subcontratou vários outros gabinetes de 
estudos para a execução de partes do projecto geral. A totalidade do projecto das estruturas em betão 
armado foi entregue à Profabril, Centro de Projectos Industriais. Cf. Binário: 1967, nº 108, p. 342. 
171 A Companhia Portuguesa de Electricidade foi constituída por escritura de 3.12.1969. Cf. MARIANO: 
1993, p. 134. 
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facultou a renovação do equipamento industrial das fábricas de acordo com a 

organização científica do trabalho.  

A electricidade, considerada uma indústria base pelo engenheiro Ferreira Dias, 

crescera aproveitando os rios nacionais e potenciara o desenvolvimento de 

inúmeras indústrias, como as químicas, algumas dependentes de grandes 

quantidades de energia. Quer a implementação de novas indústrias, quer a 

reorganização das indústrias existentes, conceitos chave da industrialização do 

país, pareciam ter uma das principais condições criadas – a produção e a 

distribuição de electricidade.  

O esforço da electrificação do país parecia, no entanto, ter decorrido num 

tempo demasiado longo face às exigências das mudanças tecnológicas 

derivadas da própria condição da indústria neotécnica. Dependente de políticas 

cautelosas perante as inovações tecnológicas, conhecidas e divulgadas pelas 

classes profissionais como os engenheiros desde o final dos Anos Vinte, este 

fulgor da electricidade, alcançado a partir de meados do século XX, surgiu um 

pouco superado pelas circunstâncias concorrênciais externas e por uma 

indústria que já se queria moderna, mas que aguardara esta inovação para 

iniciar o arranque da sua transformação. Os Anos Vinte poderiam ter sido o 

início da época de ouro para a definição e execução oportuna de um plano de 

electrificação nacional, não fora os impasses sentidos na política nacional até à 

promulgação da Lei da Electrificação Nacional.  

Porém, a electricidade chegara e os industriais libertos do encargo de produzir 

energia eléctrica podiam caminhar para a modernização dos sistemas 

produtivos ou dos edifícios. Com a compatibilização entre a produção da 

electricidade e a satisfação do consumo, a indústria alcançara também uma 

liberdade maior quanto à fixação no território. Nesta fase, a indústria não se 

encontrou sujeita à forçada permanência na proximidade dos rios para a 

obtenção de energia, aí localizaram-se os escalões produtores da 

hidroelectricidade, nascendo paisagens artificiais de uma beleza plástica 

intrinsecamente associada ao grande ícone do período neotécnico – a 

electricidade.  
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2.3.2. A água como infra-estrutura 

 

O pleno crescimento da indústria neotécnica dependeu também da presença 

de água abundante a custos reduzidos, exigência a que o próprio 

desenvolvimento da tecnologia procurou responder. O aumento da produção 

da energia hidroeléctrica e da respectiva distribuição, através de uma rede de 

electrificação mais ampla, ao permitir a relocalização das indústrias criara 

desafios de natureza diversa às fábricas, nomeadamente quanto à forma de 

obter, nesta fase, o imprescindível abastecimento de água. O afastamento das 

fábricas dos cursos dos rios implicou que o território se equipasse com 

sistemas de captação, transporte, armazenamento e distribuição de água cada 

vez mais exigentes, de modo a satisfazer as diversas utilizações que excediam 

os fins industriais, que ampliaram a sua escala, já que nas cidades se 

evidenciavam, cada vez mais, carências ao nível da salubridade. 

O abastecimento de água regular, requerido pelas fábricas, servia os vários 

processos de laboração exigidos na maioria dos fabricos e o abastecimento de 

vapor quando esta energia predominava, vapor que muitas vezes se aplicava 

igualmente em diversas operações que decorriam durante a produção. 

Efectivamente, nesta fase a utilização da água na indústria alcançou uma 

escala nunca antes experimentada em períodos anteriores, para algumas 

indústrias químicas constituiu mesmo uma matéria-prima. A fábrica da fase 

neotécnica tivera ainda outras exigências relacionadas com a higienização do 

espaço, quer se relacionassem com a manutenção da limpeza geral da fábrica, 

quer se direccionassem para fins produtivos ou para os laboratórios, requisito 

de muitas destas indústrias. Como dissera Henry Ford a manutenção de ordem 

e da limpeza dentro da fábrica constituía uma condição fundamental para o 

pleno desenvolvimento do trabalho de acordo com os métodos científicos.  

Na segunda metade do século XIX, inauguraram-se em Lisboa duas centrais a 

vapor para a elevação da água, ambas localizadas na zona oriental da cidade. 

A Estação Elevatória a Vapor da Praia (1868) e a Estação Elevatória dos 

Barbadinhos (1880)172. A industrialização respondeu com novas soluções 

tecnológicas à premente necessidade do abastecimento de água.  

                                                 
172 Cf. FOLGADO; CUSTÓDIO: 1999, pp. 23-27 e 47-55. 
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A modernização da cidade exigira uma actualização de processos para o 

fornecimento de água, integrados na fase paleotécnica, que fomentassem o 

abastecimento domiciliário / fabril, a higiene e a salubridade pública, ou a 

melhoria do combate aos incêndios. O tradicional abastecimento assente na 

condução da água por gravidade, sistema aplicado no Aqueduto das Águas 

Livres de Lisboa, construído por decisão de D. João V, através de alvará régio 

de 12 de Maio de 1731, fora substituído por meios técnicos que permitiram a 

elevação da água de níveis mais baixos para os mais altos, ainda que a 

condução da água exigisse, muitas vezes, esse saber técnico patente nos 

aquedutos. A elevação da água para cotas mais altas passou a depender da 

utilização de um sistema de bombagem no qual se aplicou, geralmente, a força 

do vapor, que colocava a água num nível mais elevado, o que permitiu o seu 

armazenamento em grandes depósitos para seguidamente integrar a rede de 

distribuição existente173. 

A fase da indústria neotécnica requerera, para a área geográfica em análise, 

outras respostas que solucionassem a escassez de água sentida em Lisboa e 

no espaço envolvente, durante os Anos Trinta. Entre 1932 e 1944, o 

enquadramento legal entretanto criado fomentara trabalhos infraestruturais 

para o abastecimento de água que beneficiassem o país, essencialmente as 

localidades cujo número populacional excedesse os mil habitantes, 

beneficiando deste serviço, no final deste período, trinta e quatro cidades, 

cento e cinquenta e quatro vilas, sedes de concelho, e cento e vinte e nove 

povoações diversas174.  

Como a análise da criação de uma estação elevatória de água que servisse a 

indústria neotécnica de Lisboa irá decorrer, fundamentalmente entre 1932 e 

1948, não se registou na implementação desta terceira “fábrica da água” a 

permanência de dois ou três momentos que emergiram, com alguma 

constância, nos diversos temas estudados. O pensamento, a decisão, a 

planificação e ainda a execução relativos a esta nova central elevatória de 

água inseriram-se praticamente no primeiro tempo marcado pela sedimentação 

do Estado Novo. Enquanto que a inauguração da central ocorreu quando o 

                                                 
173 Na Estação Elevatória dos Barbadinhos utilizaram-se para a elevação da água três máquinas a vapor 
verticais do sistema Woolf, fabricadas em Ruão, pela empresa E. W. Windsor & Fils, de 104 e 100 C.V. 
Idem, Ibidem, p. 51. 
174 Cf. Quinze Anos de Obras Públicas: 1948, 1º volume, p. 115. 
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país assistira já a uma mudança de paradigma, expresso nas diversas leis 

homologadas e nas acções iniciadas para a industrialização do país, desde o 

final da Segunda Guerra Mundial. 

Uma das ideias constantes nos discursos oficiais ou celebrativos do Presidente 

da Comissão de Fiscalização das Águas de Lisboa, engenheiro João Carlos 

Alves, justificativa da construção de uma terceira central elevatória para 

abastecer Lisboa, evidenciou a vontade expressa de Duarte Pacheco em 

querer criar para a Serra de Monsanto uma rega regular175. Exigência de difícil 

satisfação, uma vez que o sistema de distribuição de água, sendo uma herança 

do século XIX, necessitava de ser ampliado e melhorado. (Fig. 2.30) 

Independentemente do fascínio que o antigo Ministro das Obras Públicas 

(1932-1936; 1938-1943) e Presidente da Câmara de Lisboa (1938-1943) 

pudesse exercer sobre alguns dos seus colaboradores, e ainda que fosse 

necessário fazer chegar a água ao novo parque de Monsanto, o facto é que a 

cidade carecia deste bem para os mais diversos usos, de modo a acompanhar 

um processo de modernização e higienização que se antevia demorado, uma 

vez que as estações elevatórias a vapor não conseguiram efectuar o 

abastecimento domiciliário integral e porque a cidade crescia em extensão e 

em diversidade de funções. Uma das primeiras decisões que procuraram 

atenuar um pouco as privações de água sentidas na cidade relacionou-se com 

a construção de uma nova central, composta por vários grupos de bombas 

eléctricas, a Barbadinhos II (1929 e ainda em actividade), que se localizava no 

mesmo recinto da antiga Estação Elevatória a vapor. Mas esta solução 

permitira apenas substituir o sistema do vapor pelo eléctrico. Tornara-se 

premente promover outras medidas que permitissem abastecer a cidade e 

outras áreas suburbanas com mais metros cúbicos de água por dia. 

O contrato estabelecido entre o Governo e a Companhia das Águas de Lisboa, 

datado de 31 de Dezembro de 1932, pretendera criar condições através da 

acção do Estado para dotar a cidade de água, decisão tomada por Duarte 

Pacheco.  

                                                 
175 A reflorestação da Serra de Monsanto integrara-se num programa de reorganização urbana mais vasta, 
consignada no Plano de 1948, que apresentava para o remate da zona ocidental da cidade um parque, cuja 
criação dependeu da expropriação de mil hectares, de acordo com o regime florestal. 
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Efectivamente, a publicação do Decreto nº 21879, de 18 de Novembro de 

1932, aprovou as bases do novo contrato a celebrar entre ambas as 

entidades176. 

Através desse contrato a Companhia das Águas de Lisboa177 teve a 

possibilidade de aumentar o seu capital social, que passou de cinco mil para 

cinquenta mil contos, e redefiniu a sua missão relativa ao fornecimento de 

água, ficando responsável, em conformidade com os projectos que 

merecessem a aprovação do Governo ou por iniciativa do próprio Governo, das 

obras necessárias ao abastecimento de água da cidade de Lisboa, da zona do 

trajecto do aqueduto do Alviela, da zona suburbana incluindo os Estoris, 

Cascais e Sintra178. Definiu-se, então, um plano de trabalhos organizado em 

diferentes fases: i) captação e elevação da água do Tejo na Boa-Vista, para 

lançá-la no aqueduto do Alviela a fim de poder utilizar-se toda a secção de 

vazão dessa conduta (previa-se a sua conclusão até Junho de 1933); ii) 

captação, elevação e condução de mais oitenta mil metros cúbicos de água por 

dia e respectiva ampliação e melhoria da rede de distribuição da cidade 

(previa-se a conclusão até final de 1936); iii) o arranque das restantes duas 

fases projectava-se para quando o consumo particular atingisse 

respectivamente dezasseis e vinte e quatro milhões de metros cúbicos por ano, 

o que compreendia uma nova campanha de obras que trouxesse a água para 

Lisboa, em conduta própria, até duzentos e cinquenta mil metros cúbicos de 

água por dia, se tal fosse necessário. O contrato estabeleceu ainda que a 

fiscalização técnica e administrativa das obras ficasse a cargo do Governo, 

através da Comissão de Fiscalização de Obras de Abastecimento de Água à 

Cidade de Lisboa, organismo criado por Decreto 22181, de 3 de Fevereiro de 

1933179. 

Nas duas últimas fases previstas integrou-se a obra do canal Tejo e 

equacionou-se, caso fosse necessário, a captação de água a partir do Zêzere, 

                                                 
176 Cf. Boletim da Comissão de Fiscalização das Águas de Lisboa: s.d., nº especial In Memoriam do Engº 
Duarte Pacheco, pp. 6-7. 
177 Em 1867-68 fundava-se a segunda Companhia das Águas de Lisboa, cujas principais obras 
desenvolvidas se reconhecem na construção das diversas estações elevatórias a vapor e do aqueduto do 
Alviela (entre os Olhos-de-Água, em Pernes, e os Barbadinhos, em Lisboa), com uma extensão de cento e 
catorze quilómetros de extensão. 
178 Idem, Ibidem. 
179 O director da Comissão de Fiscalização de Obras de Abastecimento de Água à cidade de Lisboa, até à 
inauguração da central elevatória dos Olivais foi o engenheiro João Carlos Alves. 
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bem como os respectivos trabalhos relacionados com o seu aproveitamento180. 

Até quinze de Janeiro de 1942, desenrolou-se com regularidade o plano de 

trabalhos previstos, o qual foi revogado e ampliado por um novo contrato entre 

a Companhia das Águas de Lisboa (CAL) e o Estado, representado pela 

Comissão de Fiscalização de Obras de Abastecimento de Água à Cidade de 

Lisboa (CFOACL). 

Entre as obras consignadas pelo primeiro contrato encontrava-se a realização 

de um novo canal que conduzisse a água para Lisboa, ampliando o fluxo que 

chegava pelo Alviela. Uma opção há muito defendida pelos técnicos e 

engenheiros da CAL residira na captação de água a partir do rio Tejo, escolha 

justificada a partir de vários estudos realizados181. Segundo a CFOACL, o 

grande contributo que os seus técnicos conferiram aos trabalhos técnicos 

existentes, alusivos a esta alternativa, relacionou-se com a alteração proposta 

para a captação de água na bacia hidrográfica do Tejo, substituindo a anterior 

corrente que defendia a utilização das águas de superfície.  

O Projecto do Canal Tejo, da autoria de um engenheiro da Companhia das 

Águas de Lisboa João Severo Cunha (n.1905-?), contou com a colaboração de 

todos os técnicos da empresa, e representou um dos mais notáveis traçados 

de engenharia hidráulica desenvolvidos durante os Anos Trinta e Quarenta em 

Portugal. A opção técnica aplicada à construção do canal Tejo recaiu numa 

estrutura em betão armado com um diâmetro de 2,5 m, que se desenvolveu 

numa extensão de quarenta e cinco quilómetros de comprimento, entre os 

Olivais Sul até às proximidades de Azambuja182. Entre 1932 e 1942 

concluíram-se vários troços do aqueduto Tejo ou construções de apoio, como 

por exemplo os poços do Carregado (1935 a 1937); o troço de Sacavém ao 

Carregado (1935 a 1937); o troço dos Olivais a Sacavém (1937 a 1938); o sifão 

de Sacavém (1937 a 1938); o sifão de Vila Nova da Rainha (1937 a 1938)183. 

                                                 
180 Cf. Quinze Anos de Obras Públicas: 1948, 1º volume, p. 143. 
181 Chefiava os serviços técnicos da CAL o engenheiro Luís Veiga da Cunha.  
182 O Canal Tejo foi concebido para poder transportar um caudal de 257.500 metros cúbicos por dia. Das 
três estações construídas para explorar as águas da bacia hidrográfica do Tejo – Espadanal, Quinta do 
Campo e Carregado exploravam-se, no início da sua actividade, 75.000 metros cúbicos de água. Para 
além da estrutura da conduta, o canal integrava ainda vinte e três túneis abertos, vinte e quatro pontes – 
canal e onze sifões que atravessavam profundos vales. Cf. Canal do Tejo, Obras de Abastecimento de 
Água à Cidade de Lisboa: 1940. 
183 Após a celebração do Contrato de 1932 realizaram-se obras como: poço da Quinta do Campo (1935 a 
1939); linhas telefónicas as serviço do aqueduto Tejo e novas captações de água (1938 a 1939); casas para 
o pessoal dos poços do Carregado e para os cantoneiros do aqueduto Tejo (1939-1940); canalização de 
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Quer parte dos trabalhos previstos no I Contrato, quer os planeados com base 

no II contrato integraram o vasto programa dos Centenários da Fundação da 

Nacionalidade e Independência de Portugal a que a Comissão de Fiscalização 

das Obras de Abastecimento de Água à Cidade de Lisboa se quis associar, 

atribuindo ao programa das obras estabelecido uma dimensão simbólica. Um 

projecto funcional, utilitário e indispensável à modernização da cidade, adquiriu 

um interesse nacional ao representar uma inequívoca prova de que o Estado 

não descurara qualquer aspecto que contribuísse para o bem estar dos 

portugueses, mesmo os utilitários relacionados com o abastecimento de água, 

que também alcançaram uma proporção monumental a ser rememorada no 

futuro. Além do mais, Lisboa vivia a celebração de um tempo passado, através 

da inauguração de um conjunto de obras que a afirmaram como capital do 

império português, em conformidade com a ideologia do Estado Novo. 

A 23 de Julho de 1938, o presidente da Comissão, o engenheiro João Carlos 

Alves, escreveu ao ministro das Obras Públicas apresentando uma proposta de 

programa que integrasse as comemorações de 1940. Plano que abarcara 

acções diversas, desde a concretização de obras de grande importância para o 

provimento de água à cidade até à publicação de edições que fixassem uma 

resumida história da actividade industrial associada ao abastecimento de água 

à capital, ou à construção de estruturas mais comemorativas, como a 

inauguração de uma fonte monumental, que celebrasse a chegada das águas 

do canal Tejo a Lisboa, inspirada na ideia do Aqueduto das Águas Livres e na 

Mãe de Água das Amoreiras. Colocara-se especificamente à consideração de 

Duarte Pacheco: i) a localização da fonte monumental e a modernização do 

sistema de abastecimento de água de que a cidade carecia; ii) a inauguração 

da Estação Elevatória dos Olivais; iii) a inauguração do Sifão de Sacavém, cujo 

projecto contemplava esculturas, perspectivando-se ainda o arranjo urbanístico 

do Largo de Sacavém; iv) a publicação de um álbum ilustrado e descritivo com 

as principais fases das obras de abastecimento de Água a Lisboa; v) a 

publicação de um livro sobre o abastecimento de água a Lisboa, desde o 

                                                                                                                                               
elevação dos poços da Quinta do Campo e do Espadanal (1940-1941); obras de ampliação e melhoria de 
distribuição (1933 a 1941). Cf. Boletim da Comissão de Fiscalização das Águas de Lisboa: 1948, nº 
comemorativo, pp. 29-35. 
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tempo dos romanos até à actualidade, que terminaria com a obra do canal 

Tejo. (Figs. 2.31 e 2.32) 

O despacho do ministro Duarte Pacheco, datado de 31 de Julho de 1938, não 

podia ser mais conforme ao intento expresso pelo director da CFOACL, ao 

escrever Concordo e aplaudo a iniciativa da Comissão. Prepare-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 urbanização184. 

Encontrando-se a central elevatória dos Olivais já integrada nos planos 

relacionados com o canal Tejo, o engenheiro Duarte Pacheco acentuara no seu 

despacho os aspectos de natureza urbana.  

Quanto ao sifão de Sacavém, pertencente ao sistema Tejo, encontrava-se 

construído em 1938. O primeiro estudo arquitectónico da ponte sifão, da autoria 

do arquitecto Carlos Rebello de Andrade (1887-1971), contemplara um arranjo 

artístico para rematar o contacto do sifão com o solo em cada um dos topos 

das margens. Projectaram-se uma espécie de plintos onde se colocariam duas 

esculturas alusivas à água, que devido à sua excessiva volumetria e peso 

acabaram por ser retiradas definitivamente, optando-se apenas por rematar as 

bases para as esculturas com alvenaria de pedra (Figs. 2.33 e 2.34). A ponte sifão 

marcara a paisagem do rio Trancão em Sacavém, mas quanto ao levantamento 

solicitado pelo Ministro das Obras Públicas, que deveria servir de base à 

urbanização desta área, não encontramos documentação que referisse a sua 

concretização. Caso o plano se tivesse aproximado das soluções apresentadas 

no Álbum comemorativo das Águas de Lisboa de 1940, o arranjo urbanístico 

para as margens do rio Trancão teria privilegiado os elementos paisagísticos, 

vocacionando este lugar industrial ao lazer. Relativamente à fonte monumental 

o despacho de Duarte Pacheco será integralmente cumprido, como se verá 

mais adiante. 

Simbolizando a fonte monumental a chegada das águas a Lisboa através do 

canal Tejo, a sua construção celebraria na cidade um acontecimento 

relacionado com a engenharia, a tecnologia e a indústria do abastecimento da 

água da fase neotécnica. Esta perspectiva esteve sempre descurada em 

                                                 
184 Cf. documento nº 5, Cap. 2. 
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qualquer estudo crítico realizado, geralmente centrado nos domínios da 

História da Arte, da Arquitectura ou, por vezes, do Urbanismo. A edificação 

deste elemento celebrativo encontrou-se directamente dependente da 

construção da terceira central elevatória para a cidade de Lisboa, central 

indispensável ao alargamento da rede de distribuição de água para a área 

envolvente da capital. Esta estação tinha como principal função distribuir pelos 

reservatórios de abastecimento da cidade a água que chegava até ao 

reservatório de chegada, através do canal do Tejo que terminava junto à 

central elevatória185. (Fig. 2.35) 

A imprescindibilidade da central dos Olivais para a modernização do quotidiano 

e da indústria foi total. Acompanhar a evolução e o nascimento da ideia desta 

central e o evoluir do projecto arquitectónico e, eventualmente técnico, até à 

sua conclusão constituiu uma tarefa impossível186. Sabemos que em 1939 

existia já um 2º projecto para “Estação Elevatória de Cabo Ruivo”, elaborado 

pela própria Companhia das Águas de Lisboa, pelos menos ao nível técnico. 

De facto, no mesmo ano desenvolveram-se estudos relativos à aquisição dos 

grupos elevatórios a montar187. O projecto de 1939 inspirou-se nas naves 

industriais, com asnas em ferro, localizando-se na nave central, de maiores 

dimensões, o grupo das bombas elevatórias. Se interiormente o espaço 

assumira o seu cariz industrial, no exterior optou-se por uma linguagem com 

algum teor Deco, devido à utilização de alguns elementos geometrizantes e à 

verticalidade patente na fachada principal interrompida pela extensa grelhagem 

para iluminação. O projecto construído afastou-se radicalmente desta proposta, 

que sem brilho não rivalizou com o expoente artístico da arquitectura do ferro 

da sala das máquinas dos Barbadinhos do período paleotécnico. (Figs. 2.36 e 

2.37) 

                                                 
185 O reservatório dos Olivais, reservatório de chegada do Aqueduto do Tejo, foi iniciado em Agosto de 
1947 e concluído em Março de 1949, com excepção da estrutura da casa de manobras. Foi inaugurado, 
simultaneamente, com a nova Estação dos Olivais e com as canalizações adutoras para as três zonas, 
baixa, média e alta. Cf. Canal do Tejo, Obras de Abastecimento de Água à Cidade de Lisboa: 1940. 
186 Apesar da relevância da central elevatória dos Olivais, a análise da diversa documentação relacionada 
com a sua construção praticamente não se verificou devido ao facto da EPAL não ter disponibilizado o 
seu arquivo para consulta. Durante a fase de pesquisa a EPAL transportou o arquivo para a sede da 
empresa para aí ser digitalizado e nem mesmo na Avenida da Liberdade foi possível aceder a qualquer 
tipo de documentação. O trabalho de pesquisa recaiu, essencialmente, em alguns boletins da CAL ou da 
CFOACL ou em alguns processos ou publicações que ainda dispersos puderam ser consultados quase em 
simultâneo ao trabalho de embalagem, verificado nesse Dezembro de 2007. Mesmo a pesquisa realizada 
ficou a dever-se à boa vontade e à amizade do então arquivista da EPAL, Dr. Raul Vital.   
187 Cf. documento nº 6, Cap. 2. 
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O arquitecto Carlos Rebello de Andrade ficou encarregue do projecto 

arquitectónico do edifício da central elevatória da água aduzida pelo canal Tejo, 

localizado na Quinta da Ché, do lado Leste da Avenida Infante D. Henrique, 

nos Olivais. O primeiro concurso realizou-se em 1943, tendo sido anulado 

devido ao elevado valor das empreitadas, que excediam em muito o orçamento 

da obra. (Figs. 2.38 e 2.39) 

O projecto desta estação elevatória devia ter sofrido diversas modificações e 

simplificações, adaptando-se às condicionantes orçamentais acentuadas 

durante a Segunda Guerra Mundial. O programa da estação elevatória, cuja 

construção se articulou directamente com a do reservatório de chegada da 

água do canal Tejo, integrara também um programa social a desenvolver no 

próprio recinto, o qual contemplava diversas habitações (engenheiro, 

encarregado, maquinistas, ajudantes de maquinistas e trabalhadores), que não 

se concretizou188. 

A única peça desenhada coeva para esta estação elevatória, data de 1944 e 

não corresponde ao projecto definitivo. Da autoria do mesmo arquitecto, o 

projecto arquitectónico conformou-se ao programa técnico que em plena 

década de Quarenta oscilou entre a utilização da energia a vapor ou da 

eléctrica. Tal facto revela um certo anacronismo, pois a tecnologia a utilizar 

deveria ser de ponta, apesar do arranque da electrificação do país se encontrar 

por cumprir. A decisão relativa ao tipo de energia a utilizar foi objecto de longa 

discussão […], chegando-se finalmente a optar pela energia eléctrica em 

virtude de as Companhias Reunidas de Gás e Electricidade terem apresentado 

uma proposta aceitável para o fornecimento da energia eléctrica, não só à 

Central Eléctrica de Cabo Ruivo como para todos os serviços da Companhia 

das Águas189. 

Uma estação elevatória de água que utilizasse a energia eléctrica integrava no 

seu programa técnico alguns equipamentos fundamentais: i) material associado 

à entrada de corrente e respectiva transformação para os serviços auxiliares e 

iluminação, para os aparelhos de medida; para além dos transformadores de 

potência, seus disjuntores e barramentos de alta e baixa tensão; ii) grupos 

                                                 
188 Ver o capítulo 5 do presente trabalho no qual se analisa a encomenda que a CAL fez ao arquitecto 
Jorge Segurado direccionada para as habitações dos seus trabalhadores, a construir nos Olivais Sul.  
189 Cf. Boletim da Comissão de Fiscalização das Águas de Lisboa: 1940, nº 16. 
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elevatórios, quadros de manobra, de distribuição e luminoso, e contadores de 

água na sala das máquinas; iii) tubagens de aspiração e de impulsão das 

bombas, válvulas respectivas e tubos “venturi” dos contadores190.  

O arquitecto Carlos Rebello de Andrade resolvera este programa funcional 

recorrendo a uma articulação entre os diversos corpos e volumes que se 

organizaram de acordo com as diversas funções. Adaptando-se à morfologia 

do terreno implantou uma torre na cota mais elevada, com a única fachada 

voltada à Avenida Infante D. Henrique, que recebia a electricidade (alta 

tensão), corrente que era conduzida para a área dos transformadores e 

interruptores localizada num corpo disposto num desnível do terreno. Na cota 

mais baixa desenvolvia-se, então, a nave onde se localizaram os grupos-

bomba (máquinas-operadoras) e o grande quadro de manobras, que 

asseverava a origem neotécnica desta indústria. Lateralmente à grande nave, 

desenvolveram-se simetricamente duas alas de dimensões reduzidas, 

correspondentes à área das tubagens de aspiração e impulsão das bombas. 
(Figs. 2.40, 2.41, 2.42 e 2.43) 

O desígnio funcional de uma central elevatória fora respeitado e integrado no 

espaço arquitectónico, no entanto, ao contrário do que sucedera com a 

arquitectura das barragens, não se registou nenhum corte formal ou 

organizacional que incorporasse a novidade da indústria aí instalada e o 

significado cultural da mesma.  

Carlos Rebello de Andrade enalteceu, de facto, um certo aspecto sagrado que 

muitas das indústrias ostentam, percebeu a força da civilização das máquinas 

como a cantam os futuristas, mas essa exaltação manifestou-se através da 

utilização do protótipo de espaço religioso do cristianismo ocidental. Não foi a 

máquina da segunda revolução industrial que se impôs à renovação do léxico 

arquitectónico, foi a espiritualidade defendida pelo Estado Novo que prevaleceu 

sobre a modernidade da indústria.  

De planta cruciforme, as diversas funções distribuíam-se por áreas de grande 

escala. Num elogio à electricidade, a torre ocupou o lugar mais destacado e 

                                                 
190 Consumada a opção pela energia eléctrica adquiriu-se à fábrica Suiça “Brown-Boveri”, de Baden, os 
grupos de motor bomba, e os contadores de medição de água do tipo “venturi” à casa alemã Bopp & 
Reuther. Cf. Boletim dos Serviços Técnicos: 1950, p. 220. O conjunto dos quinze grupos motor – bomba 
servia zonas da cidade distintas: três elevavam a água para a zona baixa, seis para a zona média e os 
restantes seis para a zona alta da cidade. 
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visível à via pública, inscrevendo-se na fachada principal um pequeno baixo-

relevo alusivo à água, da autoria do escultor Jorge Barradas (1894-1971). Os 

dois espaços vocacionados aos equipamentos da adução ou transformação da 

energia eléctrica localizaram-se no tardoz do “altar-mor”, onde se encontrava 

uma escada em caracol que estabeleceu a comunicação entre o lugar da 

electricidade e o da água. Uma escada que se fixara em redor de uma torre 

vigia, de onde se contemplava a grande nave e as máquinas em laboração, 

praticamente sem a presença do Homem. A passagem entre estas duas 

realidades estabeleceu-se internamente por essa escada que permitiu fazer um 

percurso ascendente a caminho da electricidade, da qual dependia todo o 

funcionamento da central. A nave onde se fixaram ordenadamente os grupos 

de motor-bomba correspondeu, verdadeiramente, a uma nave de igreja onde a 

luz penetrava coada pela grelhagem em “V”, tão comum nesta expressão 

arquitectónica. Dentro deste espaço as máquinas dispuseram-se 

funcionalmente, mas a sua organização evidenciou uma ordem hierárquica 

simbólica. No lugar correspondente ao “altar-mor” instalou-se o quadro de 

manobras e distribuição, que operacionalizava toda a produção e evidenciava o 

grau de automatização presente, enquanto que ao longo da nave e na área 

onde geralmente se situam os “fiéis” colocaram-se os motores alinhados e 

expostos em contraste com a grande verticalidade da sala. Aqui a água 

chegada pelo canal Tejo era bombeada de um nível inferior para um nível 

superior, continuando o seu circuito interno para o grande reservatório e daqui 

para a rede de distribuição ou para outros depósitos mais pequenos dispersos 

pela cidade191. As pequenas galerias laterais, quase ocultas, onde se 

instalaram as tubagens de aspiração e de impulsão das bombas evocavam o 

lugar das “naves laterais” da planta eclesial. 

Exteriormente estes diferentes lugares funcionais evidenciaram-se por um 

conjunto de volumes mais elevados ou oblongos, de telhados e beirados, uma 

mole de construções encerradas que nem a aplicação pontual da grelhagem 

superara. Podendo, da algum modo, inserir-se no âmbito dos códigos formais 

do “português suave”, este edifício acentuara a presença ecléctica de 

                                                 
191 Uma das instalações planificadas para este conjunto foi a instalação de um laboratório que controlasse 
a qualidade da água, o que se insere no conceito de ciência aliada à indústria, promovido nesta fase.  
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elementos aplicados a uma edificação industrial cuja sacralidade se evidenciou 

pela sua aproximação à ideia de igreja. (Figs. 2.44, 2.45, 2.46, 2.47 e 2.48)  

As obras de construção da central elevatória decorreram entre 1944 e 1946192. 

Independentemente do partido arquitectónico adoptado, a conjuntura 

económica da Segunda Guerra Mundial condicionou também a escolha dos 

materiais de construção, não se sabendo mesmo se limitou a opção do sistema 

estrutural utilizado. Tratando-se de um edifício de natureza industrial e com 

uma missão de carácter público, mais uma vez se poderia esperar que a 

modernidade dos materiais fosse a opção do programa construtivo da central. 

Porém, chamou-se à solução adoptada uma solução de guerra, por não ter 

encontrado viabilidade na aquisição de ferro e no seu elevado preço, também 

se pode denominar solução nacional por empregar exclusivamente a madeira 

(não considerando a quantidade insignificante de ferro das ferragens)193. 

Perante a falta de ferro para o betão armado e mesmo para os perfis das 

estruturas metálicas, de que o país não dispunha, uma vez que a siderurgia só 

se inaugurou em 1961, o arquitecto Carlos Rebello de Andrade colocara ao 

engenheiro da obra o problema de como se solucionaria a estrutura da 

cobertura da nave, dado que o vão a vencer era de 16,40 m de largura por 

37.50 m comprimento. A opção recaiu na aplicação de asnas em madeira 

duplas, que integravam esticadores centrais em varão de ferro, enquanto que 

as vigas armadas em madeira que recebiam a carga dos rincões e de vigas 

mestras foram forrados a tacaniça, dotando este espaço de uma interessante e 

contrastante textura regional perante o cosmopolitismo da modernidade dos 

equipamento técnicos. (Fig. 2.49) 

A central elevatória dos Olivais inaugurou-se a 30 de Maio de 1948, oito anos 

depois da realização da Exposição do Mundo Português, integrada nas 

Comemorações dos Centenários, efeméride a que o Director da CFOACL tinha 

aderido com um programa mais vasto. A sua inauguração ocorrera, todavia, 

inserida num outro programa evocativo da política empreendedora do Estado 

Novo, a Exposição Quinze Anos de Obras Públicas, 1932-1947. 
                                                 
192 Ainda durante o ano de 1944 abriram-se seis novos poços na região de Valada, a fim de dotar o 
abastecimento da cidade com mais de 35.000 metros cúbicos de água por dia. O aqueduto, ainda em 
construção, que conduz esta água para o Tejo deve custar para cima de vinte mil contos. Cf. Boletim da 
Comissão de Fiscalização das Águas de Lisboa: 1940, nº 16. 
193 Cf. Companhia das Águas de Lisboa, Relatório das Obras de Abastecimento de Água à cidade – 1945-
46: 1946, p. 75. 
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Uma obra indispensável para a modernização da indústria iniciara a sua 

actividade numa área que o plano director de Etienne De Gröer, de 1948, 

definira como zona industrial por excelência de Lisboa, como veremos no 

capítulo seguinte. A central elevatória de água da fase neotécnica apresentou-

se discreta à via pública, recolhida na sua torre para a electricidade e na 

grande nave dos grupos-bomba orientada para o interior do recinto da estação 

dos Olivais. A grande manifestação da exigente obra de engenharia do canal 

Tejo e da nova estação elevatória transferira-se para a monumentalidade da 

fonte, dando cumprimento ao programa evocativo proposto pela COFACL e ao 

despacho do engenheiro Duarte Pacheco. 

Carlos Rebello de Andrade fora, de novo, o arquitecto contratado para elaborar 

o projecto da fonte monumental, em Outubro de 1939194. A construção da 

fonte, programa escolhido para assinalar a chegada das águas do canal Tejo a 

Lisboa, implicou o estudo de vários locais da cidade que melhor pudessem 

enquadrar este projecto. Encarregue desta tarefa, o arquitecto Carlos Rebello 

de Andrade analisou algumas localizações para a fonte, como o Parque 

Eduardo VII e o topo nascente da Alameda D. Afonso Henriques. 

A selecção do local de construção da fonte revelou-se determinante para a 

definição, quer das opções formais e decorativas, quer das características 

tecnológicas. Foi a pensar no topo da Alameda, sítio da cidade de inclinação 

muito acentuada, ainda à procura de uma solução urbana que dialogasse com 

a nova acrópole do Instituto Superior Técnico, que o anteprojecto desenvolveu 

a solução de uma fonte de encosto, o que permitiu criar um grande cenário e 

grupos de jogos decorativos dedicados à água que se inseriram numa cota 

mais baixa. Estes efeitos obtiveram-se a partir de um rigoroso estudo hidráulico 

realizado em função do tipo de fonte e do caudal da água que chegava através 

de grandes condutas das zonas médias e alta vindas dos Olivais195. 

A memória descritiva da Fonte Monumental, datada de 11 de Abril de 1939, 

pretendeu resolver um problema urbano relativo à circulação viária e pedonal 

previstos para as duas ruas paralelas à Alameda, ao fecho do seu topo 
                                                 
194 Cf. documento nº 7, Cap. 2. 
195Ideia geral do ante projecto de hidráulica: 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. Cf. documento nº 8, Cap. 2. 
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nascente recorrendo a um fundo arborizado e à criação de um espaço que 

encerrasse uma nova vocação de lazer para a cidade ao introduzir uma vasta 

plataforma – miradouro sobre o conjunto Alameda – Fonte Monumental196.  

O projecto aliara a vocação urbana e simbólica através do programa 

construtivo e decorativo proposto. A memória descritiva é abundante nas 

referências às figuras mitológicas do Tejo – Tágides –, a Camões, e a outros 

elementos iconográficos associados ao rio de onde provinham as águas para a 

nova Lisboa: 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 

gloria197. 

O projecto inicial integrou várias artes que celebrariam as águas do Tejo. O 

programa decorativo foi intenso e nele colaboraram diversos artistas, como o 

escultor Diogo de Macedo (1889-1959) que ficou responsável por um grupo 

escultórico em bronze, uma estátua equestre que representava o Tejo, e por 

um conjunto de quatro figuras que simbolizavam as Tágides; o escultor 

Maximiano Alves (1888-1954) a quem se encomendaram figuras decorativas 

que ornamentariam os descarregadores da Fonte Monumental; o pintor Jorge 

Barradas que ficou encarregue de conceber e produzir painéis de grande 

dimensão em majólica colorida sob o tema “A vida das Águas”; e finalmente o 

poeta António Correia de Oliveira (1878-1960) a quem se solicitou a produção 

de alguns poemas evocativos da obra realizada198. (Figs. 2.50 e 2.51) 

Nem todo o programa decorativo proposto se cumpriu, algumas alterações 

justificaram-se por motivos económicos, mas no essencial a fonte monumental 

construiu-se de acordo com a proposta da memória descritiva. A solução tipo 

encosto criou um enorme volume estático, a simbolizar uma represa das águas 

do Tejo. A imobilidade das grandes massas construídas não se esbateu pela 
                                                 
196 Cf. documento nº 9, Cap. 2. 
197 Idem. 
198 Há sêdes que a fonte sente / E jamais se hão-de apagar; / A Vida é rio nascente, / Trazendo a sede do 
Mar / Sagrado Tejo, eu ouvi-o / Na Fonte Monumental; / Bebendo-o, bebi, a fio, / As Sedes de Portugal. 
Cf. Fonte Monumental, Poeta António Correia de Oliveira, Procº 17-J, Abril 1944. Arquivo da EPAL. 
António Correia de Oliveira foi um dos poetas que mais colaborou com as obras do Estado Novo. 
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presença de diversos elementos decorativos, nem pela relevância atribuída ao 

elemento da água, tema central de todo o cenário proposto.  

No mesmo dia da inauguração da central dos Olivais entregara-se à Câmara 

Municipal de Lisboa a fonte monumental (1948). A modernidade do canal Tejo 

fixara-se nos trabalhos de engenharia, ocultos e dispersos pelo território. A 

cidade celebrava-o através de uma fonte monumental que não traduzira o 

espírito da indústria neotécnica. Na fonte monumental, o engenho encontrava-

se no complexo sistema de bombas eléctricas que permitiam activar os jogos 

de água e de luz. Essa era a novidade da técnica impressa num imaginário 

clássico e em modelos de uma monumentalidade que não representaram a 

mudança de paradigma da tecnologia. A acrópole do Instituto Superior Técnico 

que acolhera a Exposição Quinze Anos de Obras Públicas, não dialogou 

harmoniosamente com a fonte monumental. Passada quase uma década, a 

modernidade residira no conjunto definido pelo espírito dos engenheiros e pelo 

programa arquitectónico e urbano que o acolhera, da autoria do arquitecto 

Pardal Monteiro. No topo nascente o espírito retomava os Anos Quarenta e o 

programa dos centenários, porém a água estava na cidade e com ela a 

indústria neotécnica poderia caminhar para outro paradigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
2. PORTUGAL NA CONSTRUÇÃO DOS TEMPOS MODERNOS: A NOVA ORDEM INDUSTRIAL 

 177

QUADRO 1 

INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS CONSTANTES NO IIº PLANO DE FOMENTO 

INDÚSTRIA ACTIVIDADE LOCAL FASE DE 
INSTALAÇÃO 

Nº DE 
EMPREGADOS 

CAPITAL A 
INVESTIR 

Siderurgia 
Nacional 

gusa e ferro 
laminado 

Seixal 
início da 
actividade em 
1961 

2 000 1 milhão de 
contos 

Krupp-Renn 

siderurgia para 
aproveitar os 
minérios pobres 
de Trás-os-
Montes 

Trás-os-

Montes 
- 300 300 mil 

contos 

Indústria dos 
petróleos 

programa de 
expansão das 
redes de 
distribuição e 
armazenamento 
de todas as 
empresas 

- - 200 224 mil 
contos 

Sociedade 
Portuguesa de 
Petroquímica 

amoníaco e de 
gás a partir de 
derivados do 
petróleo 

Olivais 

Lisboa 

as obras 
devem 
concluir-se em 
1961 

300 380 mil 
contos 

Nitratos de 
Portugal 

ácido nítrico, 
nitratos e ureia - 

prevê-se a 
conclusão em 
1961 

300 400 mil 
contos 

Amoníaco 
Português 

- - - - - 

União Fabril 
de Azoto 

ácido nítrico, 
nitratos e ureia 

- 
Ainda em 
estudo, deve 
estar concluída 
em 1961 

300 400 mil 
contos 

Sociedade 
Industrial de 
Celulose 

pasta de papel Setúbal 
prevê-se a 
conclusão em 
1962 

300 350 mil 
contos 

Caima Pulp 
nova fábrica 
desta empresa 
para fabrico de 
pasta de papel 

Constância 
prevê-se a 
conclusão em 
1961 

200 100 mil 
contos 

Grão abrasivo 

fábrica de 
carburundo para 
fabrico de mós e 
outros artigos 
abrasivos 

- em estudo 200 300 mil 
contos 

Estaleiro 
Naval 

4 carreiras de 
construção e 1 
doca seca  

Lisboa, 
margem 
esquerda do 
rio Tejo 

em estudo - 500 mil 
contos 

i) ligeiros e 
pesados – 
Fábrica de 
Automóveis 
Portugueses 

estão 
autorizadas 
3 fábricas 
 
 

em estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) pesados – 
Eduardo 
Ferreirrinha 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Automóveis 

iii) pesados – 
Companhia 
Portuguesa de 
Motores e 
Camions 

 
iii) arranque 

1961-1962 
iii) 800 

iii) 130 mil 

contos 

 
 Fonte: Indústria Portuguesa: 1960, Março, pp. 78-89. 
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QUADRO 2  

NOVAS INDÚSTRIAS FORA DO IIº PLANO DE FOMENTO 

INDÚSTRIA ACTIVIDADE LOCAL FASE DE 
INSTALAÇÃO 

Burmester & Wain 
de Portugal 

motores diesel de média e grande 
potência, terrestres, marítimos e de 
tracção 

Setúbal a iniciar 
brevemente 

Máquinas de 
moagem - Santarém projectada 

Messa – máquinas 
de escrever - Mem-Martins Início de laboração 

Sociedade 
Portuguesa de 
Lapidação de 
Diamantes  

- Lisboa em estudo 

Estaleiro e 
desmantelamento 
de navios 

- Setúbal as obras devem 
arrancar em breve 

General Electric 
Portuguesa 

material electrodoméstico  em estudo 

Moagens 
associadas moagem de milho desgerminado Alhandra em construção 

Cloreto de 
Polivinilo 

matéria plástica a utilizar nos 
isolamentos eléctricos 

Norte do país a iniciar 
brevemente 

Manuel Mendes 
Godinho aglomerados de madeira Tomar construção a iniciar 

brevemente 
Empresa Nacional 
de Aparelhagem 
Eléctrica 

motores eléctricos e transformadores 
até 600 KV Sabugo construção a iniciar 

brevemente 

Companhia 
Industrial 
Produtora de 
Antibióticos 

- região de 
Alenquer em estudo 

Firestone  Alcochete arranque de 
laboração 

Babcock & Wilcox caldeiras e acessórios arredores do 
Porto construção a iniciar 

Boeticher & 
Navarro 
Portuguesa 

ascensores de grande dimensão - em estudo 

Montagem de 
Automóveis -  aguarda 

Industrialização de 
produtos agrícolas concentrado de tomate  

em estudo um 
programa 
coordenado 
agricultura-
indústria-comércio 

 
 Fonte: Indústria Portuguesa: 1960, Março, pp. 78-89. 
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QUADRO 3  

AMPLIAÇÕES DE INDÚSTRIAS DURANTE O IIº PLANO DE FOMENTO 

INDÚSTRIA ACTIVIDADE 

Standard Eléctrica aparelhos de televisão 
Empresa fabril de máquinas 
eléctricas 

fabrico de transformadores até 220 KV e transformadores de 
medida 

Fundição de Oeiras fundição, esmaltagem e outras actividades metalomecânicas 
Companhia Portuguesa de Cobre nova instalação de laminagem 
Oliveira & Ferreirinhas ampliação da produção de ferro maleável 
A.J. Oliveira & Filhos ampliação da produção de máquinas de costura (OLIVA) 

Companhia Portuguesa de Fornos 
Eléctricos ampliação de produção de ferro-ligas 

Sociedade Nacional de Sabões resinas sintéticas 
Companhia Industrial de Fibras 
Artificiais  fio de nylon e fibras artificiais descontínuas 

SAPEC sulfato de amónio 
Fábrica de Produtos da Abrigada ampliar o fabrico de produtos refractários 
Fábrica de Cerâmica de Valadares  ampliar o fabrico de produtos cerâmicos 
Fábrica Pachancho ampliar o fabrico de motocicletas 

Cimentos fábricas TEJO e CECIL, acabaram de ser ampliadas, a CIBRA 
está em fase de ampliação  

 

Fonte: Indústria Portuguesa: 1960, Março, pp. 78-89. 
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A ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA 

                                                 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

                                                        
 

Fig. 2.3 – Perspectiva do recinto da Exposição Industrial de 1929. 

Indústria Portuguesa, AIP, 2º ano, nº 19, Setembro, 1929.  
Fig. 2.4 – Rosto da capa. 

Indústria Portuguesa, AIP, 2º 

ano, nº 20, Outubro, 1929. 

Fig. 2.1 – Rosto da 
capa. Indústria 
Portuguesa, AIP, nº 
351/352, Maio / Junho, 
1957. 

Fig. 2.2 – Rosto da 
capa. Indústria 
Portuguesa, AIP, 2º 
ano, nº 19, Setembro, 
1929.  

Fig. 2.5 – Planta do 

recinto da Exposição 

Industrial de 1929. 

Indústria Portuguesa, 

AIP, 2º ano, nº 20, 

Outubro, 1929. 

Fig. 2.6 – Guia da Produção 

Industrial Portuguesa, 1939-

1940, AIP. 
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Fig. 2.7 – Feira das Indústrias Portuguesas, 1949. AAIP.

Fig. 2.8 – Feira das Indústrias Portuguesas, ainda no recinto da 

Exposição do Mundo Português. Cerca 1949. AAIP. 

Fig. 2.9 – Apresentação da maqueta da nova Feira das Indústrias 

Portuguesas ao Presidente do Conselho António de Oliveira 

Salazar. 1951. AAIP. 
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Fig. 2.10 – Feira das Indústrias 

Portuguesas. Planta Geral, 1ª Fase. 

Arqtºs Keil do Amaral e Alberto Cruz. 

Agosto 1953. Arquivo Municipal de 

Lisboa (CML/AI).  

Fig. 2.11 – Feira das Indústrias 

Portuguesas. Perspectiva da nave 

de exposições, 1ª Fase. Arqtºs Keil 

do Amaral e Alberto Cruz. Agosto 

1953. Arquivo Municipal de Lisboa 

(CML/AI). 

Fig. 2.12 – Feira das Indústrias 

Portuguesas. Alçado Nascente, 1ª 

Fase. Arqtºs Keil do Amaral e 

Alberto Cruz. Agosto 1957. Arquivo 

Municipal de Lisboa (CML/AI).

Fig. 2.13 – Feira das Indústrias 

Portuguesas. Corte EF, 1ª Fase. 

Arqtºs Keil do Amaral e Alberto 

Cruz. Agosto 1957. Arquivo 

Municipal de Lisboa (CML/AI). 
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Fig. 2.14 – Feira das Indústrias Portuguesas, 

construção. Cerca 1956. AAIP.  
Fig. 2.15 – Rosto da capa. Indústria 

Portuguesa, AIP, nº 335, Janeiro, 1956. 

Fig. 2.17 – Feira das Indústrias 

Portuguesas. Foto Horácio 

Novais. Cerca 1958. AAIP. 

Fig. 2.16 Exposição sobre a 

indústria portuguesa. 

Indústria Portuguesa, Maio - 

Junho, 1957. 
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A CAMINHO DA ENERGIA ELÉCTRICA 

 

Fig. 2.18 – Rosto da capa. 

Electricidade, número de 

apresentação, Novembro, 1956. 

Fig. 2.19 – Localização das Centrais Hidroeléctricas. 

Electricidade, nº 7, Julho-Setembro, 1958. 
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Fig. 2.20 – Esquema do aproveitamento do Rio Zêzere. Electricidade, nº 1, Janeiro-Março, 1957. 

Fig. 2.21 – Barragem do Castelo do Bode. Electricidade, nº10, Abril-Junho, 1959.



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
2. PORTUGAL NA CONSTRUÇÃO DOS TEMPOS MODERNOS: A NOVA ORDEM INDUSTRIAL 

 188

    

 

Fig. 2.22 – Barragem do Cabril. Indústria 

Portuguesa, AIP, nº 318, Agosto, 1954. 

 

Fig. 2.23 – Sessão de inauguração da 

Barragem do Cabril, em 31 de Julho de 1954. 

Indústria Portuguesa, AAIP, nº 318, Agosto, 

1954.  

Fig. 2.24 – Barragem da Bouçã. Electricidade, 

nº 1, Janeiro-Março, 1957. 
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Fig. 2.25 – Aproveitamento dos Rios 

Cávado e Rabagão. Electricidade, nº 13, 

Janeiro-Março, 1960. 

Fig. 2.26 – Corte transversal da Central da Venda Nova. Electricidade, 

nº 13, Janeiro-Março, 1960. 
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Fig. 2.27 – Aproveitamento Hidráulico do Rio Douro. Electricidade, nº1, Janeiro-Março, 1957. 

Fig. 2.28 – Barragem de Picote. Electricidade, 

nº 4, Outubro-Dezembro, 1957.  
Fig. 2.29 – Barragem de Miranda. Electricidade, 

nº 19, Julho-Setembro, 1961. 
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A ÁGUA COMO INFRA-ESTRUTURA 

 
 

                              
 

 

 

 

                  
 
 

 

Fig. 2.30 – Planta da 

cidade de Lisboa, Águas. 

Elementos para o estudo 

do Plano de Urbanização 

da Cidade de Lisboa, 

Plantas, CML, 1938. GEO. 

Fig. 2.31 – Álbum das Águas de Lisboa, 

Comissão da Fiscalização das Águas de 

Lisboa (CFAL). 1940. AEPAL. 

Fig. 2.32 – Sifão de Sacavém do canal 

Tejo. Álbum das Águas de Lisboa, 

Comissão da Fiscalização das Águas de 

Lisboa. 1940. AEPAL. 

Fig. 2.33 – Sifão de Sacavém do canal Tejo, c. 

1939. AEPAL. 

Fig. 2.34 – Sifão de Sacavém do canal 

Tejo. Boletim da CFAL, nº 29, 1948.  
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Fig. 2.35 – Esquema das canalizações mestras da rede. Boletim da CFAL, nº 29, 1948. 

Fig. 2.36 – Estação Elevatória dos Olivais. Alçado Principal, 2º projecto. 1939. AEPAL. 

Fig. 2.37 – Estação Elevatória dos Olivais. Corte Transversal, 2º projecto. 1939. AEPAL. 
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Fig. 2.38 – Planta da Cidade de Lisboa (15-R). Instituto Geográfico e Cadastral, [1948-59]. GEO. 

Fig. 2.39 – Estação Elevatória dos Olivais. Planta das instalações. 

Companhia das Águas de Lisboa, Relatório das Obras de 

Abastecimento de Água à Cidade, 1942-43, 1944.  

Fig. 2.40 – Estação Elevatória dos 

Olivais. Planta. 1944. Companhia 

das Águas de Lisboa, Relatório das 

Obras de Abastecimento de Água à 

Cidade, 1942-43, 1944. 
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Fig. 2.41 – Projecto da Estação Elevatória dos Olivais. Cortes.  

Arqtº Carlos Rebello de Andrade. 1944. AEPAL. 

Fig. 2.42 – Desenho da Estação Elevatória dos Olivais. Alçado Sul.  

1974. AEPAL. 

Fig. 2.43 – Desenho da Estação Elevatória dos Olivais.  

Alçados Nascente e Poente. 1974. AEPAL. 

Fig. 2.44 – Inauguração da Estação Elevatória 

dos Olivais, 1948. Boletim da CFAL, nº 29, 1948. 
Fig. 2.46 – Estação Elevatória dos Olivais. 

Sala das máquinas. 1949. AEPAL. 
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Fig. 2.45 – Estação Elevatória dos Olivais. Fachada 

principal, lado Nascente. 1949. AEPAL. 

Fig. 2.47 – Estação Elevatória dos 

Olivais. Sala das máquinas. 1949. 

AEPAL. 

 

Fig. 2.48 – Estação Elevatória dos Olivais. 

Sala das máquinas, quadro de controlo da 

produção. 1949. AEPAL. 

Fig. 2.49 – Estação Elevatória dos Olivais. 

Fasquiado do tecto da casa das máquinas. 

C. 1947. AEPAL. 

Fig. 2.50 – Fonte Monumental ou Luminosa. Alçado. Aguarela. Arqtº 

Carlos Rebello de Andrade. S.d., FCG-BA. 

Fig. 2.51 – Rosto da 

capa. Boletim da CFAL, 

nº 26, 1945.  
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3. O PLANEAMENTO DE LISBOA E A INDÚSTRIA MODERNA  
 

3.1. Da dispersão à geometrização das áreas industriais 

 

A cidade foi assimilando várias funções que contribuíram para a definição da 

sua imagem e, muitas vezes, da sua simbologia. A indústria da fase 

paleotécnica não foi pensada, inicialmente, como mais uma função dentro da 

cidade. A sua instalação, quase espontânea, ocupou áreas que geralmente se 

situaram na periferia dos núcleos habitacionais mais consolidados, 

aproximando-se de algumas condições essenciais ao seu funcionamento, 

como as vias de comunicação ou os cursos de água, fundamentais para 

algumas operações fabris ou para a obtenção da energia hidráulica ou a vapor. 

Essa anárquica fixação da indústria na cidade constituiu uma das 

características desta fase industrial, quanto ao modo de ocupação do espaço 

urbano.  

Em Lisboa, a integração da indústria Oitocentista na cidade passou a substituir 

ou a coexistir com o antigo sistema oficinal, que caracterizara os bairros mais 

antigos, ou algumas ruas, e que convivia directamente com as habitações. 

Oficinas, muitas delas, transformadas em pequenas unidades industriais, 

quase sempre de natureza familiar, mecanizadas pela introdução de um motor 

a vapor de fraca potência. Oficinas localizadas em fundos de prédios, pátios, 

caves, mantendo ainda uma elevada percentagem de especialização manual e 

onde a mecanização efectiva tardou em acontecer. 

As relações entre a indústria e o urbanismo foram estreitas. As soluções 

ensaiadas nos diversos modelos que vimos no capítulo 1, nomeadamente a 

Cité Industrielle de Tony Garnier, procuraram melhorar a higienização, criar 

condições de vida mais condignas para os operários que aí laboravam, ou 

fomentar um modelo de vida dependente do progresso técnico e industrial1. Às 

respostas de natureza mais social ou filantrópica, permanecendo algumas no 

domínio das utopias, juntaram-se as preocupações relacionadas com a 

selecção de zonas adequadas para instalar a indústria na cidade, através da 

definição de espaços específicos que pudessem oferecer condições 

                                                 
1 Sobre este assunto ver o ponto relativo ao urbanismo, do capítulo 1 e o capítulo 5. 
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infraestruturais e que permitissem a instalação e a expansão das unidades 

industriais. 

A indústria neotécnica, devido à sua natureza tecnológica e à fonte de energia 

utilizada, teve, por um lado, necessidade de se desenvolver em grandes áreas, 

algumas infra estruturadas, quer integrassem uma ou várias fábricas 

organizadas de acordo com o modelo vertical industrial, quer agrupassem um 

conjunto de indústrias diversificadas, e por outro a possibilidade de escolher o 

local a fixar-se2. A electricidade constituiu, de facto, uma condição essencial 

para a dispersão da indústria pelo território, contribuindo para que os 

urbanistas equacionassem soluções que vincularam novas áreas à indústria3.  

A planificação física da cidade poderia ter integrado ou segregado algumas 

funções. No entanto, a indústria neotécnica que se fixou na cidade europeia, 

até aos Anos Cinquenta, teve um lugar relevante na ordem e na função 

preconizada para uma urbe moderna. Modernidade que dependeu 

grandemente da presença da tecnologia, da fábrica e das condições sociais 

que esta proporcionaria à respectiva classe trabalhadora. Era ainda o momento 

da integração da indústria na cidade.  

Relativamente a Lisboa não nos apraz a perspectiva que confere à planificação 

desenvolvida, para o período em análise, a responsabilidade de ter criado 

áreas de segregação social e funcional associadas à produção fabril. Alguns 

autores viram na fixação de determinadas áreas funcionais na cidade, como as 

industriais, sinais de estigma social4. Porém, a cidade industrial herdada da 

primeira revolução industrial já comportava a separação social patente nos 

bairros industriais. Uma fragmentação que nascera espontânea, em torno das 

indústrias e dos industriais, muitas vezes responsáveis por esta acentuada 
                                                 
2 Trafford Park Industrial Estate, localizado próximo de Manchester, foi criado como uma Companhia 
Pública, em 1896. O espaço onde se instalou Trafford Park Industrial Estate integrou o caminho-de-ferro, 
era abastecido por electricidade, tendo mesmo a partir de 1902 uma subestação, e desenvolveu-se 
estrategicamente entre dois canais, representado uma das primeiras experiências conhecidas que 
implementaram um novo conceito de parque industrial relativo à fase da indústria neotécnica. O sistema 
de transportes de passeiros integrado, como o comboio, foi fundamental para o sucesso deste conceito de 
organização industrial, pois transportou com mais celeridade os trabalhadores que moravam em 
Manchester. Cf. HUDSON: 1983, pp. 3-6. 
3 Sobre este assunto ver capítulo 1, o ponto referente à electricidade. 
4 Vítor Matias Freire refere que àquela diferenciação funcional da cidade (distinguindo as zonas de 
habitação, do comércio e da indústria, dos espaços livres, etc.) corresponderá ao fim e ao cabo, uma 
diferenciação social e urbana […]. Cf. FREIRE: 2004, pp. 312-313. Também Carlos Nunes Silva 
enunciou que com o plano director ao apresentar uma estrutura urbana que divide o espaço de acordo 
com os diferentes níveis de rendimento. […] Os bairros operários continuavam a ser propostos, ou 
mantidos, sempre ligados às zonas industriais. Cf. SILVA: 1994, p. 19. 
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separação ao criarem espaços fabris cujas preocupações se fixaram 

exclusivamente na produção e ao fixarem algumas áreas habitacionais nos 

perímetros das unidades industriais. As unidades mais mecanizadas foram as 

que necessitaram de grandes edifícios, ou de várias construções, e as que 

empregaram um grande número de operários. Porque as outras actividades, 

realizadas com o recurso a um menor número de máquinas e de empregados, 

coabitaram com as habitações mais antigas5.  

Na fase neotécnica, as fábricas tiveram a hipótese de se fixar numa secção 

organizada e seccionada da cidade ou do território, mas essa solução procurou 

integrar, quer as diferentes unidades industriais, quer as diversas classes dos 

trabalhadores, pois nesta época empregaram-se quadros profissionais 

qualificados, como os engenheiros. Os estigmas provenientes da primeira 

revolução industrial não podem ser transferidos para a indústria neotécnica, até 

porque a indústria, entendida como sinónimo de progresso, exigiu medidas 

políticas, também, na dimensão da cidade. 

A preocupação de criar áreas específicas para a actividade industrial 

manifestou-se na procura de soluções higienistas, que emergiram como 

medidas correctoras dos males industriais, com maior continuidade a partir de 

meados de Oitocentos. Médicos e engenheiros foram as primeiras profissões, 

que, de algum modo, contribuíram com o seu saber técnico para a definição de 

medidas, tanto ao nível da saúde pública, como das obras públicas ou 

sanitárias, para melhorar a habitabilidade da cidade6. 

Entre os médicos que mais se preocuparam com a questão da topografia 

médica dos estabelecimentos industriais refira-se o Dr. Francisco Ignacio dos 

Santos Cruz (1878-1859), a quem foram incumbidos os primeiros estudos 

sobre este assunto, principalmente em Lisboa7. O seu trabalho caracterizou-se, 

fundamentalmente, pela classificação dos vários edifícios industriais de acordo 

com o seu grau de incomodidade ou insalubridade, instrumento fundamental 

para que a própria Câmara pudesse decidir quanto à localização das fábricas 

na cidade, em concordância com as diversas posturas ou leis municipais.  

                                                 
5 Cf. CUSTÓDIO: 1994, pp. 444-472. 
6 Sobre este assunto e para o contexto europeu ver MUMFORD: 2004 (1961), pp. 483-520. 
7  O médico Francisco Ignacio dos Santos Cruz publicou a Topografia Médica de Lisboa, ainda em 1843. 
Cf. CUSTÓDIO: 1994, p. 452 e p. 488. 
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A classificação das indústrias constituíra uma metodologia importante e 

necessária para o conhecimento económico e estatístico, ferramenta que 

organizou os inquéritos ou as feiras industriais por sectores de produção8. 

Contudo, a classificação integrada no âmbito das preocupações de salubridade 

pública tipificou, sobretudo, o grau e a classe de perigosidade dos 

estabelecimentos industriais, informação que também não era nova, mas que 

talvez se fizesse sentir, a partir de agora, com mais premência devido ao ritmo 

e ao tipo da industrialização. Em meados do século XIX, o médico Santos Cruz 

estabelecera três classes de fábricas que caracterizaram o tipo de 

incomodidade das indústrias e a respectiva proximidade das habitações, tendo 

por base a legislação francesa, publicada entre 1810 e 18269.  

Esta relação desfasada entre o momento da criação da legislação que 

estabeleceu o conceito da indústria perigosa ou insalubre e a consequente 

eleição de um lugar para a sua fixação na cidade perpetuou-se para o período 

em análise. A escolha da localização das instalações industriais, mais ou 

menos, perigosas, ainda decorria, em 1958, de acordo com a classificação 

industrial de início dos Anos Vinte10.  

                                                 
8 O Boletim do Trabalho Industrial, publicado pelo Ministério das Obras Públicas, nesta época também 
do Comércio e da Indústria, constitui uma extraordinária ferramenta para o conhecimento destas 
temáticas. O número 23, de 1908, foi exclusivamente dedicado à Classificação das Industrias. A 
propósito da análise da Proposta apresentada pela Repartição do Trabalho Industrial e Circular da 
Direcção Geral, este número refere várias soluções adoptadas por outros países europeus, como o caso da 
Bélgica. O Engenheiro, Chefe de Repartição do Trabalho Industrial, José Maria de Oliveira Simões, 
propôs vinte e oito classes de indústrias, que a Direcção Geral do Comércio e Industria adoptou. Dentro 
desta classificação encontravam-se já as indústrias químicas ou as eléctricas, no entanto, esta organização 
versava principalmente o universo industrial ainda muito próximo ao da fase paleotécnica. Mais uma vez 
o Boletim do Trabalho Industrial refere que o Decreto nº 3774, de 19 de Janeiro de 1918, instituiu o 
Registo do Trabalho Nacional (RTN) cujo objectivo visava concentrar num só organismo todos os dados 
que permitissem conhecer a indústria portuguesa, as suas necessidades, os recursos de que dispõe, os 
locais onde se efectuavam os trabalhos de qualquer natureza, de modo a conhecer-se a capacidade 
produtiva do país, quer ao nível da qualidade, quer da quantidade, referenciando as oficinas, os operários 
e a própria produção. O Decreto nº 7989, de 25 de Janeiro de 1922, ao aprovar o regulamento da RTN 
definiu o que se entendia por estabelecimento industrial – todo o lugar de trabalho industrial, com a sua 
instituição directiva, empresa, entidade ou indivíduo - e publicou a tabela de classificação dos edifícios. 
Cf. Boletim do Trabalho Industrial. Registo do Trabalho Nacional, nº 150, Ministério do Comércio e 
Comunicações, Direcção Geral do Comércio e Indústria, 1931, pp. 2-3. 
9 As três classes de fábricas organizavam: 1º estabelecimentos fabris, que se não deviam permitir dentro, 
nem próximo das povoações: porque eram incómodas, insalubres ou nocivas; ou porque eram perigosas 
à vida dos cidadãos; 2º estabelecimentos fabris, cuja separação das povoações não era rigorosamente 
necessária, mas que importava saber, se as operações ali decorrentes eram incómodas, insalubres ou 
nocivas; 3º estabelecimentos, que sem inconveniente podiam existir, dentro das povoações, ficando 
porém sujeitos à vigilância das autoridades. Cf. CUSTÓDIO: 1994, p. 453. 
10 Ferreira do Amaral refere no artigo “Localização das indústrias e seus condicionamentos” que a 
classificação que usara se reportava a 1919, contudo o Decreto nº 8364, de 23 de Agosto de 1922, 
classifica as indústrias consideradas insalubres, incómodas, perigosas e tóxicas. 
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O artigo “Localização das Indústrias e seus condicionamentos” publicado por 

Ferreira do Amaral, em Maio de 1964, numa separata da Indústria Portuguesa, 

referiu que as instalações que não necessitassem de licença prévia do 

Ministério das Obras públicas e que não estivessem abrangidas pelo 

Condicionamento inseriram-se na 3ª classe do regulamento das indústrias 

incómodas, insalubres, perigosas ou tóxicas. Quanto aos estabelecimentos 

integrados nas 1ª e 2ª classes careceram dessa autorização, e ainda, da do 

Secretário de Estado da Indústria, as novas indústrias que estivessem 

abrangidas pelo Condicionamento, além dos casos de ampliação de 

instalações já existentes, ou de transferência de local, quando se registassem 

mudanças de distrito. Ferreira do Amaral referiu-se, na sua análise, apenas às 

indústrias localizadas na região de Lisboa11. 

As indústrias integradas nestas três classes organizaram a produção industrial, 

de acordo com o tipo de operações mais convenientes ou não para a 

segurança da população, tal como já se verificara em meados do século XIX, 

integrando-se na classe 3 todas as actividades que não necessitassem de 

autorização, por não constituírem um perigo para a saúde pública. Porém, 

Ferreira do Amaral evocara um outro instrumento, que em articulação com a 

categorização das indústrias incómodas ou insalubres, definira o sítio para a 

instalação de determinada unidade industrial.  

O condicionamento industrial, com uma nova disposição legal, em 1937 (Lei nº 

1956), constituiu um meio mais poderoso que o regulamento das indústrias 

incómodas, insalubres, perigosas ou tóxicas, para a selecção do local da 

instalação das unidades fabris12. As condicionantes deixaram de ser 

exclusivamente de natureza higienista, para integrar critérios de âmbito 

económico. Neste primeiro momento da consolidação do Estado Novo, o 

condicionamento industrial ressurgiu como uma ferramenta fundamental para a 

política económica, o qual reflectiu a organização corporativa existente. Essa 

dependência do Estado para se poder iniciar, instalar, reabrir, ampliar, renovar 

os equipamentos técnicos, ou seleccionar o local da instalação da fábrica 

dependera da autorização prévia do Secretariado de Estado da Indústria, ou 

                                                 
11 Cf. AMARAL: 1964, p. 9. 
12 Sobre este assunto ver capítulo 2, o ponto referente ao Estado Novo – Portugal de sempre num 
Portugal melhor. 
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seja de uma licença económica, de acordo com o teor do condicionamento 

industrial. 

Para a localização da indústria neotécnica, do período em análise, a política 

económica constituiu um instrumento de enorme relevância que orientou e 

condicionou a planificação espacial da actividade fabril. Mais tarde, com os 

planos de fomento que, num primeiro momento, se caracterizaram pelos 

investimentos nas obras públicas e nas indústrias base, a planificação 

económica revelou-se também um processo importante que nos evidenciou as 

áreas produtivas que o Estado pretendeu apoiar. O planeamento económico 

deixou as suas marcas no território. 

O urbanismo revelou-se um meio fundamental para articular estas diversas 

condicionantes. Tendo por objectivo melhorar ou resolver a conflituosidade que 

possa existir entre os diversos interesses privados e públicos, ou a 

complexidade dos múltiplos factores inerentes à actividade humana, o 

urbanismo poderá conferir ao espaço uma maior qualificação na integração das 

diferentes funções ou valências essenciais à vida da sociedade coetânea13. 

Compreender como os instrumentos de planeamento criados para a cidade de 

Lisboa procuraram resolver esses diferentes níveis de interesses imanentes à 

actividade industrial, numa fase de afirmação de uma nova indústria que 

necessitou da criação de infra-estruturas base para que a sua localização 

pudesse ser reequacionada, de acordo com conceitos urbanos e 

conhecimentos técnicos especializados, reveste-se de uma importância 

particular.  

Efectivamente, muitos foram os factores, intrínsecos ou extrínsecos, que 

emergiram com a consolidação do Estado Novo e que alteraram a fisionomia 

da cidade industrial: a) intrínsecos: i) a consolidação de um regime autárcico; ii) 

uma forte política de obras públicas, apostada na concretização de vias, de 

viadutos, de pontes e de outros equipamentos portuários ou aéreos, veiculados 

na Lei nº 1914 da Reconstituição Económica (1935); iii) a recuperação do 

                                                 
13 Urbanismo: Selon les différents dictionnaires du XXe siècle, l’urbanisme est alternativement défini 
comme science, art et/ou technique de l’organisation spatiale des établissements humains. […] La 
prolifération sémantique du terme urbanisme, est, elle-même, riche d’enseignements. […] Mais elle 
permet aussi de mesurer la complexité, sans cesse croissante dans les sociétés modernes industrialisées, 
des procès de production du cadre bâti, qui, aux fulgurances de l’innovation conceptuelle ou technique, 
associent les pesanteurs institutionnelles, les entraves de la coutume, l’errance des pouvoirs. Ver mais 
em MERLIN ; CHOAY : 1988, pp. 816-823. 
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conceito de condicionamento industrial com a Lei nº 1956 (1937); iv) a criação 

de legislação vocacionada para a actividade industrial como a Lei nº 2002 da 

Electrificação Nacional (1944), ou a Lei nº 2005 da Reorganização Industrial 

(1945); v) a definição de uma nova política urbana patente na criação de alguns 

diplomas legais como o Decreto-lei nº 24802, que regulamentou a elaboração e 

a aprovação de planos gerais de urbanização camarários, para uma primeira 

fase14; vi) a contratação de alguns urbanistas estrangeiros, como Donat-Alfred 

Agache (1875-1959), Jean Claude Forestier (1861-1930), ou Etienne De 

Gröer15; vii) uma nova política dos solos que disponibilizasse terrenos às obras 

a realizar, acção que se concretizou através do Decreto-lei nº 28797 e que 

agilizou os processos de expropriação (1938)16; b) extrínsecos: i) o 

desenvolvimento industrial da fase neotécnica que ocorria no estrangeiro. 

Os diversos planos produzidos para a cidade de Lisboa trataram, pela primeira 

vez, a dimensão industrial à escala global do tecido urbano. Ou seja, 

anteriormente apenas se assistira à elaboração de plantas que localizaram e 

indicaram o número das fábricas ou oficinas existentes em cada bairro, como o 

caso das plantas industriais relativas às várias freguesias de Lisboa, da 

responsabilidade da 3ª Circunscrição dos Serviços Técnicos da Indústria 

(1913-1914)17. A grande mudança que se observou, é que a par do registo das 

fábricas foi possível, em simultâneo, apresentar-se um conjunto de soluções 

para a edificação industrial na cidade, dependente de conhecimentos técnicos, 

muitos inspirados nos diversos modelos urbanos que se desenvolviam no 

estrangeiro. Esta nova preocupação, atribuída à actividade industrial, como 

fazendo parte do quotidiano de Lisboa, evidenciou, de facto, uma ideia 

renovada quanto à sua importância económica e social para a cidade. Na 

verdade, a indústria neotécnica beneficiou, quer de um conjunto muito 

significativo de estudos orientados para solucionar os problemas apresentados 

                                                 
14 Este Decreto, datado de 21 de Dezembro de 1934, substituíra o antigo diploma de 1864, que criara a 
figura de Plano Geral de Melhoramentos, e fixava a obrigatoriedade de as câmaras municipais realizarem 
planos de urbanização para a sede dos seus municípios ou para todas as localidades que tivessem uma 
população superior a 2500 habitantes. Esta obrigatoriedade era extensível aos centros urbanos, ou às 
zonas de interesse turístico, recreativo, climático, terapêutico, espiritual, histórico ou artístico, 
particularidades que tinham de ser assinaladas e indicadas pelo Governo. Cf. LÔBO: 1995, pp. 255-259. 
15 Cf. Urbanistas Estrangeiros em Portugal, 1930-1960, Lisboa: DGOTDU, 2005. 
16 Ver ainda SILVA: 1994. 
17 Cf. CUSTÓDIO: 1994, pp. 435-492. 
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pelas fábricas da primeira revolução industrial, quer de conhecimentos 

científicos e técnicos que concederam à fábrica um lugar na moderna cidade. 

Para o período em análise indicam-se dois grandes momentos que elucidam a 

atenção e a concepção desenvolvidas na implantação e organização da 

indústria em Lisboa: 1º (1938-1948) – conhecer a indústria da cidade e o 2º 

(1948-1967) – a indústria na cidade18. Poderá ainda indicar-se um terceiro 

tempo a partir de 1967, que já não será analisado tão detalhadamente neste 

estudo, o qual se fixou com a elaboração e a aprovação, por parte da Câmara 

Municipal, do plano director de urbanização de Lisboa. Este plano equacionara 

a cidade dentro de um contexto espacial mais amplo, articulando a capital com 

a região envolvente, opção visível na importância atribuída à rede viária, 

entendida como um elemento central de distribuição entre Lisboa e os 

subúrbios. Após revisão, o Governo aprovou este plano em 197719. 

A organização da produção dos diversos planos de urbanização, em torno de 

dois momentos mais consolidados, evidenciou claramente uma aproximação à 

cadência dos acontecimentos observados nos restantes capítulos, verificando-

se uma sintonia face a determinadas condições nacionais existentes antes e 

depois da Segunda Guerra Mundial. 

O primeiro momento – (1938-1948) – conhecer a indústria da cidade, inseriu-se 

numa fase preparatória do plano director da capital e numa etapa assinalada 

pela elaboração de alguns planos parciais. 

Compreender quais as actividades industriais que existiam em Lisboa, nos 

Anos Trinta, integrou-se numa acção mais ampla direccionada para a cidade20. 

O engenheiro António Emídio Abrantes, chefe da repartição de engenharia da 
                                                 
18 Em relação ao trabalho que o urbanista Etienne De Gröer desenvolveu para a cidade de Lisboa, 
Margarida Souza Lôbo também considera que houve dois momentos distintos. Um refere-se a 1938, 
quando a Câmara Municipal de Lisboa o contratou como urbanista consultor e o outro quando este 
concretizou o plano director da cidade, em 1948. Cf. LÔBO: 1995, p. 93. Porém, as duas fases agora 
estabelecidas não se fixaram em torno da figura do urbanista, mas antes em função da actividade 
industrial e da sua conexão com um conceito urbano e, de um modo ainda mais lato, com a conjuntura 
política e mental desenvolvida em prol do fomento industrial. 
19 Carlos Nunes da Silva na obra Política Urbana em Lisboa, 1926-1974, refere também dois períodos 
muito marcantes ao analisar os diversos planos produzidos: os primeiros anos do Estado Novo e o plano 
director da cidade de Lisboa; e os planos directores de urbanização de Lisboa de 1959 a 1967. Cf. 
SILVA: 1994. 
20 Já em 1927, a Comissão Executiva da Câmara Municipal de Lisboa convidara o arquitecto-paisagista 
francês Forestier para aconselhar e orientar uma Comissão, eleita no ano anterior, para a elaboração de 
um plano geral de melhoramentos para a cidade. Algumas das propostas mais conhecidas de Forestier 
para o ordenamento de Lisboa foram o amplo parque a circundar a cidade, ou a expansão da área urbana 
estruturada a partir de um eixo que prolongava a Av. da Liberdade, para Norte, em direcção a Carnide. 
Cf. Urbanistas Estrangeiros em Portugal, 1930-1960, Lisboa: DGOTDU, 2005. 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
3. O PLANEAMENTO DE LISBOA E A INDÚSTRIA MODERNA 

 207

Câmara de Lisboa, fora encarregue de apresentar um relatório referente às 

necessidades urbanísticas da cidade, em 1932. O objectivo deste estudo fora 

precisamente caracterizar as diversas actividades económicas, a população, a 

habitação, a rede viária, etc., e registar as diferentes carências exigidas por 

uma cidade que se pretendia modernizar, nomeadamente ao nível do 

abastecimento de água ou da renovação do seu porto21. Ainda nesse mesmo 

ano nomeou-se uma Comissão de Urbanização responsável pela elaboração 

do plano, que não se chegou a realizar22.  

Esses estudos produzidos pelo engenheiro António Emídio Abrantes 

revelaram-se essenciais para as soluções encontradas para o futuro plano 

director da cidade. Etienne De Gröer, que ocupou o cargo de urbanista 

conselheiro técnico da Câmara, entre 1938-1940, referiu claramente na nota 

introdutiva que o Plano Director de Lisboa [1948], que tenho actualmente a 

honra de apresentar ao Digníssimo Município desta Capital, não é uma 

produção completamente nova. A rede das circulações tem por base o traçado 

das grandes vias estabelecido pelos serviços técnicos municipais, 

mencionando ainda que os vários arquitectos dos serviços municipais, 

encarregados da elaboração dos correspondentes estudos, fizeram excelentes 

projectos, e, segundo o desejo do falecido Ministro das Obras Públicas, o Sr. 

Eng. Duarte Pacheco, atendeu-se logo àquilo que tinha maior pressa23. Porém, 

em relação aos estudos desenvolvidos, entre 1932-1938, pelo Engenheiro 

António Emídio Abrantes, De Gröer negligenciou um pouco esse trabalho 

continuado ao referir que após ter assumido esse cargo de urbanista 

conselheiro da Câmara é que o Sr. Engenheiro Civil António Emídio Abrantes 

pôs-se então à procura dos documentos necessários para constituir o estudo 

geográfico, geológico, climático, histórico e económico da cidade, e a análise 

do seu estado actual; tendo-os na sua posse, escreveu um volume intitulado: 

                                                 
21 O plano para o porto de Lisboa ficou a cargo do Ministério das Obras Públicas e da Administração 
Geral do Porto de Lisboa. O plano de urbanização da doca de Alcântara, da autoria do arquitecto Pardal 
Monteiro, foi estudado aquando da elaboração do projecto das Gares Marítimas (1934-1942). Aliás, o 
primeiro esboço que irá conformar a organização do espaço em torno da doca de Alcântara, data de 1934, 
e encontra-se associado ao estudo preliminar da implantação das duas gares. Tendo sido aprovado o 
anteprojecto de urbanização dos terraplanos da doca de Alcântara, por despacho ministerial, em 1938. Cf. 
FOLGADO: 2008, pp. 48-61. 
22 Citando Carlos Nunes da Silva: Esta «Comissão de Urbanização» era composta por engenheiros, 
arquitectos, 1 técnico de meteorologia, 1 geólogo, 1 jurista e 1 higienista. Era presidida pelo vogal do 
Pelouro de Arquitectura, Luís Pastor de Macedo. Cf. SILVA: 1994, p. 30. 
23 Cf. GRÖER: 1948, p.2. 
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“Elementos para o Estudo do Plano de Urbanização de Lisboa”, muitas partes 

do qual têm até agora um valor real24.  

É provável que ambos os autores tivessem complementado esse estudo na 

sua fase final, pois sabe-se que os trabalhos da responsabilidade de Emídio 

Abrantes ainda não se encontravam concluídos em 1937, enquanto De Gröer 

elaborara um programa para o estudo dos elementos analíticos, que devia 

servir para o estabelecimento do futuro plano director, a partir de 1938. Ou 

Etienne De Gröer influenciara o trabalho de Emídio Abrantes, ou este 

contribuíra significativamente com a informação já recolhida para a elaboração 

desse programa.  

Independentemente do contributo que cada autor teve para a concretização 

dos estudos, o facto é que, o ano de 1938, assinalou um marco em relação ao 

conhecimento da cidade, o qual influenciou a produção do primeiro plano 

director, ainda que este ímpeto tivesse sido interrompido e só se publicasse o 

referido plano dez anos depois25.  

Ainda antes de observarmos as informações contidas nos estudos referentes à 

caracterização da indústria de Lisboa, consideremos a Planta dos principais 

centros industriais de Lisboa, núcleos de população operária e Bairros 

Económicos, com data provável para o ano de 1934. (Fig. 3.1)  

Esta planta, apesar de não se encontrar associada a nenhum estudo de 

natureza mais global e apresentar com detalhe, quer a localização dos bairros 

económicos, quer as principais fábricas ou oficinas, anunciou a preocupação 

que estas matérias começaram a ter, à época, no âmbito do urbanismo da 

capital, a par de outras, como as legendas evidenciaram: “o parque florestal”, 

as “zonas em estudo de urbanização”, os “locais mais adequados à construção 

de bairros económicos” e ainda as “linhas dos eléctricos e férreas”. Estas 

informações indiciam, por outro lado, que a planta de 1934 poderá ter sido 

                                                 
24 Idem. 
25 A inflexão verificada em 1938 relacionou-se, fundamentalmente, com alguns factos: i) Duarte Pacheco 
assumira a presidência da Câmara Municipal de Lisboa, acumulando o cargo de Ministro das Obras 
Públicas; ii) de novo a referência ao Decreto-lei nº 28797 (Julho de 1938), que facilitou a expropriação 
dos solos; iii) Duarte Pacheco, enquanto Presidente da Câmara, contratara Etienne De Gröer para o cargo 
de urbanista-conselheiro da Câmara de Lisboa, função que desempenhou até 1940; iv) Duarte Pacheco 
transferira do Ministério das Obras Públicas para a Câmara de Lisboa verbas consideráveis que 
alimentaram uma primeira fase as obras públicas. Cf. SILVA: 1994, pp. 14-15. 
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realizada para ser integrada num estudo mais amplo que se estivesse a 

desenvolver para a cidade.  

Na planta de 1934, apareceram destacadas e localizadas cerca de cinquenta e 

sete fábricas e oficinas. Os tipos de produções mais representados foram as 

indústrias alimentar, cerâmica, têxtil, metalúrgica, químicas, de bebidas, de 

tabacos e depois, sem grande expressão numérica, identificaram-se um 

conjunto de actividades repartidas pela produção de borracha, de gelo, de 

perfumes, de couros, de cordas, ou de pólvora, entre outras (Gráfico 1). 

A maioria das fábricas indicadas corresponde, de facto, a importantes unidades 

industriais do período paleotécnico, como a fábrica Têxtil do Sul Ltdª e Oriental 

de Tecidos (1888-1985), as fábricas da Companhia Industrial Portugal e 

Colónias (1843-2009>), a fábrica de Vulcano e Colares (fundada em 1843), a 

fábrica da Companhia Previdente (fundada em 1853), a fábrica da Companhia 

das Fábricas de Cerâmica Lusitana (1890-1982); ou outras que anunciaram 

uma das actividades mais caras à fase seguinte – a química – com a fábrica de 

Pólvoras Químicas (1898-1983), a fábrica da Companhia União Fabril (1865, 

transferidas algumas instalações para o Barreiro, em 1908), ou a fábrica da 

Companhia do Gás (1847-c.1942)26; não se encontrando localizada, por 

exemplo, a Estação Elevatória dos Barbadinhos (1880)27, um dos sectores 

industrializados mas importantes para o trabalho fabril da cidade. Muitas das 

fábricas indicadas continuaram a sua actividade durante o século XX, algumas 

mantendo as características técnicas, apesar da emergência de um 

pensamento industrialista e da Lei nº 2005; outras ampliaram-se, renovando-se 

tecnicamente e conservando, por algum tempo, as secções mais antigas em 

funcionamento; e outras deslocaram-se dentro da cidade de Lisboa ou para a 

sua região envolvente, de acordo com o espírito das políticas de fomento 

industrial e das propostas patentes nos planos de urbanização. 

Esta indústria localizou-se preferencialmente junto ao rio Tejo, em bairros 

tradicionalmente industrializados, como o de Alcântara, de Xabregas e do 

Beato, ou ainda na proximidade do eixo de saída para o Lumiar, como no 

Campo Grande ou no Campo Pequeno. Para uma cidade que tinha vivido a 

primeira revolução industrial e que representava um dos índices de maior 

                                                 
26 Cf. CUSTÓDIO: 1994, pp. 435-492 e FOLGADO; CUSTÓDIO: 1999. 
27 Cf. Capítulo 2. 
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actividade industrial do país, o número representado de fábricas em 1934 

revelou-se diminuto. Efectivamente, como referimos no capítulo anterior, 

metade das fábricas a laborar no país, na década de Trinta, tinha menos de 

vinte operários e constituía uma “poeira industrial”, de acordo com a expressão 

de Fernando Rosas28. Foi essa “poeira industrial” que a planta, de 1934, não 

incluiu. As pequenas oficinas, pouco mecanizadas, instaladas em espaços que 

inviabilizavam a sua expansão e modernização, de acordo com uma área e 

uma planta que permitissem realizar o fabrico completo, não foram 

representadas. Apenas se localizaram as grandes indústrias, as que 

importaram modelos tecnológicos, de fabrico ou arquitectónico, e que se 

instalaram espontaneamente junto das vias de comunicação mais importantes, 

o rio e a via-férrea, enquanto outras procuraram as proximidades das matérias-

primas, como as cerâmicas. Estas eram as fábricas que tinham provocado 

rupturas económicas, técnicas, sociais e culturais, e que mereceram a atenção 

ou a preocupação por parte de quem pensava a cidade. 

Consideramos, de facto, que esta planta representou um primeiro estudo que 

serviu de base à planta nº5, relativa à Localização das principais fábricas e 

oficinas publicada nos Elementos para o Estudo do Plano de Urbanização da 

Cidade de Lisboa, de 1938. As duas plantas são praticamente similares quanto 

ao tipo das fábricas seleccionadas e representadas. Da mancha das unidades 

fabris mais importantes indicadas a vermelho destaca-se uma nova área 

localizada na zona oriental da cidade, correspondente à Sacor (1938), 

anunciando o lugar da indústria neotécnica na cidade. (Fig. 3.2) 

Da autoria do engenheiro António Emídio Abrantes os Elementos para o 

Estudo do Plano de Urbanização da Cidade de Lisboa (1938) apresentaram um 

breve capítulo dedicado exclusivamente à indústria, no qual se caracterizou 

sumariamente o tipo de indústrias, a sua predominância pelo sector de 

actividade, a sua localização e o número de operários29.  

                                                 
28 Cf. ROSAS: 1994, p.7 e pp. 67-84. 
29 Os inquéritos industriais constituem ferramentas fundamentais para analisar o grau e o tipo de 
industrialização, fornecendo diversos dados que podem ser quantificados. Para além de informarem sobre 
a localização e a organização do tipo de indústria no território, os inquéritos preencheram também 
algumas lacunas relativas ao modo e ao ritmo de industrialização ou mecanização, auscultando quais as 
necessidades industriais do país, ou a situação dos operários. Contudo, para este período não se realizou 
nenhum inquérito industrial. Os inquéritos realizados datavam de 1881 e 1890 e tipificavam e analisavam 
as indústrias resultantes da primeira revolução industrial. Para o século XX não se tinha efectuado 
nenhum inquérito, apesar das diversas tentativas de 1907, 1909 ou 1924 (a bibliografia consultada não 
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Algumas das conclusões expressas indicaram que em Lisboa encontravam-se 

representadas todas as actividades industriais não havendo uma indústria que 

se possa considerar característica, ao contrário do que sucede em outras 

cidades: Guimarães, centro de tecidos de linho; Covilhã, centro de tecidos de 

lã, etc. 

Quanto ao número dos estabelecimentos industriais predominam as oficinas de 

indústria metalo-mecânicas: pequenas oficinas de cerralharia, latoaria, ferreiro, 

torneiro de metais, reparação de automóveis, etc., dispersas por todos os 

bairros, muitas delas instaladas em lojas ou caves de prédios habitados. Há 

também elevado número, e em circunstâncias análogas, de oficinas de 

tipografia30. 

De acordo com os dados recolhidos no Arquivo Estatístico de Informações 

anuais referentes ao ano de 1936 constatou-se que a organização das 

diferentes actividades industriais ou oficinais distribuídas pelos quatro bairros 

de Lisboa apresentaram valores muito próximos, que oscilaram entre os 21% 

(4º bairro), 23% (3º bairro), 26% (1º bairro) e 30% (2º bairro)31. Sendo que o 

bairro que registou uma percentagem mais elevada foi o 2º bairro, 

correspondente às freguesias dos Mártires, de S. Jorge de Arroios, ou da 

Penha de França, entre outras, e o 1º bairro, que equivale à zona oriental de 

Lisboa e que integra freguesias como o Beato ou os Olivais (Gráfico 2).  

A actividade oficinal e a pequena indústria distribuíam-se por todos os bairros 

de Lisboa. Mesmo algumas unidades industriais mais significativas mantinham 

                                                                                                                                               
indicou o inquérito de 1917, da responsabilidade da Direcção-Geral do Trabalho e publicado no Boletim 
do Trabalho Industrial, nº 116, 1917, com o título “Estatística Industrial”). Em 1931 o Governo encarou a 
realização de um novo inquérito industrial como uma questão indispensável a fim de conhecidas as 
necessidades da indústria portuguesa, se tomarem as medidas mais convenientes à sua defesa e 
progresso, pelo que, em 14 de Fevereiro, promulgou o Decreto n º 19354 que ordenava a realização desse 
inquérito, que não se realizou, tal como a nova tentativa de 1950. Só passados quase quarenta anos se 
voltou a realizar um inquérito, que começou a ser preparado a partir de 1956 e encontrava-se finalizado 
em 1959. Cf. O Inquérito Industrial de 1957-1959, volume geral, Lisboa: Bertrand Irmãos, 1959. 
Portanto os dados inclusos nos estudos de 1938 ou no plano director de 1948 tiveram como base outros 
registos mais parciais. No primeiro caso as informações foram obtidas no Arquivo Estatístico de 
Informações Anuais, de 1936 e 1937. Cf. Elementos para o Estudo do Plano de Urbanização da Cidade 
de Lisboa. 
30 Cf. ABRANTES: 1938, p. 43. 
31 Os quatro bairros organizavam as seguintes freguesias: 1º bairro – Anjos, Beato, Castelo, Escolas 
Gerais, Graça, Monte Pedral, Olivais, Santo Estêvão, S. Cristóvão e S. Lourenço, S. Miguel, S. Tiago, Sé 
e S. João da Praça, Socorro; 2º bairro – Conceição Nova, Encarnação, Madalena, Mártires, Pena, Penha 
de França, Restauradores, Sacramento, S. Jorge de Arroios, S. José, S. Julião, S. Nicolau; 3º bairro – 
Ameixoeira, Benfica, Camões, Campo Grande, Carnide, Charneca, Lumiar, Marquês de Pombal, Mercês, 
Santa Catarina, S. Mamede, S. Sebastião da Pedreira; 4º bairro – Ajuda, Alcântara, Belém, Lapa, Santa 
Isabel, Santos-o-Velho. Cf. documento nº1, Cap. 3. 
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a sua localização em bairros com um forte índice populacional, entre as quais 

salientamos: as Oficinas da Empresa Nacional de Publicidade (rua do Diário da 

Notícias); a Fundição e Serralharia da Fábrica de Portugal (Regueirão dos 

Anjos); a Fábrica da Sociedade Central de Cervejas (Avenida Almirante Reis); 

a Imprensa Nacional (rua da Escola Politécnica); a Fábrica Cerâmica Lusitânia 

(rua do Arco do Cego); a Fábrica de Vidros e Cristais de “Gaivotas” Ltda (Rua 

das Gaivotas).  

O que caracterizou a organização da actividade secundária pela cidade foi, de 

facto, a sua dispersão pelo tecido urbano, sem quase se verificar uma 

especialização por sector produtivo, se exceptuarmos os casos da tanoaria, da 

indústria alimentar, ou da cerâmica. Através do mapa nº 15, que nos informa 

sobre a relação das fábricas e oficinas mais importantes das principais 

indústrias em Lisboa, para o ano de 1937, as freguesias que apresentaram 

uma especialização por sector produtivo praticamente não existem. Na 

freguesia de Alcântara registaram-se oito unidades da indústria alimentar, três 

de metalurgia, duas de cortumes, de química ou de gesso; enquanto que a dos 

Olivais apresentou quatro fábricas de cortiça e de tanoaria, duas têxteis e duas 

químicas. As restantes sete freguesias também consideradas, por 

representarem mais de uma instalação industrial ou oficinal vocacionadas para 

o mesmo sector produtivo, quase não tinham expressão, por apenas se 

quantificarem duas (metalurgia – Santos-o-Velho) ou três fábricas (têxtil – 

Benfica) do mesmo ramo32. Mesmo em relação às fábricas ou oficinas mais 

importantes existentes, em finais dos Anos Trinta, destacaram-se, 

essencialmente, cinco a seis áreas de actividade: a alimentar e a metalurgia 

(19), a têxtil (16), a química (8) e as de cortumes ou as tipografias (7); as 

restantes actividades diluiram-se nas unidades de menor dimensão, 

nomeadamente a produção de cerâmica. (Gráfico 4) Em relação à planta da 

cidade, de 1934, destacaram-se praticamente os mesmos sectores de 

actividade, assinalando-se apenas o aumento do número de fábricas, 

revelando a indústria alimentar mais nove unidades, a metalúrgica mais 

catorze, ou a têxtil mais oito. 

                                                 
32 Cf. documento nº2, Cap. 3. 
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Essa pulverização das actividades do sector secundário por Lisboa reflectiu-se 

também no número de trabalhadores dedicados a esta actividade. Assim, as 

mesmas percentagens registadas quanto ao número de estabelecimentos por 

freguesia reproduziram-se para o universo dos trabalhadores, só que com uma 

distribuição diferenciada, à excepção do 1º bairro: 4º bairro – 30%; 1º bairro – 

26%; 2º bairro – 23%; 3º bairro – 21%33. (Gráfico 3) A aparente discrepância das 

percentagens que quantificam os estabelecimentos industriais ou os operários, 

essencialmente em relação ao 4º e 2º bairros, explica-se pelo nível da 

mecanização. Assim, para um menor número de fábricas assinaladas para o 4º 

bairro corresponde um maior número de operários, e para um maior número de 

fábricas inscritas no 2º bairro equivale um menor número de trabalhadores, ou 

seja quanto maior a mecanização menor o recurso a mão-de-obra e quanto 

menor a mecanização maior a aplicação do trabalho manual, equivalendo, 

também, neste caso, a uma menor escala dos locais de trabalho. E Lisboa 

comprovou bem essa relação entre o desenvolvimento tecnológico e a 

quantidade de operários, ainda que o engenheiro Emídio Abrantes tivesse 

apreendido que nos últimos anos, muitas fábricas e oficinas têm melhorado os 

seus processos de fabrico, substituindo o apetrechamento antigo por máquinas 

aperfeiçoadas, e ampliado instalações.  

Não se observa, porém, neste campo, uma tendência definitiva, visto tratar-se 

de necessidade comum a todas as actividades industriais34. 

Porém, as fábricas de maior dimensão, mais mecanizadas, e com um papel 

relevante na economia da cidade ou do país, localizaram-se preferencialmente 

junto ao rio, ou entre Alcântara e Belém (4º bairro), ou entre Pedrouços, o Poço 

do Bispo e os Olivais (1º bairro). Aí se definiram os bairros industriais mais 

importantes da fase paleotécnica e se instalou a indústria que definira Lisboa, 

em articulação com a restante pulverização das pequenas unidades pelos 

restantes bairros. (Gráfico 5) 

Emídio Abrantes referira ainda, para esta fase, que a instalação desta indústria 

dependera, quer do Decreto nº 8364, de 1922, relativo à classificação das 

                                                 
33 Pelo censo referido a 1 de Dezembro de 1930, verifica-se que as indústrias, isto é, que empregam 
maior número de braços, são, por ordem decrescente: relativas à construção civil; de vestuário e 
calçado; de metalurgia; transportes marítimos e fluviais, transportes em caminho-de-ferro, trabalho 
agrícolas, transportes automóveis, fabrico de géneros alimentícios. Cf. ABRANTES: 1938, p. 43. 
34 Idem, Ibidem, p. 44. 
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indústrias consideradas insalubres, incómodas, perigosas ou tóxicas, quer da 

Lei nº 1956, de 1937, do condicionamento industrial, tal como indicara Ferreira 

do Amaral, evidenciando, uma vez mais, as preocupações higienistas, uma 

herança do século XIX, e as económicas, reabilitadas com a política do Estado 

iniciada nos Anos Trinta35. 

O maior contributo para a caracterização da indústria, alusivo ao primeiro 

momento – (1938-1948) – conhecer a indústria da cidade – foi, efectivamente, 

a publicação dos Elementos. Esses estudos qualificaram o tipo de actividades 

e de indústrias existentes na cidade, localizando-as, o que evidenciou uma 

apropriação desordenada do espaço, tal como se verificara noutros países para 

a mesma fase industrial, apesar da especificidade da oficina e da pequena 

unidade fabril disseminada pelas freguesias de Lisboa. Estudos de natureza 

estatística e analítica, desenvolvidos ao longo de grande parte da década de 

Trinta, mesmo não tendo indicado soluções para os dados recolhidos, pelo 

menos no âmbito da indústria, constituíram uma ferramenta fundamental e um 

diagnóstico imprescindível para o conhecimento de alguns dos problemas do 

sector secundário, cujas soluções se aguardavam com a elaboração do plano 

director.   

Mas algumas das resoluções propostas pelo futuro plano não poderiam 

encontrar-se dissociadas das opções da política económica do país e das 

novidades inerentes à indústria neotécnica. A pequena dimensão das fábricas 

de Lisboa, característica extensível às unidades industriais de outras regiões 

de Portugal, constituiu uma das principais dificuldades do sector secundário 

que Ferreira Dias combateu com a Lei da Reorganização Industrial, de 1945 e 

com a criação de conceitos como a indústria base ou a dimensão mínima, e 

que, certamente, tiveram reflexo na organização da actividade fabril na cidade, 

ou num território mais vasto. 

A renovação económica e industrial exigida para o país contemplou uma ideia 

de cidade industrial diferente da descrita pelo engenheiro Emídio Abrantes. 
                                                 
35 A instalação dos estabelecimentos industriais é regulada, em primeiro lugar, pela Lei 1956 e 
respectivos Regulamentos, relativos ao condicionamento industrial, isto é a licença económica de 
estabelecimento. Obtida esta, nos casos em que é de exigir, ou independentemente de licença de 
estabelecimento, a concessão do Alvará para a exploração de uma indústria num determinado local é 
regida pelo Regulamento das indústrias insalubres […]. Para as indústrias incómodas e insalubres a 
licença para a exploração de uma indústria depende de vistoria feita aos estabelecimentos por uma 
comissão de peritos, que impõe as condições julgadas necessárias, para atenuar ou eliminar os 
inconvenientes da indústria. Cf. Idem, Ibidem, p. 47 e 46. 
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Considerara-se a indústria como um elemento essencial a estudar no projecto 

de natureza urbana. Aliás, a instalação das fábricas foi sinónimo de urbanismo 

e o urbanismo correspondeu à instalação e à integração de mais fábricas36. 

Com um pensamento inscrito numa matriz profundamente industrialista, quanto 

mais a fábrica da fase neotécnica integrasse a área urbana maior emancipação 

se verificaria em relação ao campo e a uma economia dependente dos 

produtos agrícolas. 

 Ferreira do Amaral na obra Industrialização e Urbanismo (1958) mencionou 

que o planeamento das cidades deveria obedecer ao pensamento dominante 

de facilitar e servir a vida das indústrias que as procuram. Essencialmente, 

rasgando espaços convenientes às implantações fabris; estendendo-se às 

áreas industriais os acessos rodoviários, ferroviários e fluviais, adequados aos 

Homens e às coisas; facilitando os esgotos e os abastecimentos de água e 

energia, e, sobretudo adaptando a urbanização à economia dos 

empreendimentos, através das ampliações dos espaços livres acessíveis à 

exploração industrial […]37. 

O arquitecto Keil do Amaral também comungou da ideia de que a indústria 

podia ser integrada na cidade, qualificando o espaço urbano. Em 1943, 

escreveu A Moderna Arquitectura Holandesa, onde referiu a importância dos 

planos de urbanização e dos estudos aplicados à actividade industrial. Keil do 

Amaral comentou que algumas fábricas e armazéns foram projectados por 

excelentes arquitectos, bem localizadas, e logo se tornaram elementos 

valorizadores dos aglomerados urbanos38, destacando de entre os vários 

edifícios industriais, a fábrica van Nelle (Roterdão). 

Todavia, esta ambicionada inserção da indústria na cidade, evidenciada 

principalmente pela óptica de Ferreira do Amaral – a nova indústria numa 

renovada cidade – não se concretizou logo após a elaboração dos Elementos 

para o Estudo do Plano de Urbanização da Cidade de Lisboa.  

Às dificuldades inerentes ao período da Segunda Guerra juntou-se a morte do 

Engenheiro Duarte Pacheco, em 1943, Presidente da Câmara de Lisboa desde 

1938, enquanto que a colaboração de Etienne De Gröer com a Câmara 

                                                 
36 Cf. AMARAL: 1958. 
37 Cf. Idem, Ibidem, p. 38. 
38 Cf. AMARAL: 1943, p. 47. 
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terminara em 1940; um conjunto de condicionantes que dificultaram uma célere 

continuidade dos trabalhos do plano para a capital. Carlos Nunes da Silva 

refere que nestes anos assistiu-se à realização de estudos parcelares, 

relacionados com os bairros de casas económicas da Encarnação ou da Madre 

de Deus e prosseguiu-se a execução de «estudos de conjunto», «estudos de 

pormenor», «expropriações necessárias, à execução dos melhoramentos que 

se efectuaram e daqueles cuja realização se prevê para breve» e resolução 

das antigas concessões incompatíveis com o PGUEL»39.  

Integrado no espírito dos estudos parcelares para a cidade e no princípio de 

encontrar soluções para o problema habitacional e urbano antes de 1948, o 

plano de urbanização da Zona Sul da Av. Alferes Malheiro, mais conhecido 

pelo bairro de Alvalade, foi projectado, entre 1940-1945, pelo arquitecto Faria 

da Costa (1906-1971). O bairro de Alvalade afastou-se, porém, das 

experiências das «casas económicas», simbolizando um novo conceito urbano 

na cidade. Nos cerca de duzentos e trinta hectares organizaram-se oito células, 

as unidades de habitação, e integrou-se um complexo programa, como as 

escolas, os centros cívicos, os mercados, para além dos edifícios colectivos da 

habitação40.  

De acordo com a concepção de unidade de vizinhança a incorporação, a 

articulação e a organização de diversas funções definiram a sua singularidade 

e novidade. A par das actividades sociais da unidade, um centro ou um ponto 

de atracção fundamental, em torno do qual gravitou a vida dos seus habitantes, 

                                                 
39 Os estudos sistemáticos para o Plano Geral de Urbanização e Expansão de Lisboa – PGUEL – tiveram 
início com Etienne De Gröer, em 1938, Cf. SILVA: 1994, pp.15-16. O início dos Anos Quarenta foi, 
apesar de tudo, relevante para a história urbana da cidade de Lisboa. Por um lado, efectuaram-se as obras 
relacionadas com a Exposição de Belém integrada no programa dos centenários, e, por outro, 
promulgava-se, em 1944, o Decreto-Lei nº 33921 que criou um novo regulamento relacionado com os 
planos de urbanização e, em 1946, a Lei nº 2018, que reintroduzia a fase judicial no processo de 
expropriação. A exclusividade dos trabalhos de urbanização atribuída às câmaras municipais, um dos 
vectores mais importantes da política urbana introduzida por Duarte Pacheco na CML, deparava cada 
vez com mais dificuldades. Daí a abertura à intervenção da iniciativa privada e consequente necessidade 
de a controlar por um licenciamento que tivesse em conta o plano que as câmaras (CML) por si só não 
conseguiam concretizar. Foi ainda no âmbito deste processo de liberalização que foi criada uma nova 
figura de plano, a terceira do Estado Novo: o anteplano de urbanização. Idem, Ibidem, pp. 16-17. Sobre 
o ante-plano de urbanização ver também LÔBO: 1995. Com impacto para a política urbana nacional, 
criava-se, através do Decreto 34337, de 27 de Setembro de 1944, a Direcção Geral dos Serviços de 
Urbanização, que tinha como principais missões: definir critérios orientadores para a política urbana; 
emitir conselhos e sugestões técnicas ou artísticas; desenvolver normas e processos regulamentares; 
fornecer informações ou esclarecimentos e publicar o Boletim da Direcção Geral dos Serviços de 
Urbanização.  
40 Cf. Capítulo 5. 
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planearam-se as funções comerciais ou industriais. Perspectivou-se a 

instalação de indústrias auxiliares, como as estações de serviço, lavandarias, 

padarias, carpintaria, a oficina de canalizador, a serralharia e outras que se 

encontrassem mais directamente ligadas às necessidades da unidade de 

vizinhança. Indústrias entendidas como indispensáveis ao quotidiano da 

unidade, ao seu serviço diário. Porém, alguns autores defenderam, também, a 

inclusão de indústrias ligeiras, que não provocassem incómodos relacionados 

com os cheiros ou barulhos. As indústrias foram, neste caso, percepcionadas 

como um factor de vitalidade para os moradores e para a ordem social, 

fornecendo emprego na área das habitações. Com base neste raciocínio 

planeou-se Cumbernauld, na Escócia, cidade nova em que cada unidade de 

vizinhança terá os seus grupos industriais tão próximos das zonas de habitação 

quanto o permitam a natureza e volume de instalações. Assim se poupam 

longos, extenuantes, e desnecessários percursos, em benefício do trabalho e 

do tempo livre para descanso físico e mental. Assim se evitam também os 

grandes congestionamentos de trânsito, motivados por uma população que se 

desloca às mesmas horas, seguindo os mesmos trajectos41. 

O bairro de Alvalade, vocacionado para o programa habitacional, mas também 

protótipo da unidade de vizinhança, integrou algumas áreas funcionais mais 

diferenciadas. Projectaram-se duas zonas de indústria local e de artesanato, 

localizadas na parte média, a norte e a sul da superfície a urbanizar, apenas se 

tendo concretizado a integração das pequenas unidades fabris previstas para a 

célula três. 
Ainda que as actividades planificadas e inseridas no bairro de Alvalade não 

tipificassem o padrão correspondente à indústria base, ou mesmo à produção 

fabril mais tradicional da cidade, como a têxtil ou a cerâmica, assistira-se em 

Lisboa, a partir de 1945, à construção de uma zona específica para as 

indústrias, projectada num plano de urbanização. Uma zona industrial de 

pequena escala, vocacionada para a indústria ligeira, adaptada à dimensão do 

bairro, anunciou a concepção que o plano director podia desenvolver. 

 

  

                                                 
41 Cf. CARDOSO: 1959, p. 110. 
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3.2. À volta do plano director de Lisboa de Etienne De Gröer 

 

A aprovação do plano director municipal de Lisboa por parte da Câmara 

Municipal, no final de 1948, constituiu um factor determinante para o arranque 

do 2º momento (1948-1967) – a indústria na cidade.  

Para a elaboração deste plano a Câmara Municipal de Lisboa voltara a 

contratar Etienne De Gröer que retomara, simultaneamente, os estudos 

elaborados entre 1932 e 1938, pelo engenheiro Emídio Abrantes e o programa 

estabelecido pelo próprio De Gröer, a partir de 1938. Na primeira parte do 

plano director de Lisboa, referiu-se que o relatório apresentado resultou ou 

incorporou os estudos pormenorizados anteriormente realizados. A grande 

novidade deste plano, que surgira com cerca de uma década de atraso, 

reflectiu-se na interpretação e no tratamento urbano atribuído aos diversos 

dados recolhidos, a partir dos quais se elaborou uma análise da situação da 

capital e da região envolvente, de acordo com variados parâmetros, definindo-

se um conceito para a cidade, que integrou um conjunto de factores, como os 

princípios de edificação ou a distribuição dos espaços livres, entre outros, para 

finalmente apresentar os regulamentos que consolidaram, de certo modo, o 

plano global de intenções proposto42. (Fig. 3.3) 

Carlos Nunes da Silva refere que o «Plano De Gröer» é um Plano Director 

típico daquela época. Produz um retrato das condições futuras da cidade de 

Lisboa a obter através das suas propostas sectoriais. Nele está enraizada a 

ideia de que as alterações físicas a introduzir permitiriam obter certas 

características sociais43. Também Margarida Souza Lôbo diz que em termos de 

macroestrutura, o Plano Director de Lisboa contém em si as grandes 

transformações que se operaram na cidade nos vinte e cinco anos que se lhe 

seguiram, referenciando, essencialmente, a estrutura de circulação e viária 

radiocêntrica apresentada para a capital, e destacando algumas artérias 

fundamentais para a definição dos novos bairros residenciais, como a segunda 

circular, o prolongamento da Avenida dos Estados Unidos, da Avenida de 

                                                 
42 Cf. GRÖER: 1948. 
43 Cf. SILVA: 1994, p. 18. 
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Berna e da Avenida António Augusto de Aguiar, são os grandes eixos que 

definem as novas malhas urbanas, que progressivamente se vão fixando44.  

Efectivamente, o plano De Gröer constituiu um documento de planeamento 

global da cidade, que estruturou a sua morfologia ao criar uma certa ordem e 

hierarquia através das várias funções organizadas por áreas ou zonas45. A 

concepção de zona, imbuída nos princípios de organização racional 

emergentes ainda no século XIX, pode ser considerada como a ideia fundadora 

e estruturante do plano, entendida como o modo de solucionar a promiscuidade 

das cidades industriais de então, como referimos acima.  

Gabrielle De Gröer, no primeiro número do Boletim da Direcção Geral dos 

Serviços de Urbanização, apresentou um texto de Etienne De Gröer intitulado 

“Introdução ao Urbanismo” onde considerou que Howard esteve na base do 

urbanismo moderno46. Apesar de ter criado o conceito de cidade jardim, 

Howard concebera uma distribuição racional das diferentes funções exigidas 

então a uma cidade, ao fixar zonas de acordo com as diferentes actividades47. 

Visão, também, retomada por Tony Garnier, constituirá mais tarde a base 

doutrinária da Carta de Atenas, que procurou através de soluções de natureza 

técnica ou estética resolver problemas de âmbito social ou económico, 

                                                 
44 Cf. LÔBO: 1995, p. 95 e pp. 93-99. Sobre este assunto ver também FERREIRA: 2004, p. 311, onde 
refere que o Plano Director de Urbanização, que estabeleça as grandes linhas gerais do desenvolvimento 
da cidade e as regras regulamentares a observar na execução dos planos parciais que irão sendo 
estudados e executados “na medida das necessidades”. De uma forma sem dúvida prosaica, aquelas 
“grandes linhas gerais” acabaram por esquematizar, na cidade, uma estrutura radiocênctrica em forma 
de “leque”, através de um conjunto de grandes artérias radiais que “vão do centro à periferia” e uma 
série de circulares concêntricas como “anéis de um leque de que as radiais são as varetas”! Temos, 
assim, portanto, uma estrutura radiocêntrica, através da qual os caminhos da urbanização de Lisboa vão 
do “centro à periferia” ou, usando uma linguagem mais consentânea com a época em causa, que vão do 
centro do Império para a sua metrópole! 
45 O plano director de Lisboa, de 1948, considerou diversas zonas: zona central (esta zona continha em si 
diversas zonas, como a mista); zona da colina do Castelo; zonas mistas; várias zonas de habitação; zonas 
comerciais locais ou de administração; zonas reservadas aos espaços livres e reservadas; zona rural; zona 
militar; zonas reservadas para a construção de edifícios públicos; e as zonas destinadas ao sector 
secundário. Cf. GRÖER: 1948, pp. 2-93, referentes ao Regulamento das Zonas. 
46 Para Etienne e Gabrielle De Gröer o urbanismo moderno definia-se, fundamentalmente, através de três 
critérios: i) criação de uma cidade jardim com um tamanho médio definido pelo número de habitantes e 
que integrava uma cintura rural e meios rápidos de transporte, de acordo com o modelo de Howard; ii) 
distribuição racional das diferentes funções no terreno urbano disponível; iii) a aplicação de todas as 
ciências técnicas ao arranjo de uma cidade, quer dizer: a instalação de esgotos em todas as ruas e de 
aparelhos higiénicos em todas as casas, a adição de água potável, a distribuição da luz e da força motriz 
eléctricas, a destruição dos desperdícios, a organização dos transportes públicos, etc. Cf. GRÖER: 1948, 
p. 24. 
47 Howard delimitara e isolara as áreas de maior descanso, ou as que requeriam a manutenção do 
ambiente natural, como os espaços verdes ou os agrícolas, de outras que integravam os trabalhos mais 
promíscuos, como os industriais. Cf. GRÖER: 1945-46, vol. I, p. 24. Sobre este assunto ver também os 
Capítulos 1 e 5 do presente trabalho. 
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recorrendo, para isso, a uma revolução da ideia de cidade que ofereceu uma 

estrutura racional e funcional, de modo a satisfazer as necessidades básicas 

sentidas por todos os homens, o que implicou a definição de zonas que 

permitissem a materialização eficiente dessas funções tipo48.  

O texto apresentado por Gabrielle De Gröer introduziu e defendeu um dos 

principais conceitos presentes no plano director de 1948 – o zonning. Partindo 

da noção de que as cidades apresentavam um carácter desordenado e caótico, 

o zonning surgiu como uma solução incontornável para a cidade moderna. Pois 

através da criação de um regulamento para as zonas, seria possível definir um 

conjunto das leis e regras que organizassem uma cidade com áreas de 

carácter diferente, impondo um modo de construção especial, de acordo com 

as especificidades ou características de cada área funcional. Propunha-se a 

divisão da cidade em cinco categorias funcionais, às quais equivaliam cinco 

zonas: i) a industrial (15% a 20% da superfície aproveitável da cidade); ii) a 

comercial e cívica; iii) as de habitação (80% a 85% da superfície aproveitável); 

iv) a dos espaços livres; v) a rural49. 

À indústria fora atribuído um lugar na cidade moderna. A indústria de Lisboa 

que chegava à década de Quarenta um pouco disseminada por toda a cidade, 

ainda que se verificassem bolsas de maior concentração, passou a ser 

encarada como um elemento fundamental para o quotidiano. Porém, a 

actividade fabril devia ser organizada de acordo com novas regras urbanas. A 

zona industrial não deve servir senão para indústria, e as leis de um 

regulamento moderno proíbem que nela se tolerem quaisquer habitações 

(salvo as dos guardas das fábricas) e quaisquer estabelecimentos comerciais. 
Nas grandes cidades existentes, os centros industriais não ficaram à espera do 

advento do urbanismo para se formarem, e achamo-nos aí sempre em face de 

uma facto consumado: um ou vários agrupamentos fabris que se dispuseram 

                                                 
48 Françoise Choay, no entanto, integra o contributo de Ebenezer Howard, o criador do conceito da cidade 
jardim, num modelo mais cultural, onde o homem era compreendido como fazendo parte da comunidade, 
e onde se valoravam os aspectos históricos da cidade antiga, enquanto Tony Garnier ou Le Corbusier são 
considerados dois autores fundamentais e pioneiros na definição da concepção da cidade progressista, 
atribuindo-se uma maior atenção ao indivíduo, mas um individuo que fora concebido com necessidades e 
comportamentos comuns e standards, de acordo com uma visão que integrava os contributos da técnica e 
veiculava os benefícios da máquina. Porém, entre estes três autores existiu, de facto, essa preocupação em 
ordenar o espaço urbano de acordo com as diferentes funções e necessidades de um quotidiano ainda 
muito marcado pela actividade industrial. Cf. CHOAY: 2002 [1965]. 
49 Cf. GRÖER: 1945-46, vol. I, p. 44. 
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quase sempre ao longo das vias de comunicação fluvial e férrea, sem tomar 

em conta de maneira nenhuma quaisquer outras considerações de interesse 

geral. É ainda bom quando estas fábricas estão ainda agrupadas de um só 

lado da cidade e estão dispostas de tal modo que os seus fumos, poeiras, 

gases tóxicos e cheiros maus não são levados pelos ventos dominantes. […] 

Mas, a questão complica-se quando as fábricas estão espalhadas por toda a 

cidade e estragam todos os seus bairros, ou quando a zona industrial existente 

fica mal situada em relação aos ventos dominantes. Torna-se então necessário 

que o Município exproprie estas fábricas a fim de as obrigar a mudar para a 

zona especialmente indicada pela Planta Directriz para ser a única zona 

industrial admitida, - um espaço situado de preferência na periferia da cidade, 

bem servido pelo caminho de ferro e pelo curso de água navegável (caso 

exista um destes) e disposto de tal maneira que os ventos dominantes da 

região levem os fumos para o sentido contrário ao do resto da cidade50. 

A criação de uma zona industrial que concentrasse todas as actividades deste 

sector, servida por um conjunto de infra-estruturas associadas à rápida 

circulação e localizada numa área que não interferisse com a qualidade do 

ambiente, preocupação fugazmente esboçada ao referir-se a orientação dos 

ventos e dos fumos, implicava a supressão das unidades fabris que se 

situassem em locais da cidade não vocacionados para esta actividade. De 

acordo com Gabrielle De Gröer, a deslocalização das antigas fábricas e a sua 

correcta inserção na cidade, respeitando a “planta directriz”, necessitava da 

intervenção correctiva por parte da Câmara Municipal. Assim, previa-se que o 

município, não só proibisse a continuidade das actividades em locais 

disfuncionais da cidade para aquela actividade, como se sugeria que esta 

comportasse os custos da expropriação das fábricas, de modo a condicionar as 

actividades em sítios impróprios.  

Noção, também, defendida por Ferreira do Amaral, no seu texto 

Industrialização e Urbanismo. Partindo do conceito de zonamento físico da 

cidade, ou mesmo de um território mais lato, de âmbito regional ou nacional, 

Ferreira do Amaral ajustara uma solução urbana às exigências de natureza 

económica. Aliás, a moderna indústria só poderia desenvolver-se se 

                                                 
50 Cf. GRÖER: 1945-46, vol. I, pp. 34-35. 
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respeitasse os planos de urbanização e abandonasse os locais antigos, os 

locais que correspondiam a uma indústria que não atingia a dimensão mínima 

indispensável para o desenvolvimento da fase neotécnica. Assim, as 

actividades fabris deviam ser distribuídas por áreas adequadas, a criação de 

zonas próprias para a indústria é a solução racional que se apresenta quando 

se encaram estes problemas de urbanização. […] A sua localização, no 

interesse geral, não pode resultar do capricho de interesse restrito do 

empreendimento, mas sim obedecer com rigidez ao plano director das 

urbanizações locais […]51. 

A par das preocupações de organização física das indústrias no espaço 

urbano, Ferreira do Amaral manifestou, seis anos mais tarde, no texto 

“Localização das Indústrias e seus Condicionamentos”, inquietações de 

natureza social, referindo que as opções alusivas à localização da indústria 

deviam, também, articular-se com análises que informassem os factores 

sociais e económicos. Às questões de âmbito higiénico, técnico, infraestrutural, 

adicionaram-se respostas que procuraram favorecer uma adequada 

distribuição geográfica, demográfica e económica52. 

Esta perspectiva mais integradora do tecido social e económico, direccionada 

para uma área geográfica mais vasta, que ultrapassasse a escala da cidade, 

ainda que não tivesse sido contemplada nos estudos desenvolvidos ao longo 

dos Anos Trinta, constituiu, contudo, uma referência importante, na década 

seguinte.  

O texto de apresentação da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, 

publicado no seu primeiro Boletim (1945-46), conferiu um âmbito nacional à 

elaboração e à definição das zonas industriais. São ainda necessárias para a 

elaboração de um Plano Nacional no qual terão de ser estudados todos os 

factores que possam influenciar a vida económica do País, especialmente a 

sua industrialização, indicando por um lado as zonas industriais de 

concentração excessiva, e por outro as zonas mais adequadas para as novas 

instalações do género53. A realização de um plano nacional vocacionado para 

as actividades económicas, com particular relevo para o sector secundário, 

                                                 
51 Cf. AMARAL: 1958, pp. 7-8. 
52 Cf. AMARAL: 1964, p. 5. 
53 Cf. Boletim da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, I volume, 1945-46, p. 4. 
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onde se localizassem as zonas industriais, revelou-se um instrumento 

indispensável para a correcção de assimetrias, quer de natureza económica ou 

industrial, quer ao nível da deslocação das populações e da consequente 

necessidade de habitações54. 

Em 1948, também Etienne De Gröer propôs que se elaborasse um “Plano 

Nacional de Urbanismo”, organizado em planos regionais55. Uma medida que 

visara corrigir concentrações excessivas, tanto ao nível da indústria, como da 

população que se deslocara em função desta actividade. Concepção inserida 

no espírito que se manifestou, pelo menos, no pós Segunda Guerra Mundial, e 

no âmbito das Leis nº 2002 e 2005.  

O texto do Plano Director de Lisboa, Modo actual de construir, (1948) revelou, 

de facto, uma análise mais abrangente da cidade de Lisboa, integrando-a na 

sua região. De Gröer entendeu que Lisboa constituía um núcleo central em 

torno do qual se desenvolviam diversos subúrbios, articulados com a capital 

através de um conjunto de vias de comunicação que apresentavam uma 

configuração tentacular. Estes subúrbios organizaram-se em duas categorias, 

de acordo com as suas características funcionais: i) residenciais e turísticos – 

Costa do Sol, linha de Sintra com excepção da Amadora, grande parte de 

Almada e Caparica, e um eixo que se desenvolvia entre Loures, Mafra e 

Ericiera; ii) industriais – uma parte de Almada, o grupo do Barreiro que incluía o 

próprio Barreiro, a Moita e o Seixal, o grupo Montijo, Alcochete e finalmente o 

grupo de Vila Franca de Xira, que integrava Alhandra, Alverca, Póvoa de Stª 

Iria, Vialonga, e a própria Vila Franca56. 

Paralelamente aos diversos subúrbios industriais identificados Etienne De 

Gröer calculara, que para uma população estimada em um milhão de 
                                                 
54 Em 1948, o Congresso dos Arquitectos, através da participação dos arquitectos Nuno Teotónio Pereira 
(n. 1922) e M. Costa Martins, divulgou, precisamente, a urgência em realizar-se um plano nacional que 
identificasse os diferentes sectores de actividade e a sua localização. Informação compreendida, uma vez 
mais, como um auxílio para diagnosticar e a superar as diferenças socio-económicas, nomeadamente ao 
nível dos programas habitacionais. Cf. Cap. 5, do presente trabalho. 
55 Etienne De Gröer tinha como referência outros exemplos internacionais, referindo que não deve perder 
de vista o facto de, na Inglaterra, país extremamente industrializado, cuja população está concentrada 
nas cidades e onde a Região de Londres representa 25% de toda a população inglesa, toda a gente se 
queixa da enormidade desta aglomeração (entre 8 e 9 milhões de habitantes) e das complicações e 
dificuldades que cria o seu tamanho. Cf. GRÖER: 1948, pp. 3-4. 
56 Cf. GRÖER: 1948, pp. 81-82. Para Etienne De Gröer os grupos industriais que maior crescimento 
demográfico registaram foram o grupo do Barreiro (em quarenta anos a população cresceu duas vezes e 
meia mais do que em relação a 1900) e de Vila Franca de Xira (a população duplicou em menos de 
quarenta anos). Para o ano de 1940, calculou-se que existiam 109061 habitantes nos subúrbios industriais 
e De Gröer concluía que a população destes locais viria a crescer mais rapidamente do que a da capital. 
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habitantes na cidade de Lisboa, até 1968, cerca de 16,5% empregar-se-ia na 

actividade industrial. Reafirmando ao longo do Plano que o zonamento é 

mesmo a base do urbanismo, De Gröer considerou que a divisão da cidade em 

zonas fosse ordenada por uma regulamentação distinta que permitirisse a 

manutenção das características de cada área funcional, a concepção geral dos 

arruamentos, ou a organização dos espaços verdes57. Considerou-se, também, 

o regulamento um poderoso instrumento que disciplinava a especulação predial 

a que a cidade estava exposta, ou os interesses “egoístas” dos industriais, que 

geralmente pretenderam manter uma mão-de-obra abundante junto às fábricas, 

sem manifestarem qualquer preocupação com o seu bem estar. 

Quanto à actividade industrial Etienne De Gröer, em conformidade com o texto 

apresentado por Gabrielle De Gröer, reiterou que um dos principais defeitos da 

cidade encontrava-se na amálgama existente entre as habitações e as fábricas. 

Portanto, o objectivo de um plano de urbanização residiu na arrumação 

racional dos bairros residenciais e industriais, evitando qualquer inconveniente 

para a saúde pública, através da convivialidade dessas funções. A zona 

industrial prevista no plano director organizou diversas categorias industriais: i) 

zonas industriais, área do porto de Lisboa e território dos Caminhos-de-ferro 

Portugueses, existentes ou projectadas antes de 1947; ii) zonas industriais 

especiais; iii) zonas locais de indústrias ligeiras ou de artesanato. O plano de 

1948 contabilizou, para as zonas industriais, 941 hectares; para as zonas de 

indústria ligeiras e de artesanato, 55 hectares58 e perspectivou a inclusão de 

mais 50 hectares do território da cidade para o sector secundário. O que 

significou este aumento do território industrial? Que até ao ano de 1968, 

sensivelmente, Lisboa teria várias zonas industriais modernas, de acordo com 

as exigências da fase neotécnica, com uma área total prevista de 1046 

hectares. 

A zona industrial principal, que pretendera responder a um novo modelo de 

industrialização, esboçada ainda antes de 1947, foi integrada e consolidada 

                                                 
57 A regulamentação de uma zona determina: 1º a afectação dos terrenos duma mesma zona, a uma 
mesma actividade (indústria, comércio, habitação, etc.); 2º a taxa de da utilização destes terrenos. Cf. 
Idem, Ibidem, p.7. 
58 Os 55 hectares previstos para as zonas locais de indústrias ligeiras e de artesanato organizavam-se do 
seguinte modo: Benfica (4 hect.); Laranjeiras (7 hect.); Ajuda oeste (8 hect.); Belém (5 hect.); bairro 
económico de Carnide, Luz e Pontinha (12 hect.); Ameixoeira e Charneca (5,5 hetc.); Lumiar (9 hect.); 
Telheiras (4,5 hect). Cf. GRÖER: 1948, p. 92. 
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pelo plano director na Lisboa oriental. Parte dos novos 50 hectares projectados 

para a zona industrial foram absorvidos por esta área da cidade, cuja vocação 

se especializara, perpetuando uma herança da industrialização Oitocentista. Os 

limites geográficos da zona industrial oriental ampliavam-se, agora, até à 

fronteira com o concelho de Loures e projectavam-se de acordo com as regras 

coevas do urbanismo, ou seja com base no conceito de zonamento, plasmando 

as ideias defendidas por Etienne De Gröer.   

Tanto a fixação da Sacor, em 1938, na Lisboa oriental, como a da fábrica de 

gás que se veio a instalar na Matinha em 1944, renovaram a vocação fabril 

desta área da cidade, libertando a capital, a ocidente, de indústrias mais 

perigosas ou insalubres, como vimos no capítulo anterior através da opção de 

construir a Feira das Indústrias Portuguesas nos terrenos na Junqueira59. 

Efectivamente, a percepção, por parte do Governo, de que a zona oriental da 

cidade seria destinada à indústria, fez-se sentir ainda na década de Trinta. A 

portaria nº 7520, de 9 de Fevereiro de 1933, nomeou uma comissão 

responsável pela elaboração dum plano de melhoramentos a introduzir no 

porto de Lisboa. Entendia-se este projecto como uma prioridade, pois 

estabelecia a ligação da zona marginal, a montante de Santa Apolónia, com o 

resto da cidade. Ligação que pretendia satisfazer tanto as exigências de 

funcionamento do porto, como os requisitos para o desenvolvimento urbano 

daquela área.    

                                                 
59 Para Vítor Matias Ferreira esta fragmentação das funções na cidade é entendida como um problema que 
aumentará as assimetrias sociais dentro da cidade. Mais uma vez, este autor, refere que àquela 
diferenciação funcional da cidade (distinguindo as zonas de habitação, de comércio e de indústria, dos 
espaços livres, etc.) corresponderá ao fim e ao cabo, uma diferenciação social e urbana […] Se “a bela 
avenida marginal de Lisboa e Cascais, maravilha de sentido atlântico”, estabelecia o eixo privilegiado 
de uma expansão da cidade para ocidente, o correspondente crescimento urbano de Lisboa para a sua 
margem oriental haveria de ficar “especializado”, como vimos, através da criação da respectiva zona 
industrial. Segundo Matias Ferreira, esta especialização funcional da cidade abandonava uma primeira 
ideia de Lisboa “autoritária e moderna” em favor do “capitalismo fundiário” sentido a partir dos Anos 
Cinquenta. Cf. FERREIRA: 2004, p. 313. Quanto à criação de zonas funcionais na cidade Margarida 
Souza Lôbo menciona ainda que estes zonamentos muito exclusivos vêm mais tarde a ser postos em causa 
pelas suas consequências: desertificação das zonas centrais fora do período laboral, carência de 
serviços e mesmo de comércio nas áreas habitacionais e introdução de uma incontornável rigidez na 
substituição de usos na cidade. Cf. LÔBO: 1995, p. 93. Porém, o plano director de 1948 previu, também, 
a existência de zonas mistas onde coexistiram funções habitacionais, de pequeno comércio, ou de 
indústria ligeira ou artesanal. Por outro lado, na década de Quarenta ou Cinquenta tentou-se responder aos 
problemas herdados por uma indústria da fase neotécnica, que, segundo os urbanistas, tinha desvirtuado a 
cidade. O zonamento podia ser entendido como uma medida correctiva para uma cidade que tentava 
conciliar, de facto, as diversas funções no seu território, dependendo, no entanto, de alguns progressos 
técnicos assentes nos meios de transporte, na electricidade ou no abastecimento de água domiciliária.  
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Um parecer do Conselho Superior de Obras Públicas relativo ao 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, datado de 1937, referiu que 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 Belém60. 

A concretização deste projecto impôs a conquista ao próprio rio de uma área 

considerável (39.000 m2, e uma faixa marginal de largura não inferior a 50 

metros, reservada ao domínio público), sem a qual não se poderia instalar a 

nova fábrica junto à Quinta da Matinha. Porém, a área total que se previa 

conquistar ao Rio Tejo era 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 […]61. 

A aprovação do projecto de regularização da margem direita do Tejo entre o 

Poço do Bispo e a Matinha, em 1937, pela 2ª secção do Conselho Superior de 

Obras Públicas62 elucidou as opções do Governo em relação à instalação das 

indústrias na zona oriental da cidade de Lisboa. Este projecto podia ainda 

considerar-se um factor essencial para a fixação e crescimento da zona 

industrial oriental, prevista no plano director de 1948. (Figs. 3.4 e 3.5) 

A par desta zona de expansão industrial, o plano de De Gröer integrou a 

continuidade de algumas áreas industriais mais consolidadas, como a de 

Alcântara, Junqueira, ou a Av. 24 de Julho, constituindo o núcleo fabril oeste, e 

a manutenção ou a inserção de indústrias ligeiras e artesanais nos bairros já 
                                                 
60 Cf. documento nº 3, Cap. 3. 
61 Idem. 
62 A 2ª secção do Conselho Superior de Obras Públicas emitiu parecer favorável relativo ao Projecto de 
Regularização da margem direita do Tejo entre o Poço do Bispo e a Matinha, aprovando, 
simultaneamente, o orçamento no valor de 7.613.700$00. Na sessão de aprovação do parecer, cujo 
despacho ministerial data de 30 de Julho de 1937, estiveram presentes os vogais: João Alexandre Lopes 
Galvão; António Byrne Pereira (relator); Afonso de Melo Cid Perestrelo; Salvador de Sá Nogueira e João 
Carlos Alves. Idem. 
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existentes ou a construir, como no caso do bairro de Alvalade (1940-45). A 

organização da actividade industrial na cidade revelou o princípio do 

zonamento funcional que se articulou com os critérios inerentes ao 

regulamento das indústrias incómodas, insalubres, perigosas ou tóxicas, e com 

o próprio condicionamento industrial. Assim, as indústrias de 3ª classe, que não 

foram consideradas perigosas para a saúde pública, instalaram-se nas zonas 

vocacionadas para a ligeira ou pequena indústria; as de 2ª classe puderam 

desenvolver-se na zona industrial oeste; enquanto que a zona oriental além de 

integrar as indústrias de 2ª classe, pôde também incorporar os 

estabelecimentos fabris de 1ª classe, prevendo-se a inserção de zonas 

industriais especiais63.  

A divisão das diversas classes industriais, de acordo com o seu grau de 

perigosidade para a saúde pública, pelas zonas industriais previstas no plano 

director, obedeceu ao “Regulamento do Talhamento do Terreno” para as zonas 

industriais e portuárias. O regulamento para estas áreas funcionais ao tipificar 

as actividades industriais apresentou as regras de implantação das unidades 

fabris indicando uma espécie de protótipo para as construções, referenciando: 

i) o tipo de estabelecimentos permitidos (Artº 1m/1); ii) a área de edificação, 

coberta (Artº 1m/1, Artº 3m/1); iii) a implantação dos edifícios e alturas (Artº 

4m/1); iv) o local de implantação (Artº 2m/1, Artº 10m/1); v) a proximidade de 

outros estabelecimentos industriais ou de habitações (Artº 1m/1, Artº 10m/1); 

vi) a disposição dos logradouros e o tipo de vedações (Artº 6m/1, Artº 7m/1), 

vii) a introdução de arborização ou jardins, como um factor correctivo do 

aspecto e do ambiente da fábrica e da própria zona (Artº 6m/1)64.  
A aplicação de conceitos relativos ao urbanismo defendidos por Etienne De 

Gröer, como o zonamento, dependeu da elaboração e do teor do regulamento, 

que regrou, simultaneamente, as diferentes zonas, o talhamento do terreno e a 

                                                 
63 No interior das Zonas Industriais, ficam delimitados bairros especiais destinados aos estabelecimentos 
perigosos, insalubres ou incómodos de 1ª classe. Estas Zonas Industriais Especiais não devem ser 
contíguas a zonas que não sejam Zonas Industriais ou Portuárias. Em alguns casos, certos 
estabelecimentos de 1ª classe não devem, em geral, ser autorizados nos aglomerados urbanos e só podem 
ser permitidos em pleno campo. Por exemplo: fábricas de explosivos, de gazes asfixiantes, de cloro, de 
alguns ácidos, etc. O Regulamento Relativo ao Licenciamento de Fiscalização dos Estabelecimentos 
Industriais e dos Armazéns ou Depósitos Insalubres, Incómodos ou Perigosos, indica para cada espécie 
de fábrica, uma margem de isolamento obrigatório, separando-a de outras instalações vizinhas. Cf. 
GRÖER: 1948, pp. 77. 
64 Cf. Idem, Ibidem, pp. 76-83. 
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construção. O regulamento, para além de orientar os proprietários numa prática 

construtiva similar, de acordo com as diferentes áreas funcionais da cidade, 

evidenciou as preocupações e as respectivas resoluções encontradas no plano 

para a cidade de Lisboa. Quanto às actividades industriais, o regulamento só 

podia espelhar uma ideia de cidade cujas respostas ainda foram ensaiadas 

para resolver as conflituosidades urbanas nascidas com a actividade fabril de 

Oitocentos, mas implementadas e concretizadas já na fase da indústria 

neotécnica. Aliás, muitas das propostas e das regras patentes no regulamento 

foram passíveis de se materializar devido ao desenvolvimento da própria 

tecnologia, nomeadamente no âmbito das infra-estruturas exógenas (vias de 

circulação) ou endógenas (electricidade, água) à actividade fabril. 

As três componentes comuns ao regulamento das diferentes zonas industriais 

delinearam-se no articulado em torno de temas relacionados com a 

salubridade, a segurança e a estética. Estas foram as principais preocupações 

que Etienne De Gröer procurara solucionar. Ou seja, a indústria da fase 

neotécnica exigiu outras regras. Problemas identificados com o modo caótico 

como as fábricas se organizaram na cidade, com a ausência de regras para a 

edificação destes edifícios, ou com a inexistência de condições mínimas para 

os operários trabalharem ou para habitarem, foram combatidos através do 

regulamento para as áreas industriais. 
A grande área industrial, que introduziu as novidades relativas ao urbanismo, 

localizou-se junto de vias de circulação requeridas pelas fábricas de 

Oitocentos, como a linha-férrea ou a área portuária, e beneficiou dos eixos 

rodoviários (cujo conceito se renovou a partir dos Anos Trinta) e das linhas 

aéreas. A oriente de Lisboa rasgaram-se as importantes Avenidas Infante D. 

Henrique e Marechal Gomes da Costa, marcadas no plano director, que 

delimitaram as áreas de expansão da cidade e estruturaram a nova indústria 

que se assumiu inequivocamente à via pública, estabelecendo ainda a ligação 

com as duas principiais vias de saída da cidade, o aeroporto65 (arquitecto Keil 

                                                 
65 A construção do aeroporto de Lisboa resultou de uma decisão conjunta entre o Governo e a Câmara 
Municipal de Lisboa. No plano director de Lisboa este equipamento acentua a modernidade pretendida 
para a capital, articulando-se directamente com a saída para o norte através da futura auto-estrada. 
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do Amaral, 1938-1942) e a futura auto-estrada do norte66 (1961). (Figs. 3.6, 3.7, 

3.8, 3.9 e 3.10) 
Na nova organização espacial pensada para a indústria encontraram-se alguns 

princípios inerentes à produção moderna, como o uso da electricidade, ou a 

organização racional do trabalho, a maior produtividade dos operários, como 

referira Henry Ford para os seus trabalhadores, que o próprio urbanista 

procurara solucionar através do regulamento para as edificações industriais. 

Etienne De Gröer pretendera, por exemplo, assegurar aos trabalhadores um 

bom arejamento natural e uma melhor iluminação solar, medidas que só se 

respeitariam se se conseguisse regular a densidade de construção, as cérceas 

dos edifícios, ou as áreas cobertas destinadas ao trabalho. Porém, nos 

edifícios industriais não se podia negligenciar a produção e os requisitos 

técnicos necessários à laboração fabril. O próprio De Gröer mencionou que 

como a produção industrial exige, conforme o caso, edifícios com forma e com 

volumes muito diferentes, não pode ser prescrita, nas zonas industriais, 

qualquer limitação das alturas. Também não é possível fixar qualquer 

percentagem máxima de superfície coberta por lote, pois que os edifícios 

industriais têm de se estender, por vezes, sobre quase a totalidade do lote, sob 

a forma de “sheds”, e, por vezes, precisam de ser muito altos, como uma torre, 

ou ter à volta de si grandes espaços livres de construção67. 

As eventuais limitações que o regulamento podia manifestar, devido à 

especificidade do programa fabril, não pareceram ter constituído um entrave à 

ideia de como edificar uma zona industrial. Por exemplo, em relação à cércea 

dos edifícios, De Gröer remeteu para as prescrições legais relativas aos 

estabelecimentos classificados, indicando ainda normas quanto ao alinhamento 

dos edifícios face à via pública, ao modo como os edifícios se podiam implantar 

no lote, às hipóteses de recuo das diversas construções, de acordo com a 

largura da rua ou às partes dos edifícios mais altas.  

                                                 
66 A construção da auto-estrada do norte inseriu-se no Plano Rodoviário Nacional (1945), que assinala o 
arranque do desenvolvimento moderno das comunicações rodoviárias, com base no conceito de auto-
estrada. Recorde-se que a auto-estrada para Cascais (1944) apareceu ainda como um episódio isolado na 
construção de vias rápidas que ligaram a capital ao resto do país. A ligação norte – sul foi uma das mais 
beneficiadas com o Plano Rodoviário Nacional, inaugurando-se o troço Lisboa – Vila Franca-de-Xira no 
ano de 1961. 
67 Cf. GRÖER: 1948, pp. 77-78. 
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Os motivos de natureza estética ou de qualidade do ambiente urbano foram, de 

facto, transversais ao regulamento para as zonas industriais, aparecendo 

diversas referências ao longo do texto, como: por razões de estética, uma 

excepção pode ser aberta para os corpos de edifício sobre a rua, para que 

estes não apresentem, do lado da via pública fachadas denteadas; ou também 

por razões de estética e de salubridade, os espaços não construídos dos 

terrenos fabris devem ser arrelvados ou ajardinados. O aspecto acolhedor das 

cercanias de uma fábrica é necessário sob o ponto de vista social: num 

ambiente agradável trabalha-se mais facilmente e melhor68. As próprias 

vedações deviam contribuir para a harmonização do espaço fabril e público, 

aconselhando-se a construção de muros com pouca altura, impedindo que as 

ruas de uma zona industrial sejam terrivelmente tristes69. Como forma de 

proteger e separar as áreas industriais das habitacionais utilizaram-se espécies 

vegetais e faixas mais densas (15 m) plantadas com árvores e arbustos de 

maior porte70.  

Estas normas aplicaram-se preferencialmente nas zonas industriais e 

portuárias, ou seja na área fabril projectada para a Lisboa oriental, onde se 

localizariam as indústrias classificadas na 2ª e 1ª classes, de acordo com a sua 

natureza insalubre, incómoda ou perigosa.  

Etienne De Gröer pensara a cidade para a indústria neotécnica, permanecendo 

num tecido de natureza mista a fábrica com uma produção mais ligeira. A 

indústria moderna organizou-se em Lisboa através do conceito de zonning, 

permitindo que a actividade fabril fosse finalmente integrada nas preocupações 

urbanas da capital. O plano director de 1948 tentou corrigir os malefícios 

                                                 
68 Idem, Ibidem, pp. 79-80. 
69 Idem, Ibidem, p. 80. 
70 Em 1944, Le Corbusier desenvolveu o conceito de “fábrica verde”, o qual pretendeu equacionar 
importantes reformas no modo de construir os edifícios industriais. Alguns dos objectivos que se 
pretendiam materializar com a construção da “fábrica verde” articularam-se com a possibilidade de um 
edifício industrial permitir o desenvolvimento de condições de trabalho que favorecessem tanto a 
exploração da técnica, como da dimensão física ou moral dos operários. Este tipo de fábrica pode ser 
classificada de «Fábrica Verde», quer dizer que o trabalho se efectua verdadeiramente nas condições da 
natureza. Tem em conta o sítio, o sol, as perspectivas da paisagem e de um universo de factores de ordem 
sensível, condições, que, de certo modo, Etienne De Gröer tentou padronizar no plano director de Lisboa. 
Le Corbusier projectou uma fábrica de armamento, no início dos Anos Quarenta, para o Ministério da 
Defesa de França, onde desenvolveu este conceito de “fábrica verde”. Unidade fabril que não chegou a 
ser construída. Cf. CORBUSIER: 1991 [1946], p. 76. 
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provocados pela implantação desordenada da indústria Oitocentista e localizou 

a indústria moderna em conformidade com as novas regras.  

A zona industrial, ainda que vinculasse uma área da cidade a esta função 

específica, apresentou-se com uma escala e valorização urbana compatível 

com as restantes funções, como a habitacional ou a paisagística. Ao principal 

sector industrial de Lisboa tentou aplicar-se um conjunto de normas que 

procuraram integrar esta actividade na imagem da cidade moderna, 

compatibilizando preocupações de âmbito tecnológico, produtivo, construtivo, 

estético e humano. Também a cidade industrial da fase neotécnica procurou 

valorizar o aspecto do trabalho e da actividade do homem, e a sua dimensão 

social e psicológica, viabilizando a correcção dos abusos sentidos na primeira 

revolução industrial.  

À segunda revolução industrial a cidade dera a oportunidade de integrar os 

edifícios e as actividades que simbolizaram a mudança do paradigma cultural, 

sentida no início do século XX, onde a máquina fora o símbolo de uma cultura 

mais homogénea. De Gröer teve de articular as diversas exigências produtivas 

com o modelo urbano pretendido. As preocupações com a imagem urbana da 

zona industrial, essencialmente na Lisboa oriental, foram tão necessárias 

quanto as manifestadas na área ocidental mais vocacionada ao lazer e ao 

turismo. Esta foi a zona de saída da capital para norte e para o estrangeiro. Se 

a ocidente os turistas chegavam a Lisboa pela barra do Tejo e aportavam nas 

modernas gares marítimas, a oriente, os turistas e os empresários 

desembarcavam no aeroporto servido por avenidas largas. 

As Avenidas Infante D. Henrique e Marechal Gomes da Costa conferiram essa 

escala à cidade industrial e organizaram as actividades e os edifícios fabris. 

Lisboa começara a beneficiar de algumas infra-estruturas. Não esqueçamos 

que a central elevatória dos Olivais inaugurou-se a 30 de Maio de 1948, uma 

estação integrada na zona industrial definida no plano director, a construção da 

subestação de Moscavide ocorreu três anos mais tarde, ano da inauguração da 

barragem de Castelo do Bode71, enquanto que a fábrica do gás, desde 1944, 

que se encontrava nos terrenos da Matinha. Os edifícios e as actividades fabris 

dispuseram-se e organizaram-se em função da frente de rua ou da frente das 

                                                 
71 Cf. Cap. 2 do presente trabalho.  
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avenidas. Tal como Le Corbusier na sua “fábrica verde”, De Gröer tentou 

compatibilizar os espaços urbanos e as actividades fabris, transmitindo um 

outro conceito de produção, de organização do trabalho, integrando as 

preocupações com a natureza e com os espaços de sociabilidade. Os aspectos 

paisagísticos revelaram-se tão importantes para cidade, como para o operário 

que laborava no interior da fábrica. O verde funcionou como um elemento 

dissuasor do trabalho maquinal e aproximou a unidade fabril a uma outra ideia 

de fábrica que dialogou com a paisagem e com o ambiente construído.  

A cidade preparou-se para receber a fábrica limpa e clara72. A electricidade 

propiciara a importação de uma cultura edificatória que se estendia a outros 

programas produtivos. O uso do betão armado, como principal material 

estruturante, contribuiu para criar essa imagem de uma indústria diáfana, que 

se libertara dos incómodos da utilização do vapor, desmaterializando, muitas 

vezes, a imagem deprimente e suja dos lugares industriais de Oitocentos. 

Mesmo as indústrias mais tóxicas ou as que requeriam equipamentos 

inquestionavelmente tecnológicos e expostos à via pública, como no caso da 

Sacor ou da fábrica do gás, integraram, no seu recinto industrial, 

experimentações ou soluções construtivas e plásticas que evidenciaram maior 

cuidado formal. A fábrica representara a tecnologia e a modernidade 

económica. E como referiu Ferreira do Amaral quanto mais fábrica desta 

geração industrial, mais cidade.  

A urbanidade da zona industrial, patente no plano director de 1948, exprimiu-se 

através da aproximação da fábrica à cidade e à população. A enunciação de 

algumas normas relativas à edificação, às vedações ou à arborização, 

concorreram, afinal, para criar na cidade uma área industrial que pudesse ser 

integrada através de algumas das novidades inerentes à segunda revolução 

industrial, como a higienização, a utilização da automatização, a incorporação 

de outro tipo de actividades e a aceitação de uma outra organização do espaço 

de trabalho, que elegeu, por vezes, para comunicar com a via pública as 

actividades menos industriais. Houve como que uma intencionalidade em 

aproximar estes bairros industriais da segunda geração a espaços modernos 

de feição residencial, distinguindo-se os edifícios industriais pela inserção da 

                                                 
72 Cf. Cap. 4. do presente trabalho. 
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marca do produto, quando esse produto industrial começou a estar associado à 

promoção para as massas. Esta vontade de criar uma imagem residencial a 

uma zona industrial, subliminarmente presente no plano de 1948, remete-nos 

para um texto publicado na revista francesa Urbanisme, onde se precisou que 

as zonas industriais, são sobretudo implantadas de tal forma que parecem 

quarteirões de residência, sendo separados por vastos espaços verdes […] são 

muito interligadas também com a região, quer seja por caminho-de-ferro, quer 

seja por estrada ou mar […]73. 

O conjunto destes desafios e exigências inerente à zona industrial principal da 

capital dependeu de uma novidade que o plano director introduzira, a noção de 

lote industrial. O lote para a construção de uma fábrica assumira uma 

dimensão urbana, e foi em relação a esse lote, integrado na malha planificada 

da cidade, que se definiram as regras de edificação fabril. Esta noção de lote 

industrial ensaiou, pela primeira vez, o conceito de parque industrial na cidade. 

Ou seja, a disponibilização de um espaço urbano que reuniu as condições 

essenciais para a fixação de fábricas, como as estradas, o saneamento básico, 

a electricidade e o telefone74.  

De Gröer importara para o plano director preocupações que a maioria dos 

países sentiram na organização das suas actividades económicas, de cariz 

industrial, após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ao conhecimento 

desenvolvido pelos Elementos para o Estudo do Plano de Urbanização de 

Lisboa e ao conceito de zonning, estruturante para o plano director, De Gröer 

aliou a novidade de outras experiências internacionais que se desenvolveram 

após 1945, comentadas, por vezes, no próprio texto do plano. 

Em França, por exemplo, a preocupação com a organização das zonas 

industriais nos planos de urbanismo manifestou-se, com maior continuidade, a 

partir de 1950. Os objectivos iniciais subjacentes à criação destas zonas 

                                                 
73 Cf. Urbanisme, Revue Française: 1953, nº 25-26, p. 56. 
74 Só em 28 de Março de 1973, o Decreto-lei nº 133 definia o conceito de parque industrial, 
caracterizando-o como uma aglomeração planeada de unidades industriais cujo estabelecimento visará 
objectivos de fomento industrial. Com este decreto criavam-se e definiam-se as condições básicas para a 
instalação de aglomerados industriais planificados, procurando satisfazer fundamentalmente as carências 
das pequenas e médias empresas e localizando-as em áreas que dispunham de terrenos a baixo preço e 
permitindo, também, uma descentralização das actividades secundárias de áreas onde se verificava uma 
grande concentração industrial. Cf. Colectânea de Legislação Urbanística. Diplomas fundamentais. 
Parques industriais. Tomo V, Selecção, organização e sistematização de Jorge A. B. Ferreira, 
policopiado, Comissão Coordenadora da Região do Algarve, 1985. Sobre este assunto ver CUSTÓDIO 
(Coord.): 1996, pp. 14-25. 
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aproximaram-se das exigências manifestadas por De Gröer, pois procurou-se 

um meio mais eficaz que organizasse o espaço da cidade, atribuindo às 

indústrias um lugar específico no sistema urbano. Mas, a esta solução de 

natureza urbana juntou-se, um pouco mais tarde, uma preocupação 

económica, incorporando na zona industrial os lotes fabris que passaram a ser 

comercializados como um qualquer lote de habitação.  

Para o tempo em análise, mais relevante ainda se apresentou a concepção de 

cidade nova, que circulou na Europa após a Segunda Guerra Mundial. A 

preferência ou opção pelas cidades novas residiu na autonomia económica que 

podiam alcançar, fundamentalmente, através da actividade industrial. 

Planificara-se a cidade contemplando um vasto espaço para a implantação da 

indústria. 
O programa das new towns inglesas constituiu uma espécie de paradigma para 

a organização da indústria neotécnica da década de Quarenta e Cinquenta nas 

cidades e também num território mais vasto75. Todas as cidades têm uma ou 

mais zonas industriais localizadas para que, sendo fácil e rápido o acesso dos 

operários, fossem reduzidas ao mínimo as consequências desagradáveis que 

podem provocar. O acesso às fábricas faz-se por ruas de serviço e a zona 

industrial é directamente servida por uma via bastante importante que as põe 

em contacto com a cidade e o exterior76. O planeamento das zonas industriais 

das new towns procurou, ainda, responder a alguns requisitos que 

maximizassem as potencialidades da actividade fabril na cidade, tal como 

observamos com o plano director: i) instalar indústrias com um grau de maior 

toxidade numa escala geográfica mais ampla; ii) fomentar a atracção da fixação 

das indústrias através de um sistema de arrendamento de lotes com tamanhos 

estandardizados; iii) autorizar a construção de grandes unidades fabris pelos 

próprios industriais; iv) assegurar a maior diversidade de indústrias possível, de 

modo a potenciar o emprego por uma mão-de-obra diversificada77. 

                                                 
75 Cf. Capítulos 1 e 5 do presente trabalho.  
76 Cf. Boletim da Direcção Geral de Urbanização: 1954, vol. I-II, p. 67. 
77 Uma das new towns a ser construída foi a cidade de Harlow, bem como a sua zona industrial onde se 
edificaram fábricas, cais para mercadorias, garagens, gasómetros e uma ou duas subestações de 
distribuição de energia eléctrica. Para a zona oeste limitar-se-ão os edifícios de um só piso. […] O êxito 
neste domínio tem sido muito importante, estando actualmente em funcionamento quarenta e duas 
fábricas e dez em acabamento; as actividades compreendem: instalações eléctricas de alta-frequência; 
equipamento médico; aparelhagem electrónica; aparelhagem fotográfica e cinematográfica; litografia; 
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Contudo, a zona industrial de Lisboa oriental, prevista no plano director de 

1948, desenvolveu-se no âmbito do plano dos Olivais Sul (1960-1961), que na 

sua solução urbana claramente referenciada às new towns inglesas incorporou 

nos eixos viários das Avenidas Marechal Gomes da Costa e Infante D. 

Henrique a zona industrial indispensável à sobrevivência destes novos 

programas residenciais urbanos78. Houve mesmo compromissos aquando da 

elaboração do plano para os Olivais que implicaram a inclusão nessas 

propostas urbanísticas de algumas áreas mais antigas afectas ao uso 

industrial. O programa urbano para os Olivais Sul adoptou, inequivocamente, a 

relação entre as habitações construídas e o elevado índice populacional que 

habitava em deficientes condições e laborava na indústria dessa zona. Os 

urbanistas procuraram associar o investimento habitacional e a edificação da 

malha à população que residia e trabalhava na zona oriental da cidade de 

Lisboa. Ao plano foram então adstritos dados sobre as actividades industriais 

na zona e sobre os seus trabalhadores, colhidos por um inquérito realizado 

pelo Serviço de Investigação do GTH, o Inquérito à População que trabalhava 

na Zona Oriental da Cidade […]79. 

Parece haver uma certa articulação entre o plano director de 1948, que criara a 

principal zona industrial na Lisboa oriental e introduzira as regras para a 

edificação dos edifícios industriais na nova cidade, que se reportaram ao 

modelo das zonas industriais das new towns inglesas, e finalmente a criação 

de um modelo urbano nos Olivais Sul, que após revisão do conceito mais rígido 

da Carta de Atenas presente nos Olivais Norte se aproximou das novas 

experiências urbanas inglesas e holandesas, beneficiando da vizinhança da 

zona fabril da segunda geração industrial da capital. Aliás, a dinâmica urbana e 

social inicial dos Olivais Sul não se completa ou explica sem a percepção desta 

relação umbilical entre a proximidade do espaço de habitar e o de trabalho. A 

                                                                                                                                               
vidros; aparelhos de rádio e televisão; máquinas e ferramentas. Cf. Boletim da Direcção Geral de 
Urbanização: 1954, vol. I-II, p. 157. 
78 Sobre este assunto ver os Capítulos 1 e 5 do presente trabalho. Relembrar de novo que o estudo de base 
para os Olivais foi elaborado pelo Gabinete de Estudos Urbanísticos da Câmara Municipal de Lisboa, sob 
a coordenação dos engenheiros Guimarães Lobato e Hipólito Raposo, entre outros, e foi aprovado pelo 
MOP em 1955 e sucessivamente revisto até 1959 através do Decreto-lei nº 42454, o qual define o âmbito 
e o programa dos Olivais. O plano de urbanização dos Olivais Sul, da autoria dos arquitectos José Rafael 
Botelho (n. 1923) e Carlos Duarte (n. 1926) foi aprovado em Dezembro de 1960, tendo a área sido 
declarada pelo Governo como zona de “utilidade pública com carácter de urgência”, para efeitos de 
expropriação. Cf. LOURENÇO: 1999, pp. 88-101. Ver também NUNES: 2007. 
79 Cf. NUNES: 2007, p. 102. 
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experiência um pouco tardia das new towns inglesas, testada nos Olivais Sul, 

materializoua-se na continuidade de uma política urbana planeada para a 

actividade industrial, justificando até o modo mais global da aplicação deste 

conceito à cidade de Lisboa. Fenómeno que ultrapassou a perspectiva da 

organização urbana assente nas diferentes zonas funcionais, que permitira as 

correcções higienistas, para incorporar preocupações de natureza social, como 

referenciara Ferreira do Amaral em Industrialização e Urbanismo (1958)80. 

Efectivamente, a construção da zona industrial, patente no plano de 1948, 

iniciou-se antes desta data e prolongou-se ainda pela década de Cinquenta, e 

com menor intensidade pela de Sessenta. Sendo o solo maioritariamente 

municipal, os diversos lotes industriais foram rematados em hasta pública à 

Câmara Municipal de Lisboa. Em concordância com o artigo 7º, publicado no 

Diário Municipal nº 3010, que definiu as condições de alienação de terrenos 

para fins industriais, o preço dos lotes foi mais baixo do que o valor real do solo 

naquela área da cidade.  

Assim que os industriais adquiriram os terrenos em hasta pública tinham por 

obrigação apresentar o anteprojecto do conjunto e a respectiva memória 

descritiva no prazo de dois meses, uma das condições do artigo 7º81. A 

apresentação do anteprojecto constituiu uma norma essencial à continuidade 

do processo de aquisição da propriedade, nomeadamente a concretização do 

pagamento. Pretendeu-se, desta forma, garantir que aqueles lotes fossem, 

efectivamente, vocacionados ao uso industrial, vinculando o seu proprietário a 

um prazo muito rígido para apresentar o projecto e efectuar a respectiva 

construção. 

A zona industrial da fase neotécnica nasceu tardia na cidade e consolidou-se 

com as mudanças operadas na política económica, social e urbana 

                                                 
80 Etienne De Gröer autor do plano de urbanização de Coimbra, terminado e apresentado ao município em 
1940, introduziu também o conceito de zonning neste seu primeiro projecto urbano desenvolvido em 
Portugal. Para a cidade de Coimbra projectaram-se zonas industriais: La zone industrielle occupe l’espace 
situé entre deux gares de Coimbra, sur des terrains bas. Une nouvelle zone industrielle est proposée dans 
la vallée de Coselhas. Cette nouvelle zone, isolée de la ville par des collines, permettra d’y installer au 
besoin des établissements incommodes ou insalubres. Cf. GRÖER : 1940. p. 29. Porém, a principal zona 
industrial de Coimbra localizou-se na proximidade de vias de comunicação importantes, como o 
caminho-de-ferro, mas situou-se longe de um programa habitacional que vivesse em articulação com este 
aglomerado fabril. Na cidade de Coimbra, apesar de se ter definido uma zona industrial onde se 
construíram algumas fábricas importantes desta fase neotécnica, como a Triunfo ou fábrica de cervejas, a 
sua localização periférica em relação ao centro da cidade isolou-a, afastou-a desta experiência próxima ao 
conceito inerente às new towns, registada na Lisboa oriental. 
81 Cf. O Diário Municipal nº 3010, de 3 de Junho de 1945. 
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manifestada após a Segunda Guerra Mundial. O modelo de cidade, ainda 

delineado no início nos anos Quarenta, concretizou-se nas suas linhas 

estruturais, mesmo que o contexto internacional e nacional se tivesse alterado. 

Na década de Cinquenta, a Câmara Municipal manifestou a necessidade de se 

proceder à revisão do plano director de De Gröer, criando para o efeito o 

Gabinete de Estudos de Urbanização (GEU). O novo plano director concluído 

em 1958, mais uma vez, não mereceu a anuência por parte do Governo. Como 

a maioria dos autores referem, este plano manteve o conceito urbano inerente 

ao plano anterior. Apesar da inclusão de alguns estudos parcelares, como o 

dos Olivais, o plano de 1958 procurou solucionar a circulação na cidade, o que 

se reflectiu nas propostas encontradas na ligação de Lisboa ao norte, através 

da auto-estrada, e ao sul, com a construção da ponte sobre o Tejo, cumprindo 

alguns dos objectivos do Plano Nacional Rodoviário (1945). A própria 

introdução do plano confirmou esta ideia de sequência face ao documento 

urbano produzido anteriormente, ao referenciar que manteve-se a continuidade 

da orientação geral definida para a estruturação urbanística da cidade que está 

a ser processada desde 1938, com o notável impulso inicial dado em 1940 por 

ocasião das Comemorações dos Centenários da Independência da Nação82. 

Das várias zonas industriais patentes no plano de 1948 e presentes na cidade 

a que mereceu maior atenção foi a localizada na Lisboa oriental. Teceram-se 

algumas referências breves à Central Pasteurizada de Leite, que não se inseriu 

em nenhuma área industrial relevante, justificando-se a sua referência por 

constituir um equipamento industrial camarário, tal como o matadouro 

municipal, e à malha industrial norte, onde apenas se registou uma fábrica de 

maior dimensão – a Cerâmica do Paço do Lumiar, mencionando-se, no 

entanto, a existência de condições para uma futura expansão das construções 

fabris neste local. 

Quanto à zona industrial da fase neotécnica, o plano de 1958, incluiu-a na 

malha dos Olivais. Encontrando-se a área total da malha compreendida entre 

os limites da cidade ao norte, o rio Tejo a nascente, e os grandes arruamentos 

estrada de Sacavém e a 2ª Circular, respectivamente a poente e a sul, a 

terceira unidade correspondia à zona industrial, onde avultam as instalações 

                                                 
82 Cf. Plano Director de Urbanização de Lisboa: 1958, p.1. 
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das refinarias de petróleo, localizam-se o Matadouro Municipal de Lisboa, 

instalações e depósitos da Companhia das Águas e o Aeroporto Naval. O 

caminho-de-ferro corta esta zona sensivelmente a meio numa direcção paralela 

ao rio, servindo, a população local através da estação dos Olivais. Localizam-

se nesta malha os aquedutos do Alviela e do Tejo […]83. (Figs. 3.11 e 3.12) 

O plano de 1958 integrou também o conceito de lote urbano industrial, 

designado por “talhamentos destinados à indústria”, procurando criar um 

conjunto de normas quanto à estruturação desta malha industrial na cidade, 

através do estabelecimento de regras relacionadas com as dimensões, a 

localização ou as protecções. 

Efectivamente, o plano de 1958 ao caracterizar-se por uma certa continuidade 

relativa à organização da cidade, definida nos estudos e plano anteriores, 

vinculou, também, algumas das principais funções projectadas. O segundo 

momento relativo à organização da actividade fabril da fase neoténica em 

Lisboa, correspondente à fixação, estruturação e criação de regras para a 

construção da indústria na cidade, consolidou-se numa década.  

A permanência do sector secundário em Lisboa perpetuou-se ainda durante os 

Anos Sessenta. Contudo, tal como Etienne De Gröer relevara no plano de 

1948, e de acordo com a percepção também manifestada pela Direcção Geral 

dos Serviços de Urbanização no texto de apresentação inserto no seu Boletim 

(1945-46), ou ainda em concordância com as experiências que se efectuavam 

no estrangeiro, a preocupação com a localização da actividade industrial 

projectava-se, cada vez mais, a uma escala regional ou nacional.  

Ferreira do Amaral manifestara, também, esta perspectiva no texto 

“Localização das Indústrias e seus Condicionamentos”84. Quando este autor 

expressou preocupações de natureza social, chamou a atenção para que a 

decisão relativa à localização das actividades industriais integrasse medidas 

correctivas das assimetrias económicas. A escolha do lugar para a implantação 

das fábricas decidia-se numa dimensão geográfica mais ampla. O 

desenvolvimento de uma política com maiores preocupações sociais alargou-

se às diversas regiões do espaço nacional, incorporando nesta dimensão as 

colónias, como o Plano Intercalar de Fomento (1965-1967) atestou. Ferreira do 

                                                 
83 Idem, Ibidem. 
84 Cf. AMARAL: 1964. 
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Amaral enunciou os principais factores que condicionaram ou determinaram a 

escolha da localização das indústrias: i) situação geográfica economicamente 

desejável; ii) a natureza da actividade industrial, tendo em conta o grau de 

incomodidade, perigosidade ou de perturbação na vida social; iii) a economia 

das infra-estruturas e a adequada distribuição demográfica; iv) a procura de 

uma equidade no progresso da sociedade nacional; v) a escolha regional das 

actividades industriais85. 

Num livro intitulado Planos Regionais e Planeamento Territorial, editado pela 

Direcção Geral dos Serviços de Urbanização (1960), criticou-se a opção de 

concentrar a indústria numa determinada área da cidade, criando zonas 

funcionais específicas, sendo indicado como um fenómeno a modificar86. 

Particularmente nas cidades, nota-se a tendência desordenada de as indústrias 

se agruparem numa determinada área, talvez pela comodidade natural duma 

excessiva proximidade da via férrea, a estrada ou o porto de mar ou, 

possivelmente, pelas relações existentes entre as várias unidades industriais. 

Esta aproximação provocou o estabelecimento e formação de zonas 

industriais, fundamentalmente devidas à iniciativa das próprias empresas, a 

maior parte de interesse privado. Evidentemente que a inclusão de intensas 

zonas industriais nas cidades implica, além de vários problemas 

suficientemente graves, uma afluência de mão-de-obra que mais virá piorar a 

sempre delicada e difícil situação do problema de alojamento que as entidades 

citadinas têm de enfrentar87. Ainda que a concentração industrial aqui 

referenciada se reporte a uma organização com um certo carácter de 

espontaneidade e dependente de uma acção individual dos industriais, que 

procuraram beneficiar da existência de infra-estruturas localizadas em 

determinada área, afastando-se da concepção de zonning defendido por De 

Gröer, o facto é que a crítica às zonas industriais construídas na cidade 

encontrava-se expressa. 

A indústria constituiu, no entanto, um dos factores mais relevantes a enquadrar 

num plano de âmbito regional. Para além da localização das indústrias, cujo 

conceito de organização se vinculou ao zonamento, condições de natureza 

                                                 
85 Idem, Ibidem, pp. 5-6. 
86 Cf. MACAHADO: 1960. 
87 Idem, Ibidem, p. 36. 
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económica revelaram-se significativas, pois aspectos como o tipo de 

actividades, a sua expansão ou a contracção na região, o tráfego industrial 

previsto numa relação mais abrangente com o território envolvente, a par de 

preocupações com a fixação dos bairros residenciais para os trabalhadores, 

definiram alguns dos critérios inerentes à selecção dos lugares vocacionados 

para a actividade secundária. Vistos, de uma forma genérica os problemas da 

indústria ligados ao planeamento regional, diremos que se deverão distribuir as 

indústrias segundo os requisitos dos factores geofísicos, técnicos e 

económicos que, no quadro das possibilidades de uma região, melhor orientam 

as deslocações de mão-de-obra88. Essa dimensão económica inerente ao 

desenvolvimento do planeamento urbano tentou acompanhar o planeamento 

da economia iniciado nos Anos Cinquenta. 

Em 1959, o próprio Governo manifestou urgência na realização do Plano 

Regional de Lisboa, preparando nesse sentido uma proposta de lei que 

estabeleceu as normas e os objectivos a alcançar com a produção desse 

instrumento de planeamento de carácter regional. A proposta de lei sobre plano 

director do desenvolvimento urbanístico da região de Lisboa, foi enviada pelo 

Governo à Assembleia Nacional a 6 de Fevereiro de 1959 e convertida 

ulteriormente na Lei nº 2099, de 14 de Agosto desse mesmo ano89. O Plano 

Director da Região de Lisboa, Anteplano, datado de 1964, apresentou como 

principais preocupações: i) ordenar o desenvolvimento da cidade e as suas 

linhas de crescimento, em relação com a região envolvente, percepcionando os 

vários eixos de expansão em função das actividades industriais e turísticas, ou 

dos transportes mecânicos; ii) promover uma distribuição populacional no 

                                                 
88 Idem, Ibidem, p. 38. 
89 A Base I da proposta de lei para a realização do Plano Regional de Lisboa referiu que o plano director 
do desenvolvimento urbanístico da região de Lisboa devia estar concluído no prazo de três anos, 
considerando-se que integravam a região de Lisboa os seguintes concelhos: Cascais, Lisboa, Loures, 
Mafra, Oeiras, Sintra, Vila Franca de Xira, Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, 
Setúbal e Sesimbra. O parecer emitido pela Câmara Corporativa, relativo à proposta de lei nº 14, 
evidenciava inequivocamente a importância das actividades económicas, mais concretamente das 
industriais, como um factor estruturante do planeamento urbano da região de Lisboa, fazendo até citações 
de diversos autores estrangeiros para justificar a aprovação desta proposta de lei. Cf. Plano Director do 
Desenvolvimento Urbanístico da Região de Lisboa: 1960, pp. 16, 25-30. Se exceptuarmos Setúbal ou 
Palmela os restantes concelhos foram praticamente todos considerados por Etienne De Gröer no plano 
director de 1948. 
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conjunto do território do continente mais equilibrada e uma melhor estruturação 

da população na região de Lisboa, que se encontrava em rápido crescimento90. 
Em relação à cidade de Lisboa este plano regional tentou travar o ímpeto do 

crescimento industrial a que se assistira nas últimas décadas, promovendo a 

atribuição de facilidades às actividades deste sector que quisessem deslocar-

se dentro desta região. O plano projectou a localização de novas indústrias, 

que tanto podiam ser oriundas da deslocalização, como resultantes da criação 

de novas actividades91.  

Quando na década de Sessenta o urbanista George Meyer-Heine, discípulo de 

Robert Auzelle, foi convidado para a elaboração de um plano de ordenamento 

urbanístico da cidade de Lisboa os conceitos que estiveram na base da 

preparação deste novo instrumento de planeamento para a capital tiveram, 

necessariamente, de se distanciar dos subjacentes aos planos de 1948 e 1958, 

e integrar as ideias de uma segunda geração de planificação urbana 

direccionada para unidades geográficas regionais. 

O plano director de Lisboa, aprovado como plano geral de urbanização de 

Lisboa, concluído em 1966, procurou: i) diminuir o desenvolvimento industrial 

na cidade; ii) proporcionar aos núcleos periféricos diversos locais de trabalho; 

iii) desenvolver moderadamente a linha de Vila Franca de Xira; iv) fomentar um 

pequeno desenvolvimento industrial nas linhas de Cascais e Sintra, dentro do 

                                                 
90 Uma das perspectivas centrais prevista para a evolução da actividade industrial na região de Lisboa 
resume-se nesta espécie de síntese, que referiu que em face da profunda diferença entre estruturas 
industriais da Região de Lisboa e das Regiões do Norte ou de outras áreas do País, e dado que se 
localizam na área de influência directa de Lisboa os sectores em progressão mais acentuada na 
economia industrial portuguesa, pode afirmar-se, quanto às perspectivas de evolução, que a Região de 
Lisboa possui uma estrutura predisposta a beneficiar do maior desenvolvimento industrial do Continente. 
Cf. Plano Director da Região de Lisboa, Anteplano: 1964, p. 55.  
91 O ante-plano do plano director da região de Lisboa previra, de acordo com os estudos realizados, a 
localização de novas zonas industriais: i) ao norte do Tejo – junto aos núcleos de Sacavém; de Odivelas – 
Loures; de Amadora-Queluz (Queluz de Baixo e Alfragide); na linha de Vila Franca de Xira e de Sintra 
(próximo de Algueirão – Mem-Martins); ii) ao sul do Tejo – nas novas zonas portuárias a sistematizar na 
margem recortada do estuário, a sul do Seixal, junto à Siderurgia Nacional; a sudeste da Moita, a nascente 
do Pinhal Novo; a nascente de Alcochete; a nascente de Setúbal. Previam-se ainda o desenvolvimento de 
indústrias de natureza agro-pecuária, com uma importância secundária, para Mafra, Malveira e S. Julião 
do Tojal. A grande evidência foi para o núcleo de Almada, onde se localizaram as actividades do Arsenal 
do Alfeite e onde se previra a instalação dos estaleiros da Margueira, que proporcionariam trabalho a mais 
de 3000 pessoas. Julga-se que o esquema proposto para a distribuição regional das principais zonas 
industriais, em conexão com a estruturação urbana proposta, corresponde, satisfatoriamente, à ideia de 
descentralização, tal como ela deve, quanto a nós, entender-se para a Região, e que é, aliás, de certo 
modo facilitada pela tendência para uma certa descentralização espontânea, embora não orientada, que 
já hoje se observa em volta de Lisboa. Idem, Ibidem, pp. 140-141. 
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quadro das preocupações sociais, v) fomentar um grande desenvolvimento na 

margem sul do Tejo e em Setúbal92. 

Estas orientações, relativas à actividade industrial, enunciadas no plano de 

urbanização para a capital, de 1967, articularam-se com as directrizes do ante-

plano director da região de Lisboa, prevendo-se uma espécie de correcção do 

que se considerou ser uma excessiva concentração das indústrias na cidade. A 

margem sul do estuário do Tejo, mencionada como uma condição natural 

excepcional, apenas necessitava de obras portuárias para aí se instalarem 

algumas das unidades industriais mais relevantes para a região, como já se 

verificara com a CUF (1907-1908) e com a Siderurgia Nacional (1961). 

Aquando da realização do plano geral de urbanização de Lisboa, nos Anos 

Sessenta, registou-se, quer uma intensa actividade industrial na capital, quer 

um grande número de unidades industriais, a par de uma elevada dispersão 

por todo o tecido urbano, devido à diversidade produtiva e de dimensão 

económica das mesmas. Tendência verificada nos Elementos para o Estudo do 

Plano de Urbanização da cidade de Lisboa (1938) e no plano director de 1948, 

manteve-se trinta anos depois, apesar da criação de zonas industriais na 

cidade e do estabelecimento do regulamento para as edificações fabris. 

Dada a idiossincrasia das actividades industriais o plano organizou as 

indústrias em duas grandes categorias: as que se encontravam ligadas ao 

porto e constituíam verdadeiras zonas industriais de facto; e as pequenas 

indústrias dispersas no conjunto do tecido urbano. Agruparam-se, assim, as 

actividades em 14 núcleos, dos quais os mais nítidos se situam na zona 

ribeirinha, enquanto que os restantes são mais o resultado de um critério de 

estudo que de caracterização absoluta. Pode dizer-se que, além das zonas 

industriais de Belém, Ajuda, Alcântara, Santos, Santa Apolónia, Beato – Marvila 

e Chelas – Olivais, todas as restantes unidades se encontram disseminadas 

pelo conjunto do tecido urbano. Estas foram, de facto, as oito zonas industriais 

consideradas com uma actividade e uma concentração fabril significativa, 

mantendo-se, tanto os eixos industriais remanescentes da indústria 

paleotécnica, como os criados na fase neotécnica. (Figs. 3.13 e 3.14) 

                                                 
92 Plano Director de Lisboa: 1967, vol. 2. Carlos Nunes da Silva considerou que este plano apresentou 
um cariz racionalista, uma intervenção científica e um forte teor determinista para a organização do 
espaço. A metodologia utilizada padeceu de uma grande rigidez, isto é, utilizou normas internacionais 
que em alguns casos se mostraram desfasadas do caso de Lisboa. Cf. SILVA: 1994, p. 29. 
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As duas cartas relativas à actividade industrial publicadas no plano geral de 

urbanização de 1967 evidenciaram esta organização ainda difusa pela capital. 

O facto dos dois planos directores de 1948 e 1958 não terem merecido a 

aprovação governamental, pode ter contribuído para que a Câmara Municipal 

não tivesse tido o enquadramento legal necessário para fazer cumprir os 

regulamentos aí publicados, apesar da necessária autorização integrada nos 

princípios do condicionamento industrial. A preocupação constante de Etienne 

De Gröer em aplicar normas que corrigissem os problemas de natureza 

higienista, que eliminassem da cidade as pequenas indústrias do tecido 

habitacional, criando ao mesmo tempo áreas de inequívoca vocação industrial 

na cidade, parece não ter sido um objectivo plenamente conseguido. No 

entanto, relembramos que algumas das indústrias ligeiras, disseminadas pela 

cidade, integraram-se dentro do universo das actividades que o plano agrupara 

nos bairros residenciais. 

Nos Anos Sessenta, em Lisboa, vivia-se da actividade fabril; vislumbrava-se a 

indústria requerida pelos industrialistas e impulsionada, a partir de 1945, 

através da lei nº 2005 da reorganização industrial93. A fase da indústria 

neotécnica chegara à capital, com maior intensidade na década de Cinquenta, 

enquadrada a nível da organização urbana pelo plano director de 1948.  

O plano de Etienne De Gröer integrara na cidade as preocupações, ainda 

manifestadas na década de Trinta, com a localização das fábricas, e, pela 

primeira vez, apresentara soluções e um programa urbano para a indústria na 

capital. Apesar dessa disseminação fabril, o plano director de 1948 criara uma 

zona industrial na Lisboa oriental, inspirada nos modelos das new towns.  

Em 1967 trabalhavam no núcleo Olivais-Chelas treze mil trezentos e três 

operários e registavam-se mil e trezentas e vinte e duas empresas, enquanto 

que o núcleo relativo ao Beato-Marvila contava com dez mil e noventa e nove 

operários. Dentro dos restantes núcleos, contabilizados no plano de 1967, 

Alcântara continuava a apresentar um peso significativo na actividade fabril e aí 

trabalhavam nove mil e oitocentos e dez empregados. Muitas das fábricas da 

primeira revolução industrial encerraram, outras modificaram-se 

                                                 
93 Na carta nº 1.4.13. Indústria. Dimensão das instalações, publicada no plano geral de urbanização de 
Lisboa, de 1967, contabiliza-se a existência de cerca de oitenta e três mil e quatrocentos operários. Cf. 
Fig. 14. 
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tecnologicamente e perpetuaram-se em actividade na cidade até às décadas 

de Sessenta ou Setenta.  

A nova e principal zona industrial definida para a capital instalou-se a oriente, 

apresentando o maior número de operários, em 1967. A mancha urbana fabril 

geometrizou-se e estendeu-se ao longo de duas vias principais que conduziam 

ao país e ao estrangeiro. Na capital, a este eixo industrial da fase neotécnica 

assomaram-se algumas das indústrias mais promissoras para a nova indústria, 

podendo afirmar-se claramente que entre 1948 e 1967 as fábricas estavam na 

cidade que se pretendia moderna. 

 
3.3. Crescer a ver Lisboa. O ante-plano da região de Moscavide a Vila Franca 

de Xira 94 

 

Das áreas de expansão industrial influenciadas pela proximidade de Lisboa, o 

eixo que se estende de Moscavide a Vila Franca de Xira mereceu por parte da 

Direcção Geral dos Serviços de Urbanização (DGSU) uma atenção particular, 

pois foi a primeira área com uma grande concentração fabril para a qual se 

decidiu realizar um plano de urbanização com carácter regional. A 27 de 

Setembro de 1946, o engenheiro de Melo e Sá, Director Geral da DGSU 

comunicou ao presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira que o 

estudo deste plano seria entregue ao arquitecto Etienne De Gröer, referindo 

ainda que as futuras construções industriais deviam harmonizar-se com este 

estudo, o que implicava que qualquer projecto fabril tinha de ser submetido ao 

referido urbanista. 

Esta decisão fora tomada dois anos antes da conclusão do plano director para 

Lisboa, no qual Etienne De Gröer integrara o grupo Alhandra, Alverca, Póvoa 

de Santa Iria, Via Longa e Vila Franca de Xira num dos conjuntos fabris mais 

relevantes dos subúrbios industriais identificados então. Relembramos que o 

primeiro grupo de subúrbios se organizou em torno das funções residenciais e 

                                                 
94 Apesar da consulta de vários arquivos, como o da Direcção Geral do Ordenamento e Desenvolvimento 
do Território, ou o das Câmaras Municipais de Vila Franca de Xira ou de Loures, não foi possível 
consultar o plano da região de Moscavide a Vila Franca de Xira. Margarida Souza Lôbo integra este 
plano na vasta lista dos ante-planos, que a 31 de Dezembro de 1960, tinham merecido aprovação 
ministerial, no entanto, o único documento que mais informação nos forneceu sobre este plano foi o 
parecer emitido, em 1955, pelo Conselho Superior de Obras Públicas relativo ao ante-plano de 
urbanização da região de Moscavide-Vila Franca de Xira. Cf. doc. 4.  
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turísticas, onde se integraram a Costa do Sol e a linha de Sintra. No plano geral 

de urbanização de Lisboa, de 1967, atenuaram-se essas directrizes 

apresentadas vinte anos antes, ao propor o desenvolvimento moderado de 

linha da Vila Franca de Xira e ao fomentar um alargamento comedido das 

indústrias para os eixos de Cascais e Sintra. 

Este ante-plano projectou-se para uma região que prolongou a nova zona 

industrial de Lisboa oriental, beneficiando, inicialmente, das vias de 

comunicação relacionadas com a fixação ainda da indústria de Oitocentos, 

como o rio Tejo ou o caminho-de-ferro, e, numa segunda fase, da construção 

da auto-estrada e da presença de energia eléctrica e da água, bem como da 

proximidade com o porto de Lisboa95. Por outro lado, a realização deste plano 

para uma região industrializada firmou no território essa vocação fabril, o que 

evidenciou, quer o elevado índice da actividade secundária aí existente, quer a 

preocupação que a indústria assumira ao nível dos planos de urbanização.  

Se a ocidente de Lisboa se perspectivara uma expansão urbana vocacionada 

para o turismo, contratando Duarte Pacheco, em 1933, o urbanista Donat-

Alfred Agache para elaborar o estudo preliminar de urbanização da faixa que 

se estendeu da capital ao Estoril e Cascais, a oriente, na década seguinte, 

estudou-se, pela primeira vez e de um modo pioneiro, um projecto urbano para 

uma sub região cuja função se fixou na actividade industrial96. 

A justificação para a realização deste plano de arranjo regional residiu no facto 

do desenvolvimento industrial já se ter iniciado com alguma intensidade, 

fenómeno que evidenciou a necessidade de organizar esta actividade através 

de bases racionais que integrassem, também, preocupações de natureza 

social. Porém, a forte presença da actividade industrial nesta faixa de terreno 
                                                 
95 Cf. FOLGADO: 2001, pp.181-206. 
96 O plano de urbanização da Costa do Sol publicou-se em 1935, bem como o seu regulamento através da 
Lei nº 1909, de 22 de Maio. As propostas de Agache para aos aglomerados da Costa do Sol têm em 
comum a definição de uma estrutura geral para cada um dos aglomerados, a sua ligação à rede viária 
sub regional e o desenho das áreas de expansão. Cf. Urbanistas Estrangeiros em Portugal, 1930-1960, 
Lisboa: DGOTDU, 2005. Dado o interesse que aquela faixa costeira representou para a política urbana do 
Governo, Etienne De Gröer será convidado, de novo, por Duarte Pacheco para desenvolver o Plano da 
Costa do Sol. Segundo Margarida Souza Lôbo, o plano da Costa do Sol significou, na época, o primeiro 
plano de ordenamento com uma carácter sub regional realizado no país. O plano de urbanização da Costa 
do Sol foi aprovado, tal como o de Lisboa, em 1948. O regulamento das zonas previa a edificação de 
zonas industriais que apenas se limitassem a preencher as necessidades da região. As indústrias que se 
podiam instalar nessas zonas corresponderiam às actividades que se integrassem na 3ª classe, quanto à 
classificação das indústrias tóxicas ou insalubres. Todas as indústrias que fossem consideradas tóxicas ou 
perigosas não tinham autorização para se fixarem nestas zonas. Cf. Regulamento das zonas do plano de 
urbanização da Costa do Sol: 1948; p. 2. 
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junto ao rio Tejo, resultou, ainda, segundo o autor do plano, da industrialização 

geral a que o país assistia. Foi nesse sentido, que mais uma vez, De Gröer 

referiu a importância de integrar este ante-plano regional num plano geral mais 

amplo, que registasse, quer a actividade industrial existente, quer a que se 

devia fomentar num quadro nacional, ideia, igualmente, expressa no plano 

director de Lisboa, e que revelava o conhecimento de algumas das 

experiências realizadas no estrangeiro, nomeadamente na Grã-Bretanha97. 

Dado a inexistência desse tipo de estudos de carácter nacional, o plano a 

desenvolver para a faixa territorial entre Moscavide e Vila Franca de Xira 

apenas se pôde integrar na região de Lisboa, área geográfica com forte 

atractividade para a instalação das indústrias. 

Os estudos efectuados para a elaboração do ante-plano identificaram três 

zonas industriais com características distintas: i) indústrias associadas às 

actividades rurais - lagares de azeite, fábricas de tijolos, pedreiras e barreiros, 

maioritariamente instaladas no lugar da exploração agrícola e em áreas rurais 

ou quintas; ii) indústrias transformadoras antigas - geralmente as mais 

importantes e localizadas nos aglomerados urbanos da região, onde, por 

vezes, existiam verdadeiros núcleos fabris (Alhandra, Póvoa e Sacavém); iii) 

indústrias transformadoras recentes – com tendência para se instalarem fora 

dos aglomerados urbanos, procurando os preços mais baratos dos terrenos: 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 terrenos98. 

Atendendo às características geográficas e produtivas que marcaram o eixo 

Moscavide-Vila Franca de Xira, o ante-plano pretendeu assegurar algumas 

funções essenciais, como a de circulação e a da actividade fabril. Neste 

sentido, Etienne De Gröer procurou que esta faixa ribeirinha tivesse vias de 
                                                 
97 Relembramos que na Grã-Bretanha, como resultado da promulgação da lei sobre áreas especiais, em 
1934, (desenvolvimento e beneficiações), que na altura se definiam pela elevada taxa de desemprego, 
foram adoptadas medidas que facilitassem e promovessem o desenvolvimento económico e social dessas 
áreas especiais, nomeadamente ao nível da oferta de regalias encorajadoras para a fixação de indústrias 
(regalias fixadas numa Lei promulgada em 1937). Cf. Colóquio sobre Urbanismo, Lisboa: MOP, 1961, 
pp. 521-535. 
98 Cf. documento nº 4, p. 15.  
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circulação que permitissem uma passagem rápida, fácil e agradável e áreas 

industriais que beneficiassem de condições mínimas para a sua instalação, de 

acordo com os requisitos da produção da fase neotécnica. Mais uma vez, o 

zonamento surgiu como o conceito inerente à estruturação destas funções. 

Foram criados três tipos de zonas: a industrial, a rural e a residencial, 

estabelecendo como princípio, que as zonas reservadas à indústria sejam 

separadas por áreas conservadas no estado rural e acompanhadas por zonas 

residenciais para a classe operária99. Apesar da divisão e da organização desta 

região assentar em três funções, a actividade do sector secundário mereceu, 

de facto, uma atenção especial, ao tecerem-se várias considerações à forma 

como devia ocorrer o desenvolvimento industrial, especialmente junto à 

localização dos novos núcleos industriais previstos e em relação à 

determinação das áreas necessárias para a sua instalação (100 m2/ 

operário)100. A atenção atribuída à indústria foi acompanhada de preocupações 

sociais, que se reflectiram ao nível do planeamento do alojamento para os 

operários, definindo-se diversas áreas residenciais e princípios de implantação. 

As características e as necessidades das residências operárias analisaram-se 

em função dos núcleos habitacionais já existentes e da manutenção ou 

expansão das actividades na região, como a rural101. 

Quanto às diversas zonas propostas no ante-plano, o Parecer do Conselho 

Superior de Obras Públicas reconheceu que nem todas as entidades que se 

pronunciaram na sua análise concordaram plenamente com as soluções 

apresentadas, nomeadamente a Comissão de Revisão ou a Câmara Municipal 

de Vila Franca de Xira, que apesar da apreciação favorável a este projecto, 

                                                 
99 Idem, p. 19. O regulamento das zonas industriais constituiu uma das preocupações deste ante-plano, tal 
como se verificara no plano director de Lisboa, o Parecer refere que 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.). Idem, p. 26. 
100 Relativamente ao zonamento o Parecer do Conselho Superior de Obras Públicas relativo ao ante-plano 
da região de Moscavide a Vila Franca de Xira indica: 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. Cf. 
documento nº 4, p. 22. 
101 Sobre este assunto, ver o capítulo 5 do presente trabalho, nomeadamente o ponto relacionado com a 
construção do bairro da Sacor. 
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ponderou, no entanto, que, nos projectos das zonas, sejam consideradas as 

circunstâncias de ordem social e económica em que os mesmos projectos 

deverão ser integrados102. Também em relação à zona industrial com maior 

concentração de unidades prevista, a Comissão de Revisão solicitou um maior 

cuidado na análise das reais condições existentes para a instalação de 

indústrias nos terrenos que beneficiavam de infra-estruturas, como a estrada 

Nacional 10, o caminho-de-ferro ou a área portuária. 

O Conselho Superior das Obras Públicas aprovou o ante-plano da região de 

Moscavide a Vila Franca de Xira, em Março de 1955103. Apesar de se ter 

considerado a necessidade de aprofundar alguns estudos e clarificar e rever as 

opções em relação a algumas das zonas, o ante-plano devia servir para 

orientar a urbanização da 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 

Urbanização104. 

A aprovação do ante-plano da região de Moscavide a Vila Franca de Xira 

afirmou a vocação industrial desta faixa de terreno e procurou organizar, com 

base no zonamento, as indústrias já existentes e as futuras fábricas a instalar. 

Porém, tanto o texto do parecer, como as conclusões da Comissão de Revisão 

do ante-plano evidenciaram a necessidade da realização de planos nacionais e 

regionais, fundamentalmente para regiões onde a presença da industrialização 

fosse mais acentuada. O primeiro ante-plano elaborado para uma região 

marcadamente industrial devia ter sido integrado no plano regional de Lisboa, 

cujo ante-plano surgira uma década depois (1964). 

A realização do ante-plano da região de Moscavide a Vila Franca de Xira 

evidenciou a urgência de ordenar no território a indústria emergente da fase 

neotécnica, prolongando a principal zona de Lisboa oriental, recorrendo ao 

conceito de zonamento, que, no entanto, se afastou da experiência do eixo das 

Avenidas Infante D. Henrique e Marechal Gomes da Costa. O facto de entre 

Sacavém e Vila Franca de Xira existirem, pelo menos desde meados do século 

XIX, uma concentração da fábricas tão importantes, como a Fábrica de Loiça 

                                                 
102 Cf. documento nº 4, p. 33. 
103 Cf. LÔBO: 1995, p. 276. 
104 Cf. documento nº 4, pp. 53-54. 
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de Sacavém (1856-1979) ou os fornos de clinquer da Cimentos Tejo (1892), 

implicou que as soluções apresentadas harmonizassem as condicionantes 

físicas, económicas e sociais existentes com as novas regras urbanas e as 

novas exigências desta fase industrial.  

Este ante-plano estruturou ainda a vocação da região de Lisboa referenciada 

por Etienne De Gröer no plano director de 1948, fixando na zona norte do Tejo 

a principal área industrial, para além da própria cidade de Lisboa. Nos 

restantes concelhos da margem norte, que envolviam Lisboa, acentuou-se a 

vocação para uma outra indústria, a turística, essencialmente a linha do Estoril-

Cascais e a linha de Sintra. 

O Plano de Urbanização de Sintra, também de Etienne De Gröer, datado de 

1949, reconheceu as idiossincrasias paisagísticas e patrimoniais desta vila. 

Apesar da proximidade deste Concelho com Lisboa, o plano procurou 

preservar a excepcional beleza paisagística e patrimonial, identificada à época 

pelos valores históricos imanentes, percepcionando-se a sua vocação 

exclusivamente turística ou de estância de férias da capital. Curiosamente, 

ainda que nos Anos Quarenta os conceitos patrimoniais estivessem 

estabilizados em torno do monumento histórico, De Gröer revelou uma arguta 

compreensão do local extravasando largamente o quadro conceptual existente 

ao abarcar a paisagem de Sintra como um conjunto harmonioso dos valores 

paisagísticos, arquitectónicos e climáticos, definindo inclusive zonas de non 

aedificandi e dedicando uma preocupação especial à protecção dos 

monumentos nacionais ou de outras construções com valor artístico. 

Partindo das preocupações de conservação do lugar, manifestando ideias de 

vanguarda quanto à preservação do património paisagístico e construído, De 

Gröer criou um plano e um regulamento que impedissem uma expansão 

desordenada, como se verificou noutros subúrbios, e uma fixação de unidades 

industriais insalubres ou tóxicas. Proibimos, pelos regulamentos que propomos 

e pelo próprio traçado do nosso plano, em Sintra como também na região que 

a envolve e que desempenha igualmente um papel turístico muito grande, a 

instalação de qualquer indústria um pouco importante, porque tais indústrias 

apenas podem trazer ali uma numerosa população operária, que tornaria Sintra 

numa grande aglomeração industrial cheia de fumos e de barulho – coisa 

incompatível como carácter turístico que importa conservar-lhe. 
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As pequenas zonas industriais, que dispomos em diferentes lugares da área 

compreendida nos limites do nosso Plano, não deverão conter senão pequenos 

estabelecimentos de carácter artesão destinados a satisfazer as necessidades 

dos habitantes locais105. 

Também o regulamento do plano da Costa do Sol, de 1948, previra que a 

edificação de zonas industriais se limitasse a preencher as necessidades da 

região, perspectivando a construção de indústrias cujas actividades se 

integrassem na 3ª classe, quanto à classificação das indústrias tóxicas ou 

insalubres. As restantes indústrias consideradas tóxicas não puderam ser 

localizadas numa região vocacionada para o lazer e o turismo106. Porém, o 

plano de urbanização de Sintra parecia ser muito mais inflexível quanto ao tipo 

de indústria a localizar, pois de acordo com o regulamento apenas as 

actividades de cariz artesanal aí se podiam fixar. 

O facto de Etienne De Gröer ter sido o autor do plano director de Lisboa (1948), 

do plano de urbanização de Sintra (1949), de ter continuado o plano da Costa 

do Sol (1948), e ainda do ante-plano da região Moscavide a Vila Franca de Xira 

(1955), numa época em que os estudos de urbanização ou planos 

direccionados para a região de Lisboa não estavam definidos, implicou que até 

aos Anos Sessenta as áreas industriais, pelo menos a norte de Lisboa, se 

tivessem definido, na sua maioria, de acordo com as concepções presentes 

nestes planos com carácter parcelar. Facto que certamente potenciou a 

instalação da indústria desta fase na cidade de Lisboa, até porque a nível do 

Governo se decidira, desde a década de Trinta, vocacionar a área oriental da 

cidade para receber as fábricas modernas. Etienne De Gröer manifestou nos 

diversos casos a aplicação de conceitos diferentes que beneficiassem as 

exigências de organização do território em articulação com a identidade ou as 

características funcionais de cada local. Tendo subjacente aos diversos planos 

                                                 
105 Cf. GRÖER: 1949, p. 3. 
106 Mesmo para a região da Costa do Sol desenvolveram-se zonas industriais onde as fábricas integradas 
na 2ª classe, relativa às indústrias tóxicas ou insalubres, se fixaram. O plano de urbanização de Linda-a-
Velha data de 1955. Em 1958 a Direcção Geral dos Serviços de Urbanização referiu num parecer emitido 
para a Câmara Municipal de Oeiras que se devia estudar e organizar uma pequena zona industrial a 
localizar nesta localidade. Efectivamente, em 1961, desenvolveu-se para Linda-a-Velha uma zona 
industrial onde se fixaram algumas fábricas importantes para a indústria neotécnica nacional, quer se 
tratassem de indústrias nacionais ou de filiais de empresas internacionais. Nesta zona industrial, fixaram-
se, no início da década de Sessenta, a Torrefacção de Cafés de Portugal – TOFA, cujo projecto foi da 
autoria do arquitecto Conceição Silva (1922-1982) e a Kodak Portuguesa, em 1968, com autoria da 
Profabril. Cf. FOLGADO: 2004, pp. 79-90. 
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essa noção de ordem alcançada com o zonamento, a sua aplicação ou 

enunciação não implicou uma perda da idiossincrasia dos lugares, como 

revelou o plano de Sintra, integrando ou beneficiando as condicionantes do 

sítio de acordo com a sua função no território, como no caso do ante-plano 

regional que procurou racionalizar a implantação da indústria que se 

distanciara da feição alcançada na Lisboa oriental. Outros factores 

relacionados com a política económica, com a decisão da construção de vias 

de comunicação, com a dimensão ou importância das próprias indústrias, com 

a exigência de qualificação arquitectónica dos edifícios industriais e com o tipo 

de produção, conduziram a que no território as zonas industriais da fase 

neotécnica se diferenciassem entre si, desvanecendo, por vezes, os conceitos 

inerentes aos planos de urbanização.  

 
GRÁFICO 1  

NÚMERO DE FÁBRICAS POR SECTOR PRODUTIVO REPRESENTADO NA PLANTA DOS 

PRINCIPAIS CENTROS INDUSTRIAIS DE LISBOA. 1934. 

 
 

Fonte: Planta dos principais centros industriais de Lisboa. Núcleos de população operária e Bairros 
Económicos. top. João M. Pinto Leal, [1934]. GEO. 
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GRÁFICO 2 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS POR FREGUESIAS DE LISBOA.1936. 

 

GRÁFICO 3 

NÚMERO DE OPERÁRIOS EMPREGADOS POR FREGUESIAS DE LISBOA. 1936. 

 

 
 

 
Fonte: Mapa nº 16. Número de Estabelecimentos Industriais e número de operários por freguesias de 
Lisboa (segundo os elementos constantes do Arquivo Estatístico de Informações anuais referentes ao ano 
de 1936. Elementos para o Estudo do Plano de Urbanização da cidade de Lisboa, 1938, pp. 49-51. GEO. 
Cf. documento nº 1, Cap.3. 
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GRÁFICO 4 
 
NÚMERO DE FÁBRICAS E OFICINAS MAIS IMPORTANTES POR SECTOR PRODUTIVO EXISTENTE 
EM LISBOA. 1937. 

 
 

GRÁFICO 5 
 
NÚMERO DE FÁBRICAS E OFICINAS MAIS IMPORTANTES EXISTENTES EM CADA FREGUESIA DE 
LISBOA. 1937. 
 

 
 

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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DA DISPERSÃO À GEOMETRIZAÇÃO DAS ÁREAS INDUSTRIAIS 

 

Fig. 3.1 – Planta dos principais centros industriais de Lisboa: Núcleos de população operária e Bairros 

Económicos, top. João M. Pinto Leal, [1934]. GEO. 

Fig. 3.2 – Planta da Cidade de Lisboa. Localização das principais fábricas e oficinas. Elementos para o 

Estudo do Plano de Urbanização da Cidade de Lisboa, Plantas, 1938. GEO. 

 

À VOLTA DO PLANO DIRECTOR DE LISBOA DE ETIENNE DE GRÖER 

 

Fig. 3.3 – Plano de Urbanização de Lisboa. E. Gröer, 1948. Atlas de Lisboa. A Cidade no Espaço e no 

Tempo, p. 108. GEO. 

Fig. 3.4 – Planta das Novas áreas de expansão urbanística e localização da indústria. E. Gröer, 1948. 

Atlas de Lisboa. A Cidade no Espaço e no Tempo, p. 109. GEO. 

Fig. 3.5 – Roteiro da Matinha. Indústria Portuguesa, nº 191, Janeiro, 1944. 

Fig. 3.6 – Fotografia Aérea da zona industrial de Cabo Ruivo, C. 1953. Fotógrafo Abreu Nunes. AFCML. 

Fig. 3.7 – Avenida Infante D. Henrique, 195?, Fotógrafo Horácio Novais. AFCML. 

Fig. 3.8 – Avenida Infante D. Henrique, 195?, Fotografo Kurt Pinto. AFCML. 

Fig. 3.9 – Obras da Av. Infante D. Henrique. Ant. 1957. Fotógrafo Judah Benoliel. AFCML. 

Fig. 3.10 – Avenida Infante D. Henrique, 1970, Fotógrafo Arnaldo Madureira. AFCML. 

Fig. 3.11 – Planta da Cidade de Lisboa (15-P). Instituto Geográfico e Cadastral. [1948-1959]. GEO.  

Fig. 3.12 – Planta da Cidade de Lisboa (15-Q). Instituto Geográfico e Cadastral. [1948-1959]. GEO. 

Fig. 3.13 – Planta da Cidade de Lisboa. Indústria, localização e estabilização das instalações (1.4.12). 

Plano Director, 1967. GEO 

Fig. 3.14 – Planta da Cidade de Lisboa. Indústria, Dimensão das instalações (1.4.13). Plano Director, 

1967. GEO. 
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Fig. 3.1 – Planta dos principais centros industriais de Lisboa: Núcleos de população operária e bairros 

económicos, top. João M. Pinto Leal, [1934]. GEO. 
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Fig. 3.2 – Planta da Cidade de Lisboa. Localização das principais fábricas e oficinas.  

Elementos para o Estudo do Plano de Urbanização da Cidade de Lisboa, Plantas, 1938. GEO. 
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À VOLTA DO PLANO DIRECTOR DE LISBOA DE ETIENNE DE GRÖER 

 
Fig. 3.3 – Plano de Urbanização de Lisboa. E. Gröer, 1948. Atlas de Lisboa.  

A Cidade no Espaço e no Tempo, p. 108. GEO. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5 – Roteiro da Matinha. 

Indústria Portuguesa, nº 191, 

Janeiro, 1944. 

Fig. 3.4 – Planta das novas 

áreas de expansão 

urbanística e localização da 

indústria. E. Gröer, 1948. 

Atlas de Lisboa. A Cidade no 

Espaço e no Tempo, p. 109. 

GEO.  
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Fig. 3.6 – Fotografia Aérea da zona industrial de Cabo Ruivo, C. 1953.  

Fotógrafo Abreu Nunes. AFCML. 

 

    
 

 

 

 

 

 

    
 

 

Fig. 3.7 – Avenida Infante D. Henrique, 195?, 

Fotógrafo Horácio Novais. AFCML. 

Fig. 3.8 – Avenida Infante D. Henrique, 195?, 

Fotógrafo Kurt Pinto. AFCML. 

Fig. 3.10 – Avenida Infante D. Henrique, 1970, 

Fotógrafo Arnaldo Madureira. AFCML. 

Fig. 3.9 – Obras da Av. Infante D. Henrique. 

Ant. 1957. Fotógrafo Judah Benoliel. AFCML. 
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Fig. 3.11 – Planta da Cidade de Lisboa (15-P). Instituto Geográfico e Cadastral. [1948-1959]. GEO.  

 

 

 

 

 
Fig. 3.12 – Planta da Cidade de Lisboa (15-Q). Instituto Geográfico e Cadastral. [1948-1959]. GEO. 
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Fig. 3.13 – Planta da Cidade de Lisboa. Indústria, localização e estabilização das instalações (1.4.12). 

Plano Director, 1967. GEO. 

 

 

 

 
Fig. 3.14 – Planta da Cidade de Lisboa. Indústria, Dimensão das instalações (1.4.13).  

Plano Director, 1967. GEO. 
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4. A INDÚSTRIA MODERNA NO TERRITÓRIO DE LISBOA  
 

O plano de De Gröer (1948), através do conceito de zonamento ou da criação 

de um regulamento para as edificações industriais, facilitou a integração da 

indústria moderna na cidade e organizou no território lugares infra estruturados 

(electricidade, rede de água, vias de circulação) que permitiram a sua fixação, 

como vimos anteriormente. O desenvolvimento tecnológico cooperou com a 

expansão de uma outra indústria, antevendo-se a possibilidade de cumprir o 

desígnio industrialista defendido por Ferreira Dias ou, de um modo geral, pelos 

engenheiros. A fábrica podia ser construída na cidade.  

Mas que fábrica se edificou e que edifícios foram concebidos para albergar e 

representar esta nova indústria? A observação da construção da indústria 

moderna, em Lisboa, através da sua arquitectura permite apreender uma 

perspectiva mais abrangente da fábrica deste período. Sabemos que o 

programa industrial, relativo a esta fase, encerrou novos desafios quanto à 

organização do espaço dos edifícios fabris e às soluções construtivas 

empregues. Para além de deverem evidenciar limpeza e ordem, como referira 

Henry Ford, as construções industriais tiveram ainda de integrar os princípios 

inerentes à base científica do trabalho, à produção em série, à crescente 

qualificação da mão-de-obra, à exigência da concentração de todas as 

operações e actividades, de acordo com um sistema racional de organização, 

ou seja, exigiu-se que a fábrica implementasse os preceitos da indústria 

moderna.  

Deste modo, a organização do espaço fabril resultou, tanto da aspiração 

inerente à automatização da produção, como das possibilidades técnicas 

alcançadas ao nível dos sistemas construtivos, o que permitiu sondar 

diferentes soluções espaciais, muitas vezes dependentes da disponibilidade 

financeira para o projecto industrial, do tipo de produção a obter, ou do 

pensamento dos que projectaram as fábricas. Porém, a elaboração dos planos 

de urbanização contribui, certamente, para a definição de concepções urbanas 

difusoras e normalizadoras da edificação fabril, através da criação de 

regulamentos direccionados para estas construções. 

A produção da arquitectura vocacionada para a indústria da segunda geração 

e, concretamente, para a área geográfica em análise, poderá reflectir a maioria 
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das transformações e mutações expressas, quer pela legislação produzida 

durante o Estado Novo, quer pelas correntes que exigiram uma industrialização 

com base na electricidade, como solução para os problemas económicos do 

país, quer pelo desenvolvimento tecnológico ocorrido internacionalmente, ou 

ainda pelas alterações que se manifestaram ao nível da cultura arquitectónica e 

urbana. Na construção fabril desta época repousara uma espécie de 

cumprimento do desígnio da modernidade de uma nação, sentida com alguma 

premência, pelo menos, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial.  

No Congresso dos Arquitectos, realizado em 1948, a intervenção de Arménio 

Losa (1908-1988) versou sobre o tema “ A arquitectura e as novas fábricas”. 

Segundo o arquitecto Losa o apetrechamento industrial do país encontrava-se 

então no seu arranque, referindo que erguer-se-ão edifícios para abrigo das 

máquinas que multiplicam o trabalho do homem e para o próprio homem que 

as faz movimentar; erguer-se-ão edifícios para o alojamento, a aprendizagem, 

a cultura e o recreio das populações atraídas pelas novas fontes de produção. 

Incluem também árduas mas promissoras tarefas de urbanização1. À fábrica, 

Arménio Losa atribuíra uma simbologia própria das grandes e emblemáticas 

construções, similar à dos que acreditavam no maquinismo. As novas catedrais 

convocavam a participação dos arquitectos para uma acção que se vislumbrara 

crescente. A arquitectura moderna, as técnicas modernas, os materiais novos, 

terão aqui o seu lugar incontestado. As fábricas, as oficinas serão as suas 

grandes criações, no futuro imediato – as catedrais dos tempos novos. […] O 

papel do arquitecto será, neste importante campo, o de criar as condições de 

trabalho mais favoráveis dentro dos recursos novos que possui ao seu serviço: 

transformar o trabalho em satisfação; fornecer aos homens que produzirão as 

instalações que dignificarão o seu trabalho; criar o ambiente que fornecerá as 

condições indispensáveis em pleno rendimento das capacidades humanas. 

Construir os edifícios onde o trabalho se realize como prestação voluntária e 

entusiasta do esforço de cada um e não nas condições desumanas em que 

vem sendo condenado pela ignorância, pela inconsciência ou pelo desleixo2. 

Se Le Corbusier defendera para a sua “fábrica verde” um conceito qualitativo 

integrado (o espaço de fabrico, as condições de produção, a actividade do 

                                                 
1 Cf. LOSA, Arménio – A Arquitectura e as novas fábricas. Congresso Arquitectos Portugueses, 1948, p. 1.  
2 Idem, Ibidem, p. 4. 
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trabalhador, o produto obtido), Arménio Losa, também, elegera a fábrica como 

um edifício ideal e fundamental da definição dos tempos modernos, contando 

com a participação do arquitecto para a dignificação da arquitectura industrial e 

do trabalho aí desenvolvido. Arménio Losa mencionou mesmo, no seu texto, a 

“fábrica verde” de Le Corbusier e os conceitos inerentes a esta solução para os 

novos espaços de trabalho industrial, reiterando que as condições naturais – o 

contacto com a natureza – serão de novo reintegradas na vida humana. As 

árvores, os jardins rodearão a fábrica, penetrarão mesmo nela. E o trabalho 

deixará de ser obrigatoriamente segregado, isolado da Natureza, condenado 

ao enclausuramento perpétuo. «A alegria de viver, fruto de um equilíbrio do 

corpo e do espírito, reclama a presença da natureza». A nova fábrica será a 

«fábrica verde»3. 

Sendo o programa habitacional reconhecido como o grande desafio para a 

definição do corpus teórico do Movimento Moderno, até pela dimensão social 

intrínseca, a fábrica, por sua vez, contribuiu, conjuntamente, para a concepção 

da arquitectura moderna, como indicaram os textos de Walter Gropius, “Die 

Entwicklund moderner Industriebaukunst” (1931), ou de Le Corbusier, Vers une 

Architecture (1923)4. Será, também, imbuído deste espírito de aportar à 

arquitectura industrial portuguesa, de meados do século XX, as potencialidades 

que o Movimento Moderno identificou nos edifícios industriais para a definição 

de uma outra gramática arquitectónica, que Arménio Losa demonstrou no 

Congresso de 1948 – momento decisivo para a afirmação da liberdade criadora 

do arquitecto e da sua responsabilidade cívica –, a oportunidade de trabalho, 

de experimentação e de qualificação que a construção dos edifícios industriais 

representaram5. 

Contudo, se Arménio Losa evidenciou no final da década de Quarenta que o 

programa industrial constituíra um campo de experimentação e de renovação, 

à luz dos preceitos do Movimento Moderno, importa compreender como se 

                                                 
3 Idem, Ibidem, pp. 7-8. Esta ideia encontra-se também integrada no plano de urbanização para a cidade 
de Lisboa de Etienne De Gröer. Sobre este assunto V. Capítulo 3. 
4 Sobre este assunto V. Capítulo 1. 
5 Arménio Losa é considerado como um dos pioneiros dos Movimento Moderno, nomeadamente no norte 
do país, tendo entre os seus projectos mais conhecidos, concebido ou participado na elaboração de alguns 
programas industriais, como a remodelação de uma destilaria de açúcar, uma fábrica de sedas (1943), ou a 
fábrica de cervejas (1961-1967), em Leça do Bailio. Cf. PEDREIRINHO: 1994, pp. 149-150. Em relação 
à fábrica de cervejas, mandada construir pela antiga Companhia União Fabril Portuense veja-se A 
Arquitectura da Indústria, 1925-1965, Registo DOCOMOMO Ibérico: 2005, p. 262. 
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concretizou a edificação fabril nos quinze anos antes e nos vinte anos depois 

do Congresso, ou seja durante os trinta e cinco em análise. 

Revelando a fábrica as diversas cambiantes referentes à cultura arquitectónica 

e urbana, mediante o fomento das condições políticas e económicas impressas 

num programa de acção mais vasto, inferiu-se que a edificação industrial no 

território de Lisboa evidenciou claramente dois momentos associados às 

opções urbanas desenvolvidas para a cidade.  

A construção da fábrica do período neotécnico na cidade ocorreu num primeiro 

tempo, de um modo disperso, designado – a primeira idade – experimentação 

difusa (1933-1948) e num segundo momento, de uma forma mais organizada e 

planificada, denominado – a segunda idade – a construção de uma imagética 

(1948-1968). Claro que a utilidade em definir fronteiras cronológicas com 

alguma estabilidade, permite a elaboração de um discurso histórico e 

interpretativo com alguma coerência, no entanto, desenha-se sempre um 

tempo de fronteira e de experimentação situado entre estes limiares mais 

estanques, como já verificamos nos capítulos anteriores. Foi o que sucedeu 

com a – terceira idade – a deslocalização da cidade para a região de Lisboa. 

Este terceiro tempo marcou o período em que as fábricas iniciaram a 

concentração industrial através de um novo programa arquitectónico fora da 

cidade. A terceira e a segunda idades caminharam uns anos a par. Os Anos 

Sessenta representaram a redução da construção industrial na cidade e o seu 

aumento na região envolvente.  

Períodos que coincidiram com as fases anteriormente assinaladas quanto à 

inserção desta indústria no planeamento urbano. Durante a primeira idade – 

experimentação difusa (1933-1948) – assistiu-se à edificação da indústria em 

locais da cidade com vocação industrial consolidada, nomeadamente junto ao 

rio Tejo, ou então em novas áreas, antecipando o contributo que a fábrica 

poderia conter para a renovação e a dignificação do espaço urbano. Pode ser 

considerada uma idade de transição entre o legado deixado pela fase da 

indústria paleotécnica e a novidade aportada pela fábrica neotécnica. Na Planta 

dos principais centros industriais de Lisboa, núcleos de população operária e 

Bairros Económicos (1934), analisada no capítulo anterior, foram 

representadas três das firmas agora seleccionadas como casos considerados 

representativos da indústria neotécnica na cidade – Companhia Industrial 
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Portugal e Colónias, a actual Nacional, a H. Vaultier e a fábrica de cerveja 

Portugália. Estas três unidades industriais assinalaram a actualização 

tecnológica, passando da fase paleotécnica para a neotécnica, através de um 

projecto de ampliação para o local de laboração da antiga fábrica ou da 

construção de um edifício completamente novo. Em relação às restantes quatro 

unidades industriais seleccionadas algumas representaram indústrias novas, 

evidenciando a mudança ao nível da produção como a Standard Eléctrica ou o 

Armazém Frigorífico de Alcântara, e outras, como a Casa da Moeda ou o 

edifício do Diário de Notícias, ainda que não referenciadas na Planta de 1934, 

transferiram-se também de áreas industrializadas para novos locais da cidade. 

Enquanto que, com a segunda idade – a construção de uma imagética (1948-

1968) –, verificou-se uma inequívoca coincidência entre o aumento da 

edificação fabril desta fase e a definição de um local na cidade para essa 

construção, situado na Lisboa Oriental, de acordo com os planos de 

urbanização de 1948 e de 1958. Esta tendência alterou-se, a partir de 1967, 

com o novo plano director da capital. Dos dezassete edifícios a analisar, dez 

deslocaram-se dos antigos locais industrializados da cidade ou dos arredores, 

e os outros sete corresponderam à criação de indústrias novas. 

O caso da Sacor enquadrou-se entre estes dois momentos por ter surgido 

durante a primeira idade, apesar de se ter fixado na área de maior vocação 

industrial neotécnica da cidade de Lisboa, por a sua ampliação ter ocorrido 

durante a segunda idade e por integrar o conceito de indústria base. A Sacor 

constitui, por isso, um caso paradigmático que será observado separadamente, 

representando o seu recinto industrial um campo experiencial privilegiado para 

a construção da segunda geração industrial. 

Para assinalar a terceira idade – a deslocalização da cidade para a região de 

Lisboa –, como bem patenteou o ante-plano da região de Moscavide a Vila 

Franca de Xira, seleccionaram-se três exemplos.  

A análise da produção arquitectónica industrial a desenvolver com base na 

selecção de vinte e oito empresas, organizou-se com base nestes três 

momentos, que caracterizaram a construção das fábricas na cidade e na sua 

envolvente. Procurou-se ainda distribuir as diversas unidades industriais por 

categorias mais latas, de modo a tipificar a produção, a arquitectura, a 

renovação industrial.  
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4.1. A primeira idade – experimentação difusa 

 

4.1.1. O despontar da indústria moderna na cidade: a Casa da Moeda, o 

edifício do Diário de Notícias e a Standard Eléctrica  

 

O desejo de renovação industrial de Portugal, amplamente expresso por 

alguns sectores da sociedade, no início da década de Trinta, nomeadamente 

através da realização do 1º Congresso dos Engenheiros (1931) ou da Grande 

Exposição Industrial Portuguesa e do I Congresso da Indústria Portuguesa 

(1933), reconheceu-se em algumas indústrias que foram incorporando as 

inovações tecnológicas, apesar da longevidade da sua actividade. 

A Casa da Moeda surge como um exemplo pioneiro na actualização industrial 

deste período. Cunhar e fazer moeda representam uma produção relevante 

para a estabilidade da economia ou da política de qualquer Governo, 

simbolizando ainda nesta época o poder do Estado.  

Localizada na zona de S. Paulo, a antiga Casa da Moeda necessitou de obras 

de ampliação e de modernização. Carências reconhecidas e evidenciadas pelo 

Estado, logo no início da década de Vinte, ao solicitar ao arquitecto Silva 

Júnior (1868-1937) a concepção da nova Casa da Moeda. Pretendeu-se um 

novo edifício para o velho local de S. Paulo. Porém o projecto de Silva Júnior 

apresentou uma construção monumental, de inspiração beauxartiana, 

requerendo uma área de implantação superior à existente. Factores que 

levaram ao abandono desta proposta, até porque este trabalho mostrara a 

indispensabilidade de procurar um terreno com maiores dimensões para a 

futura construção.  

Paradoxalmente, a nova Casa da Moeda, sendo uma fábrica do Estado, 

representou o paradigma da indústria moderna construída em Lisboa, podendo 

ser considerada como o símbolo que estabeleceu o corte com o passado 

industrial de Oitocentos. O curioso é que essa ambição, patente no discurso 

dos engenheiros ou dos industriais, encontrara-se arredada do ideário do 

Estado Novo. Contudo, o desígnio de construir um novo edifício para a Casa 

da Moeda antecedeu a institucionalização do novo regime, através da 

Constituição de Março de 1933, e procedeu de uma vontade anterior de 

renovar esta instalação industrial.  
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A construção de um novo edifício para esta fábrica estatal não pôde dissociar-

se da entrega do processo à Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais (DGEMN)6, da acção do novo Ministro das Obras Públicas (1932-

1936), Duarte Pacheco, e da estratégia de renovação e de criação de uma 

imagem de modernidade que a Ditadura Militar percebera existir nas obras 

públicas7. Mas mesmo dentro das indústrias do Estado, se nos lembrarmos 

das fábricas da Manutenção Militar, das de armamento ou de fardamento, 

muitas renovadas nos anos sequentes, a Casa da Moeda permaneceu como 

um caso singular de modernidade industrial. 

Por ordem de serviço interna, datada de Agosto de 1931, o projecto da Casa 

da Moeda foi entregue à DGEMN, ficando encarregues da elaboração do novo 

projecto o arquitecto Jorge Segurado (1898-1990) e o engenheiro Espregueira 

Mendes8. Abandonado o projecto de Silva Júnior, a nova equipa herdou a 

tarefa de criar um novo espaço funcional, optando por um léxico gramatical 

diferente do proposto. A construção da Casa da Moeda adivinhara-se um 

desafio, pois o programa industrial teria de ser representativo do Estado, 

aspiração que podia revelar-se controversa perante os diferentes actores 

envolvidos. 

Efectivamente, uma das primeiras e principais preocupações evidenciadas por 

Jorge Segurado recaiu na compreensão e no conhecimento do equipamento 

industrial inerente a este tipo de produção e à sua organização no edifício 

projectado. O autor perspectivou que a resolução do programa funcional 

inerente à instalação das diversas oficinas residiria na elaboração de um 

estudo cuidadoso da fábrica e na distribuição racional das diferentes tarefas9. 

Para tal contou com a colaboração do Administrador Geral da Casa da Moeda, 

realizando diversas visitas às antigas instalações e serviços.  

Porém, esta preocupação em compreender a actividade industrial parece não 

ter gerado as soluções necessárias às exegeses do funcionamento da fábrica. 

Vários são os documentos (1939, 1940) que apresentam listas de máquinas e 
                                                 
6 A Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais foi criada pelo Decreto nº 16791, de 30 de 
Abril de 1929. Tendo sido integrada, numa primeira fase, no Ministério do Comércio e Comunicações, 
tinha como objectivo concentrar a maioria dos serviços vocacionados para a intervenção nos edifícios 
públicos e nos monumentos. Cf. NETO: 2001. 
7 Cf. TOSTÕES: 1999, p. 135. 
8 Cf. Processo 115/1º vol., INCM/ACM.  
9 Cf. Processo 115/1º vol., onde se encontra a memória descritiva e justificativa do projecto da nova Casa 
da Moeda. INCM/ACM. 
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referem as mudanças que as oficinas terão de sofrer face ao projecto 

apresentado. É o caso de um relatório (1939) elaborado pelo engenheiro 

chefe, ordenado pela ordem de serviço n.º 40, o qual alega a ausência de 

participação do pessoal da fábrica na elaboração dos estudos destinados à 

instalação das oficinas, não reconhecendo alguns dos critérios que estiveram 

subjacentes à organização proposta. Nesse relatório sugeriram-se alterações 

para as oficinas de amoedação, de modo a respeitar as diferentes fases e a 

lógica de produção, reduzindo custos, demoras e atropelos no trabalho10.  

Curiosamente, a renovação da Casa da Moeda não passou, num primeiro 

momento, pela inovação tecnológica, um dos princípios sempre defendidos por 

Ferreira Dias. Facto que elucida a premente necessidade que Jorge Segurado 

teve em conhecer o equipamento existente na fábrica de S. Paulo. Ainda que a 

energia prevista para o novo edifício fosse a eléctrica, programou-se a 

transferência das oficinas e das máquinas, o que, certamente, exigiu a 

adaptação de alguns dos maquinismos. A renovação tecnológica ocorreu em 

meados do século XX, através da compra de máquinas para apetrechar e 

reformar algumas secções. Para o sucesso produtivo importara, de facto, 

compreender a lógica intrínseca do funcionamento da Casa da Moeda, que 

dependia, fundamentalmente, de quatro áreas sectoriais: i) oficinas produtivas 

principais – fabricação de moedas – oficina de fundição, de laminagem, de 

corte e rebordo, de cunhagem, de branqueamento, de recozimento – 

fabricação de valores – oficina de composição, de impressão tipográfica e 

litográfica, de gomagem, picotagem e corte; ii) oficinas complementares do 

fabrico – escolha e contagem de moeda, conferência de valores, escolha de 

valores; iii) oficinas produtivas auxiliares – galvanoplastia, secção de gravura; 

iv) oficinas de manutenção – conservação e manutenção. 

O programa de renovação fabril, no seu arranque, preocupou-se mais em criar 

uma modernidade reconhecida pelo edifício, do que propriamente pela 

alteração ao programa produtivo. As propostas apresentadas para o novo 

edifício tinham de perspectivar a futura integração de uma indústria que se 

encontrava já num outro limiar tecnológico, ainda que o seu arranque se 

efectuasse com as máquinas de uma fábrica cujo processo de modernização 

                                                 
10 Cf. Processo 115/2º vol., INCM/ACM. 
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ocorrera no limiar do século XX11. Mas este não foi o único repto a que Jorge 

Segurado teve de responder.  

A organização do programa funcional dependeu do local onde o novo edifício 

se construísse. Abandonada a hipótese de S. Paulo, a selecção de sítio ideal 

na cidade de Lisboa, para integrar este equipamento, não foi imediata. Não 

havendo um pensamento urbano para a indústria, vários foram os locais 

possíveis para instalar a nova fábrica. Em 1930, ainda se colocou a hipótese 

de adquirir a quinta do Almargem, na Junqueira, para aí se instalar a futura 

Casa da Moeda12. Contudo, esta opção foi abandonada, em detrimento de 

uma área localizada na Av. Almirante Reis, e mais tarde de um lote onde se 

veio a instalar o Instituto Nacional de Estatística (1931-1935), antes da decisão 

final para a aquisição do terreno da Companhia Carris, situado no Arco do 

Cego, em 193213. A proximidade do Instituto Superior Técnico e do futuro 

Instituto Nacional de Estatística foi um factor que contribuiu para a selecção 

desta zona da cidade.  

O programa industrial da nova Casa da Moeda distribuiu-se num lote urbano 

com quatro frentes. Jorge Segurado entregou o projecto a nove de Novembro 

de 1933. Ainda que, de início, tivesse sido definido um conceito global para a 

nova fábrica, a celeuma causada entre os diversos pares que analisaram o 

projecto contribuiu para que a construção acabasse por se realizar de um 

modo faseado. Os concursos da primeira e segunda empreitadas, dirigidas 

para o edifício administrativo, foram realizados em 1934 e 1935, 

respectivamente, estando praticamente a obra concluída em 1936, enquanto 

que a terceira e última empreitada, direccionada para a obra das oficinas, 

arrancou em 193714.  

                                                 
11 A par da renovação industrial, a Casa da Moeda passara, também, por diversas reformas dos seus 
serviços. Para o período em análise, refira-se que em 1938 a Casa da Moeda fundiu-se com a Imprensa 
Nacional, constituindo a empresa pública Imprensa Nacional Casa da Moeda. 
12 O ofício datado de 29 de Outubro de 1930, refere o valor de 550.000$00 pela compra da Quinta do 
Almargem. Cf. Processo 115/1ºvol., INCM/ACM.  
13 Após alguns meses de espera, determinou-se que a construção se fizesse num terreno delimitado pelas 
avenidas Miguel Bombarda; Defensores de Chaves e prolongamento da de João Crisóstomo e Rua D. 
Estefânia, (Decreto nº 21.264 de 20 de Maio de 1932, Direcção Geral da Fazenda Pública, 4ª Repartição 
– Património) em que se encontra encravado um lote de terreno pertencente à Companhia Carris de 
Ferro de Lisboa). In Ofício da Casa da Moeda e Valores Selados enviado ao Ministro das Finanças. Cf. 
Processo 115/1ºvol. INCM/ACM. 
14 Cf. TOSTÕES: 1999, pp. 137-138. 
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Na verdade, o projecto apresentado por Jorge Segurado, em 1933, foi 

duramente criticado pelo Conselho Superior das Obras Públicas que sugeriu a 

sua revisão, apesar da urgência da obra, referindo que o edifício administrativo 

se assemelhava a um necrotério, a uma cocheira de automóveis ou a uma 

fábrica de chitas […]15. Conflito ultrapassado pelo ministro Duarte Pacheco ao 

defender a solução apresentada em detrimento das opiniões que apelaram 

para uma construção mais sóbria e clássica, inspirada no trabalho de Silva 

Júnior. O conflito de ideias, de conceitos e de valores foi vencido por uma 

modernidade que não representou a monumentalidade esperada das obras do 

Estado. 

Em 1938, o Conselho Superior de Obras Públicas emitiu novo parecer para os 

edifícios das oficinas, aceitando, desta vez, uma linguagem arquitectónica mais 

arrojada, justificada pelo próprio programa fabril. Examinando êste importânte 

projecto quanto à sua expressão arquitectónica exterior, deve dizer-se que 

apresenta aspectos bem próprios dum grande estabelecimento industrial. Os 

grandes panos de parêde, a proporção larga das janelas, a lisura da 

composição – são tudo feições adequadas aos edifícios fabrís16. Esta anuência 

e justificação em relação a uma arquitectura utilitária – fabril –, ao modo do que 

se praticava no estrangeiro, evidenciaram uma concordância que entra em 

contradição com o primeiro parecer emitido, e uma certa complacência na 

crítica, por se tratar de uma fábrica e, por isso, reveladora de soluções menos 

opulentas. O certo é que, os cerca de oito anos que decorreram até à 

conclusão da obra, em 1941, não perturbaram a novidade da proposta, 

inaugurando-se com a construção da Casa da Moeda uma nova época de 

obras públicas em Portugal, através das edificações industriais que 

acentuaram naquela malha urbana o trilho das ambições modernas 

projectadas para o Instituto Superior Técnico (1927). 

As novidades que a nova Casa da Moeda aportou ao programa industrial 

relacionaram-se, tanto com as soluções espaciais e construtivas adoptadas, 

como com a proposta da gramática arquitectónica encontrada, o que contribuiu 

para enriquecer um período experimental, no âmbito da pesquisa inerente às 

                                                 
15 Cf. Parecer de Abril de 1934 do Conselho Superior de Obras Públicas. INCM/ACM. Este parecer 
encontra-se publicado no anexo documental da dissertação de Doutoramento da arquitecta Andreia 
Galvão, com o nº 17. 
16 Cf. Relatório de Dezembro de 1938 do Conselho Superior de Obras Públicas. INCM/ACM. 
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obras do primeiro modernismo ensaiado ao nível nacional17. Pensando o 

espaço urbano, Jorge Segurado organizou claramente duas áreas funcionais 

distintas, num mesmo quarteirão, acusadas por um diferente tratamento 

formal.  

Respondendo a um programa industrial com alguma representatividade, 

desenvolveu-se claramente neste projecto uma efectiva separação entre a 

administração e a parte laboral. Imbuído de uma perspectiva racional como 

resposta à encomenda recebida, Segurado aplicou na Casa da Moeda os 

princípios básicos relativos à separação do corpo administrativo do fabril, 

condição evidenciada por Taylor, como garante da obtenção de uma produção 

mais eficaz. Assim, para estas duas áreas funcionais, que agregaram o 

programa fabril, desenvolveu-se quase que um projecto autónomo, devido aos 

distintos materiais empregues, às diversas soluções de iluminação utilizadas, 

ou ainda à aplicação de elementos decorativos ou informativos diferenciados 

nos dois corpos projectados. (Figs. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5)  

O edifício administrativo impôs-se à via pública recuperando uma linguagem 

mais monumental e sóbria, despida de qualquer elemento decorativo. O 

edifício da administração, projectado para integrar uma sala magna de 

reuniões, diversos gabinetes e um museu numismático, caracterizou-se por 

uma volumetria horizontal, cortada pela central e ampla escadaria encimada 

pelo lettering em bronze, que identifica a Casa da Moeda, o qual organizou 

simetricamente este corpo rasgado por amplas janelas. No seu tardoz 

evidenciou-se a opção por um volume cilíndrico e pelos dois passadiços que 

se articularam directamente com a área fabril, vencendo a distância do pátio, 

inicialmente ajardinado. 

Foi nos edifícios fabris que a inovação arquitectónica assumiu a sua plena 

liberdade e onde se revela o amadurecimento do austero expressionismo do 

seu autor18. Conjunto entendido como uma “caixa forte”, a sua concepção 

arquitectónica não se dissociou do labor da moeda dependente de exigentes 

regras de segurança, presentes, não só na circulação interna, mas também na 

                                                 
17 Sobre o primeiro modernismo Cf. TOSTÕES: 1999, pp. 133-150; TOSTÕES: 2002; GALVÃO: 2003, 
pp. 324-328. 
18 Cf. TOSTÕES: 1999, p. 139. 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
4. A INDÚSTRIA MODERNA NO TERRITÓRIO DE LISBOA 

 274

feição de bloco compacto que estes edifícios adquiriram, face às soluções 

encontradas para o corpo administrativo.  

Efectivamente, o edifício fabril teve de integrar respostas para a realização do 

trabalho em condições que impunham uma segurança reforçada, o que 

ultrapassou a comum preocupação com os acidentes de trabalho. A exigência 

de ocultar a actividade produtiva à via pública permitiu ensaiar a tal solução 

dos panos grandes de parede, como referiu o Conselho Superior de Obras 

Públicas. Assim, o espaço vocacionado às diversas oficinas caracterizou-se 

por enormes panos revestidos a azulejos vidrados verdes. A incorporação da 

iluminação natural foi obtida através de janelas colocadas junto ao arranque 

dos sheds, caso do edifício de amoedação. As janelas reconheceram-se pelas 

acentuadas linhas horizontais, contrastando com o ritmo vertical dos pilares. 

Com fachada para três ruas, estes corpos horizontais e oblongos organizaram-

se em U, formando um pátio interno, encontrando-se ainda ligeiramente 

separados da via pública por um gradeamento.  

Foi na área da entrada fabril que Jorge Segurado mais ousou. Próxima de uma 

certa iconografia monumental moderna, a entrada caracterizou-se por uma 

cenografia industrial impressa num corpo oblíquo. Forrado com os mesmos 

azulejos vidrados verdes, de linhas fortemente verticais, esta espécie de 

torreão inscreveu um moderno tempo industrial através do relógio, o qual 

passou a ritmar as principais operações do fabrico da moeda, representadas 

no baixo-relevo de Francisco Franco (1885-1955). Este elemento decorativo 

acentuou o cunho industrial do edifício, publicitou-o e engrandeceu-o perante o 

transeunte. 

De facto, através deste baixo-relevo, identificou-se a actividade fabril 

desenvolvida no interior dos cerrados corpos. Ao contrário de alguns edifícios 

industriais que abriram os seus processos de fabrico à via pública, recorrendo 

por exemplo a soluções de transparência construtiva, aqui fecharam-se estas 

áreas funcionais, mantendo uma distância sobre um tesouro ou uma “arca do 

tesouro” intangível a todos. 

Recorrendo a uma sábia articulação entre dois universos funcionais distintos, 

experimentando soluções de extrema racionalidade num programa industrial 

extremamente exigente, do ponto de vista funcional, o arquitecto Jorge 

Segurado, soube conferir ao conjunto um cunho de modernidade através das 
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opções construtivas / formais e dos materiais empregues, como sucedeu em 

algumas casas da moeda europeias, nomeadamente alemãs. A manifesta 

preocupação de Jorge Segurado por manter uma actualização constante 

perante as principais inovações ensaiadas ao nível da arquitectura, em países 

como a Alemanha ou a Holanda, nomeadamente ao nível do programa 

habitacional, poderá atestar o seu conhecimento de casos industriais 

desenvolvidos nesses países. A Casa da Moeda poderá corresponder a um 

ensaio de exemplos observados por Segurado, com as devidas adaptações ao 

local, ao programa e ao encomendador, pois representou uma construção 

singular dentro da obra do autor e face à restante arquitectura produzida19. 

O edifício do Diário de Notícias representou, igualmente, uma mudança na 

concepção da indústria, anunciando um conjunto de características que 

evidenciaram essa alteração face à actividade industrial de Oitocentos. Ainda 

que os condicionalismos do local do novo edifício do Diário de Notícias 

tivessem sido distintos dos da Casa da Moeda, e as soluções formais 

encontradas afirmassem um outro léxico, permaneceu entre ambos os casos 

uma matriz comum, que se manteve, também, em relação ao edifício da 

Standard Eléctrica. Matriz reconhecida na preocupação mostrada pelos 

arquitectos em apreender o conceito da moderna indústria, neste tempo 

inaugural.  

A disponibilidade manifestada pelos autores destes programas industriais em 

actualizar conhecimentos relativos ao processo industrial, expressou 

determinação na procura de novas possibilidades construtivas e formais que 

pudessem garantir o melhor funcionamento das operações fabris. 

Reconhecemos neste primeiro momento um intenso trabalho de pesquisa e de 

experimentação por parte dos arquitectos, que atentos tentaram construir de 

acordo com as exigências mais modernas. E não somente ao nível da 

aplicação de novos materiais ou sistemas construtivos e funcionais. Para o 

universo da indústria importaram contributos formais e urbanos que, de uma 

forma disseminada, indiciaram hipóteses de trabalho futuras. 

O arquitecto Profírio Pardal Monteiro (1897-1957) revelou-se mesmo muito 

contundente quanto aos objectivos do projecto, referenciando que o edifício a 

                                                 
19 Cf. Cap. 5, do presente trabalho. Jorge Segurado foi membro da “Internacionaler Verband Fur 
Wohnugswesen” (Associação Internacional da Habitação), com sede em Frankfurt, entre 1931 e 1933. 
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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 cidade20, referindo que se pretendeu 

alcançar uma boa distribuição dos serviços em função do volume a construir. 

As oficinas da Empresa Nacional de Publicidade, onde se fazia o Diário de 

Notícias, foram referenciadas pelo engenheiro António Emídio Abrantes, nos 

Elementos para o Estudo do Plano de Urbanização da Cidade de Lisboa, como 

uma fábrica a deslocar do Bairro Alto, bairro que agregou a maioria dos jornais 

que surgiram na capital, a partir do último quartel do século XIX.  

Sem qualquer enquadramento de natureza legislativa, arquitectónica ou 

urbana, assistiu aos administradores da Empresa Nacional de Publicidade uma 

vontade em redimensionar a sua empresa, através da construção de um novo 

edifício, num outro local da cidade. A preocupação residira em procurar um 

lugar central, que dignificasse a indústria tipográfica e, acima de tudo, que 

permitisse uma maior divulgação do Diário de Notícias. A volatilidade das 

notícias diárias impressas pelas grandes rotativas exigiu uma montra numa 

das principais Avenidas da cidade, como se o edifício simbolizasse esse 

presente dependente da máquina e da velocidade.  

A Empresa Nacional de Publicidade pretendeu que a modernização da sua 

indústria se concretizasse, quer pela remodelação do equipamento, quer pela 

melhoria das condições de higienização no trabalho, condições que só um 

novo edifício poderia satisfazer. 

Em 1936, o arquitecto Pardal Monteiro apresentou o projecto inicial e as telas 

finais do novo edifício do Diário de Notícias. O programa encomendado 

adivinhou-se ambicioso e complexo para o pequeno lote seleccionado, com 

duas frentes de rua – Av. da Liberdade e Av. Rodrigues Sampaio. 

Tal como a Casa da Moeda, o edifício do Diário de Notícias incorporou as 

oficinas e a administração, integrando ainda um conjunto de funções 

específicas do jornalismo, como o corpo redactorial, biblioteca, etc., ou os 

vários serviços de expedição. Pardal Monteiro teve, por um lado, de 

ultrapassar a dificuldade relativa à exiguidade do espaço disponível para 

                                                 
20 Cf. documento nº1 no que refere à memória descritiva e justificativa, Cap.4. 
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construir, e, por outro, integrar, de um modo racional e funcional, os diferentes 

usos do conjunto, sendo que o trabalho aí desenvolvido obedecia a fases 

sequenciais muito estanques e diversas.  

Dentro do lote, o arquitecto Pardal Monteiro criou duas áreas funcionais 

distintas. A organização de cada área obedeceu ao funcionamento específico 

de cada sector de trabalho, planeando ainda entre estas duas zonas, um 

espaço para instalar a actividade da redacção. Pardal Monteiro alcançou o 

desafio lançado pela Empresa proprietária, de 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 trabalho21.  

A solução encontrada para distribuir as actividades pelo edifício fundou-se, 

então, na criação de dois corpos funcionais: i) serviços técnicos e industriais, 

onde também se organizaram 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 industrial22; e ii) serviços 

comerciais e administrativos que integravam diversos gabinetes, como o do 

Director, dos Administradores, ou dos diversos colaboradores do jornal; 

redacções de outros periódicos, como “Os Sports”, o “Notícias Agrícola”, ou a 

“Eva”; e outras áreas sociais como o salão de visitas ou o grande hall de 

entrada23. 

Estes dois corpos funcionais organizaram-se num edifício em altura (quatro 

andares, mais o rés-do-chão), solução que contornou a escassez da área 

disponível para construção. Localizando-se esta proposta na Avenida da 

Liberdade, Pardal Monteiro evocou o benefício da construção em altura, 

                                                 
21 Idem. Na memória descritiva e justificativa do projecto o arquitecto Pardal Monteiro explicitou 
sinteticamente como se processavam as diversas fases de trabalho, desde o trabalho de redacção até à área 
de decisão da Direcção. 
22 Idem. 
23 A actividade industrial desenvolveu-se em múltiplas instalações, como: a sala das grandes rotativas; a 
sala da composição mecânica – Linotypes e estereotipia; as oficinas de gravura, fotogravura, 
zincogravura, desenho, impressão e montagem; as salas das câmaras escuras e da fotografia; as oficinas 
de composição manual, impressão e encadernação; a área da fundição de rolos e o armazém de papel; as 
casas fortes ou o posto de transformação de corrente eléctrica. 
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mesmo 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 VII24. Esta justificação foi exemplificada pela construção 

recente de outros dois edifícios, de cariz moderno e em altura, na mesma 

Avenida. Referiu-se o arquitecto ao Hotel Vitória (1934) e ao Éden Teatro 

(1929-31), ambos da autoria de Cassiano Branco (1897-1970). 

A opção em utilizar o sistema estrutural em betão armado, pareceu constituir a 

única solução construtiva compatível com o programa funcional encomendado 

e com as diversas condicionantes existentes25.  

Contudo, a aplicação do betão armado como elemento estrutural contribuiu, 

conjuntamente, para explorar uma expressividade arquitectónica, em ambas as 

fachadas, assente nos materiais. O que evidenciou a preocupação de Pardal 

Monteiro em não mascarar a opção construtiva encontrada, aproximando-o da 

vanguarda da cultura arquitectónica europeia26. A natureza dos materiais da 

estrutura permitiram certas soluções que com outros nunca seriam possíveis, 

contribuiu muito para as soluções das grandes massas do edifício27. (Figs. 4.6, 

4.7, 4.8 e 4.9). 

Sendo Profírio Pardal Monteiro vogal do Conselho de Estética Citadina, a 

solução estética encontrada para o edifício do Diário de Notícias foi muito 

reflectida, nomeadamente ao nível da inserção do volume construído numa 

das principais artérias da cidade, confirmando a gramática arquitectónica essa 
                                                 
24 Idem. A construção em altura e o volume proposto para um edifício de cariz industrial, a instalar na 
Avenida da Liberdade gerou intensas discussões e foi alvo de diversos pareceres por parte da Secção de 
Urbanização e Arquitectura do Conselho de Estética Citadina da Câmara. A 2 de Novembro de 1936, este 
conselho emitia um parecer que aprovava o projecto do edifício do Diário de Notícias: O 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 
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. Cf. documento nº1 no que refere aos pareceres. 
Sobre a aplicação do betão armado em edifícios industriais ver Cap. 1 do presente trabalho, e em relação 
à utilização do betão armado (sistema Hennebique) na moagem do Caramujo (1898), Cf. SANTOS: 1996. 
25 A compatibilização de diferentes funções exigiu que se insonorizasse a área onde trabalhavam as 
rotativas: Pardal Monteiro recorreu a uma técnica de isolamento acústico estudada e divulgada pelo I. 
Katel. Sobre este assunto Cf. PACHECO: 1998, p. 132. 
26 Para além realização de várias viagens à Europa, nomeadamente à Exposition des Arts Décoratifs et 
Industriels Modernes (1925), Profírio Pardal Monteiro integrou, em 1932, o grupo internacional de 
arquitectos que fundou a Réunions Internationales d’Architectes (R.I.A.) e a revista de arquitectura 
L’Architecture d’Aujourd’hui. Ligação com consequências imediatas na linguagem arquitectónica 
adaptada por Pardal Monteiro. Cf. PACHECO: 1998. 
27 Cf. documento nº1, no que se refere à memória descritiva e justificativa, Cap.4. 
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busca conciliatória das diferentes exigências que o programa procurara 

responder. 

Curiosamente, Pardal Monteiro atribuiu um menor cuidado formal à fachada do 

corpo dos serviços técnicos e industriais do que à dos serviços comerciais e 

administrativos, opção inteiramente oposta à preconizada pelo arquitecto Jorge 

Segurado na Casa da Moeda. Ainda que ambos tivessem indagado conceitos 

similares quanto à organização racional das funções, recorrendo às mesmas 

soluções construtivas, expressadas diferentemente na gramática 

arquitectónica, o facto é que, Pardal Monteiro não valorizou para este eixo da 

cidade a indústria.  

A opção pela construção em altura e pela definição de dois corpos funcionais 

separados, possibilitou ao arquitecto localizar as actividades da gráfica na 

frente que se desenvolve para a Av. Rodrigues Sampaio, enquanto que o 

corpo orientado à Av. da Liberdade integrou os serviços comerciais e 

administrativos, conseguindo, em simultâneo, uma autonomia das secções e 

uma imprescindível proximidade.   

Com base nos elementos estruturais, Pardal Monteiro definiu uma gramática 

arquitectónica caracterizada por linhas verticais acentuadas pelos pilares em 

duplos colunelos, e pelo corpo prismático que marcou o vão da escada 

rematado por uma torre que explora a luz como um elemento integrante da 

arquitectura, a lembrar o cosmopolitismo do edifício e a internacionalização do 

projecto. Aliás, os néons foram elementos muito valorizados na expressão final 

do edificado, integrados através do lettering luminoso com o título de Diário de 

Notícias e da aplicação de outros tubos de néon a reforçar as linhas verticais 

ou horizontais da composição plástica, numa clara propaganda do edifício sede 

do jornal. As linhas verticais foram ainda cortadas pela dimensão cúbica do 

volume, rematado em terraço, e por um lintel que acentuou uma 

horizontalidade evidente, ao mesmo tempo que suportou a carga dos pilares. 

Este lintel demarcou toda a área do hall público, cujos panos de vidro 

permitiram uma maior proximidade com o transeunte.   

A composição harmónica da fachada do corpo da administração suportada 

pelos elementos estruturais, pelo lettering e pela distribuição dos néons, foi 

ainda sublinhada pela incorporação de materiais de revestimento. Na maioria 
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da fachada aplicou-se pedra, forrando-se a mosaico de vidro opala o volume 

prismático da escada, sobre a entrada principal. 

A presença de elementos decorativos não se limitou ao exterior. Tanto no hall, 

como no vestíbulo principal, Profírio Pardal Monteiro incorporou dois frescos de 

Almada Negreiros (Grande Planisfério e Quatro alegorias a Portugal e à 

Imprensa), um dos seus principais colaboradores, continuando a prática de 

integrar as artes, patente em projectos como o Instituto Nacional de Estatística 

(1932-1935), a Igreja de Fátima (1934-1938), ou as Gares Marítimas (1934-

1945). 

A sede do Diário de Notícias inaugurou-se a 24 de Abril de 1940, ano em que 

lhe foi atribuído o prémio Valmor28. A novidade reconheceu-se pela vastidão do 

programa, pelas soluções arquitectónicas encontradas, pela modernidade 

presente nas soluções de publicidade e composição arquitectónica. Mesmo 

que a valorização do edifício tivesse recaído no corpo administrativo, o 

programa industrial moderno tinha sido cumprido. 

Em meados dos Anos Quarenta, o ante-projecto do edifício da Standard 

Eléctrica sinalizou o outro exemplo da arquitectura fabril representativo do 

despontar da indústria moderna na cidade de Lisboa. A sua relevância afirmou-

se, incontestavelmente, pela articulação dos três critérios inerentes ao conceito 

da fábrica deste tempo industrial, definidos no início deste trabalho – a 

organização científica do trabalho, a utilização de energia eléctrica e a 

aplicação do betão armado, como material estrutural.  

Em relação à Casa da Moeda e ao Diário de Notícias, a Standard Eléctrica 

encerrou este primeiro ciclo de experimentação e anunciou o arquétipo a 

prosseguir para estes edifícios industriais. Por outro lado, o projecto da 

Standard Eléctrica arrancou com o fim da Segunda Guerra Mundial, e o início 

do fomento industrial a nível nacional, inaugurando-se, em 1948, ano 

considerado, por nós, como o fim da primeira idade e o início da segunda – a 

construção de uma imagética -, conjuntura que contribui para que possa ser 

considerado um edifício emblemático. 

                                                 
28 O júri que atribuiu o prémio ao edifício da sede do Diário de Notícias compunha-se pelos arquitectos 
António do Couto Martins, Cottinelli Telmo e Jorge Segurado, representantes da Câmara Municipal de 
Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes e Sindicato Nacional dos Arquitectos. Cf. PACHECO: 1998. 
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Das indústrias analisadas, a Standard Eléctrica foi a que se inseriu, 

inteiramente, no espírito de renovação industrial defendido por Ferreira Dias, já 

que inaugurou a produção em escala de uma nova indústria direccionada para 

as telecomunicações, reunindo as exigências que se pretendiam extensíveis à 

modernidade industrial – a actualização tecnológica, a investigação científica e 

a qualificação dos trabalhadores, reconhecida pela presença de um número 

significativo de engenheiros29. Lembramos, apenas, que no ano da 

inauguração esta fábrica contou com vinte e quatro engenheiros e um total de 

duzentos e quarenta e dois empregados30.  

Efectivamente, o discurso da direcção da Standard patente no texto de 

abertura do álbum comemorativo, editado aquando da inauguração do edifício, 

reforçou a ideia do pioneirismo desta fábrica ao referir que […] ao 

inaugurarmos a Fábrica da Standard Eléctrica em Portugal, que será além de 

tudo a pioneira de uma nova indústria num país renovado31. Inovação, que em 

1961, continuou a ser uma das características desta unidade, evidenciada no 

número que a revista Electricidade consagrou à Standard, onde se pode ler é 

uma empresa com características muito especiais. Sem perder a sua unidade 

real e jurídica e, perdoe-se a expressão, o seu «portuguesismo» (tem a forma 

de uma sociedade anónima constituída de acordo com as leis portuguesas) é 

simultaneamente um dos membros de uma vastíssima organização científica, 

industrial e comercial com ramificações por todo o mundo. Essa organização é 

comandada pela «Internacional Telephone and Telegraph Corporation (I.T.T.)», 

com sede em Nova Iorque, e abrange mais de cem fábricas em vinte e quatro 

países para além dos Estados Unidos da América. Tem ainda companhias 

                                                 
29 A produção da Standard Eléctrica incorporava: telecomunicações; electrónica; equipamentos 
radioeléctricos; emissores receptores; equipamentos de ondas portadoras em alta-frequência para linhas 
de alta tensão; radiossondas; bobinas de carga para cabos telefónicos; equipamentos ractificadores para 
cargas de baterias e fontes de alimentação dos mais diversos tipos de equipamento e televisores. Cf. 
Electricidade: 1961, Abril-Junho, p. 179-180. O II Plano de Fomento (1959-1964) incluiu a Standard 
Eléctrica dentro das empresas a ampliar, através da produção de televisões, o que indicia a importância 
que esta actividade e firma tinha no quadro da economia nacional. Cf. Indústria Portuguesa: 1960, 
Março, pp. 78-89. 
30 Cf. A Standard Eléctrica Portuguesa: 1948, p.8. Em 1961, a Standard Eléctrica portuguesa empregava 
vinte e cinco engenheiros electrotécnicos e mecânicos e licenciados em físico-químicas e matemáticas, 
empregando cerca de mil trabalhadores. Cf. Electricidade: 1961, Abril-Junho, p. 178.  
31 Cf. A Standard Eléctrica Portuguesa: 1948, p.5. 
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concessionárias de serviço telefónico, rádio telefónico e rádio telegráfico 

trabalhando em oito países para além dos E.U.A.32 

A novidade do produto aliou-se aos processos de produção, duas componentes 

que estiveram intrinsecamente associadas ao modo como se produzira nos 

Estados Unidos da América. Com a construção da Standard Eléctrica de 

Lisboa importou-se, das restantes fábricas do grupo, o plano técnico, o modelo 

de funcionamento, o material das comunicações e a exigência quanto à 

qualificação do trabalhador. À introdução de um modelo tecnológico em 

Portugal, para este segmento de produção, correspondeu também a afirmação 

de uma empresa estrangeira e do seu contributo para o desenvolvimento da 

indústria nacional. De certo modo, a Sacor trouxe também capitais e know how 

da Europa para a produção nacional, mas foi, fundamentalmente, na segunda 

idade que se assistiu à fixação ou à ampliação da importância dos diversos 

grupos industriais estrangeiros na actividade secundária, através da fixação 

das multinacionais.  

A primeira actividade da Standard Eléctrica em Portugal direccionou-se, porém, 

para a actividade comercial, tendo a International Telephone and Telegraph 

Corporation aberto um escritório na Praça dos Restauradores, decorria o ano 

de 1932, e inaugurado mais tarde uma loja para venda dos seus produtos na 

Rua Augusta33. A decisão de abrir um local em Lisboa vocacionado para os 

produtos da linha da Standard Eléctrica ocorreu em 1941, aquando da 

montagem de uma oficina na zona de Santos, onde se fabricou material 

telefónico. 

A resolução em expandir a produção através da construção de uma fábrica 

exigiu a procura de um terreno, cuja localização preferencial recaiu na capital34. 

Não havendo à época um plano de urbanização que organizasse em Lisboa a 

                                                 
32 Cf. Electricidade: 1961, Abril-Junho, p. 178. O álbum editado pela Standard Eléctrica, em 1948, referia 
Tem actualmente 107 companhias filiais, distribuídas por todos os países do mundo, das quais 25 têem 
um ou várias fábricas próprias, entre as quais se inclui a Standard Eléctrica de Portugal, sendo as 
principais as seguintes: Federal Telephone and Rádio Corporation – Nova York; Standard Telephones 
and Cables Ltd. – Londres; Creed and Company Ltd. – Croydon; International Marine Rádio Company – 
Antuérpia; Le Matèriel Téléphonique – Paris; Standard Eléctrica, S.A. – Madrid; Aktiebolget Standard 
Radiofabirk – Estocolmo; Compañia Standard Electrica; Standard Eléctrica, S.A.. Cf. A Standard 
Eléctrica Portuguesa: 1948, p.9.   
33 Decorria o ano de 1928 quando, pela primeira vez, a Standard Eléctrica de Madrid abriu um pequeno 
escritório na Avenida da Liberdade. Idem, Ibidem, p. 7. 
34 A autorização do Governo Português para a montagem da fábrica da Standard Eléctrica em Portugal, 
data de 21 de Outubro de 1943, o que coincidiu com o facto do engenheiro Ferreira Dias ser à época 
subsecretário de Estado do Comércio e da Indústria. Sobre este assunto Cf. Cap. 2 do presente trabalho. 
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fixação da indústria, várias foram, também neste caso, as hipóteses surgidas 

para a localização da nova Standard. Porém, o facto de se procurar uma área 

que dignificasse a modernidade representada por esta produção, contribuiu 

para a selecção de uma das artérias da cidade em renovação, através do 

Plano de Obras da Praça do Império e Zona Marginal de Belém, cuja Comissão 

Administrativa contava com a participação do arquitecto Cottinelli Telmo (1897-

1948)35.  

A Standard Eléctrica adquiria, em 1944, à Câmara Municipal de Lisboa, um 

terreno fronteiro à Avenida da Índia. Ainda que, para esta fase da indústria 

neotécnica, a Standard Eléctrica possa ser considerada um elemento âncora 

que renovou um espaço da cidade, através dos valores da nova indústria, já 

que o edifício da Feira das Indústrias de Lisboa apenas se inaugurou em 1957, 

o facto é que esta área (Alcântara, Santo Amaro, Junqueira, Belém) 

correspondera à actividade industrial mais antiga36.   

Cottinelli Telmo foi o arquitecto convidado pela administração para elaborar o 

projecto do novo edifício da Standard, apresentando o ante-projecto do edifício 

em Janeiro de 194537. O projecto da fábrica de telecomunicações, um dos seus 

últimos dos trabalhos, representou para muitos autores um resultado do 

amadurecimento das pesquisas e experimentações que o autor empreendeu 

ao longo do seu percurso como arquitecto, e onde se revelam de um modo 

particularmente evidente os compromissos que aí se esforçava por 

estabelecer38.  

                                                 
35 Sobre este assunto Cf. Cap. 2 do presente trabalho, o ponto relativo à Feira das Indústrias de Lisboa. A 
informação relativa à Standard Eléctrica no Álbum de 1948 e na revista Electricidade de 1961 é 
coincidente quanto à importância atribuída à acção do Engenheiro Duarte Pacheco (Ministro das Obras 
Públicas) e do Professor Doutor Manuel Rodrigues (Presidente do Conselho de Administração da 
Standard) para a selecção daquele terreno para a construção da nova fábrica. O Álbum refere mesmo as 
diversas dificuldades havidas quanto à obtenção do terreno: entre tantas as dificuldades que havia a 
vencer então, e tantas foram, surgia ao problema da obtenção do terreno necessário à realização da 
obra, dificuldade só aparentemente secundária. Para sua resolução foram feitas debalde longas e 
laboriosas diligências. Até que, submetido o assunto pelo Professor Manuel Rodrigues a Sua Excelência 
o Ministro das Obras Públicas – ao tempo o Engenheiro Duarte Pacheco – mereceu deste ilustre 
Engenheiro imediata resolução. […] foi-nos dada a possibilidade de licitar e adquirir na Câmara 
Municipal de Lisboa o magnífico terreno onde se encontra a nossa fábrica. Cf. A Standard Eléctrica 
Portuguesa: 1948, p. 24. 
36 Sobre este assunto cf. Cap. 2 do presente trabalho, o ponto relativo à Feira das Indústrias de Lisboa. 
37 Pensamos que a decisão da administração da Standard Eléctrica em convidar o arquitecto Cottinelli 
Telmo para desenvolver o projecto para a sua fábrica não estará dissociada do facto de este integrar a 
Comissão Administrativa do Plano de Obras da Praça do Império e da Zona Marginal de Belém, criada 
após o encerramento da Exposição do Mundo Português, e de ser um colaborador do engenheiro Duarte 
Pacheco. Cf. MARTINS: 1995. 
38 Idem, Ibidem, p. 449. 
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Todavia, as opções construtivas encontradas por Cottinelli Telmo para o 

edifício da Standard da Avenida da Índia tiveram de responder ao programa 

funcional de uma indústria da segunda geração, cujo modelo produtivo e 

técnico fora importado da casa mãe (E.U.A.), como vimos acima. Os desafios, 

de facto, revelaram-se enormes, pois para Portugal a construção destas 

fábricas inaugurou uma nova ordem. Até à elaboração do ante-projecto, vários 

foram os estudos e os esbocetos que Cottinelli teve de submeter à análise e à 

apreciação dos representantes da empresa de Nova York, de Madrid ou de 

Londres39. Mesmo na memória descritiva de 1945, o arquitecto referiu que só 

depois do estudo, a que se está procedendo, da disposição das várias 

máquinas, será possível fixar outros pormenores40. Esta preocupação referente 

à compreensão do funcionamento e organização das diversas máquinas, 

evidenciada também por Jorge Segurado ou Profírio Pardal Monteiro, ilustrou a 

exigência de adaptar o partido arquitectónico aos requisitos funcionais, que 

neste caso incorporaram várias linhas de montagem, nomeadamente para o 

material telefónico; radioeléctrico e de transmissão; transformadores e 

rectificadores, para além dos espaços para a fabricação de televisores, de 

armazém dos componentes, de dois laboratórios (controlo de qualidade e 

calibração de radiossondas), dos serviços médico-sociais e da administração. 

Apesar da diferença das linhas de montagem instaladas, estes foram os 

princípios que Albert Kahn tentara resolver no edifício (1913) concebido para o 

fabrico do modelo T, na fábrica Ford41.  

Para além da organização do programa funcional, Cottinelli Telmo procurou 

inserir as directrizes relativas ao volume geral do edifício, enviadas pelos 

Serviços de Arquitectura da Câmara Municipal de Lisboa, e o princípio de que 

este edifício se caracterizaria por uma composição de volumes puros, de 

arestas rectilíneas e coberturas planas42, definido durante a elaboração dos 

estudos.  

Porém, Cottinelli Telmo já há muito tinha elaborado diversos e inovadores 

programas funcionais, como o edifício de passageiros para a nova estação Sul 

e Sueste (Praça do Comércio, 1928), ou edifícios como as torres de sinalização 

                                                 
39 Idem, Ibidem, pp. 452-453. 
40 Cf. documento nº 2. 
41 Sobre este assunto cf. Cap. 1 do presente trabalho. 
42 Cf. MARTINS: 1995, p. 453. 
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e manobra das linhas-férreas (Estação de Campolide, 1940). Por outro lado, 

Cottinelli dirigiu ou editou algumas publicações, como a Revista Oficial do 

Sindicato Nacional dos Arquitectos (1938), o que revelou um espírito inovador, 

crítico e atento. Aquando da elaboração do projecto da Standard, Cottinelli 

teria, também, indagado sobre o modo de construção das fábricas, 

preocupação enunciada num texto seu, onde referiu: um grande edifício 

industrial em que os vãos, as aberturas, os buracos, dominam, em que as 

paredes são constituídas por pilares e vigas, formando uma estrutura própria 

do betão armado, fosse mascarado “à D. João V!”43  

Deste modo, o ante-projecto de 1945 parece representar, quer a súmula da 

evolução das ideias referentes ao processo produtivo a instalar, quer o estudo 

das soluções construtivas e formais encontradas entre o arquitecto e algumas 

das empresas do grupo, e ainda a experiência do autor. Em relação ao projecto 

final registou-se uma depuração ao nível da gramática arquitectónica, 

nomeadamente no que se refere à forma da torre e à incorporação de néons 

associados ao nome da empresa a encimar o volume redondo, a lembrar o 

edifício do Diário de Notícias. Independentemente, de Cottinelli Telmo ter 

referido que esta proposta se afastou do propósito publicitário, o facto é que a 

introdução da luz na expressão arquitectónica representou uma evocação 

maior da indústria neotécnica na cidade44. (Figs. 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 e 

4.16) 
Porém, entre o ante-projecto e o projecto final subsistiu o conceito da fábrica, 

tanto em relação ao programa produtivo, como à organização dos volumes a 

construir. 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)45. 

A organização do programa no edifício e a relação com a expressão 

arquitectónica representaram inovações face aos edifícios analisados 

                                                 
43 Idem, Ibidem, p. 450. O arquitecto João Paulo Martins cita o manuscrito A Missão do Arquitecto, da 
autoria do Cottinelli Telmo. 
44 Sobre a evolução registada entre o ante-projecto e o projecto final da Standard Eléctrica. Cf. 
MARTINS: pp. 449-456. 
45 Cf. documento nº 2, Cap.2. 
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anteriormente, nomeadamente porque não houve a necessidade de criar uma 

clara separação entre as funções fabris, as administrativas ou laboratoriais. A 

fábrica como um todo prevaleceu. Além do mais, esta fábrica integrou o 

conceito de indústria limpa, manifestação evidente da arquitectura associada à 

electricidade46.  

Apesar do lote ter quatro frentes, a fábrica da Standard Eléctrica impôs-se à 

Avenida da Índia através de um volume oblongo de dois pisos, onde se 

localizaram as linhas de montagem, volume que se prolongou depois da torre, 

de modo a integrar o armazém. Sobre a área de armazenamento cresceram 

mais dois pisos para os escritórios (administração) e os laboratórios. A nível da 

fachada desenhou-se uma unidade reconhecida pela estrutura construtiva 

caracterizada por pilares, vigas e lajes de betão armado, distribuídos segundo 

um módulo único, preenchido pela transparência do vidro. Módulo único que 

conferiu uma constância à expressão arquitectónica assente na distribuição 

dos pilares de secção quadrangular, rematados por uma simples cimalha e 

pela laje de betão armado, elementos que separaram claramente as funções 

de administração. Estes volumes puros organizaram-se através de uma torre 

de secção quadrangular, que distribuiu a circulação interna. No tardoz 

localizou-se um pátio vocacionado para as cargas, descargas, estacionamento, 

etc, e inseriram-se os ascensores, e outros volumes de escadas. 

O oblongo e ritmado edifício da Standard Eléctrica afirmou na cidade uma 

fábrica cujos processos produtivos se instalaram num espaço em que a 

organização interna respeitou a maneira americana, [deste modo o] “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.47  

Porém, a Standard Eléctrica não incorporou apenas a organização interior do 

espaço à “maneira americana”. A Standard simbolizou uma mudança na 

actividade industrial, pelo menos ao nível do território de Lisboa. Uma 

transformação no âmbito da organização da produção e da especialização 

assente nas linhas de montagem, alteração que se reconheceu na valorização 

                                                 
46 Sobre este assunto V. Cap. 1 do presente trabalho. 
47 Cf. documento nº2, Cap.4. 
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da actividade fabril, através das soluções construtivas e formais indissociáveis 

do uso do betão armado. A Standard representou uma síntese da nova fábrica 

e antecipou as potencialidades da arquitectura industrial, desta fase, na cidade. 

 

4.1.2. O impasse da indústria moderna: o Armazém Frigorífico de Alcântara e a 

fábrica H. Vaultier & Companhia  

 

Quer o Armazém Frigorífico de Alcântara, quer a fábrica da firma H. Vaultier & 

Companhia representam e simbolizam o impasse que se registou na 

assumpção plena do conjunto dos valores inerentes à nova ordem industrial. A 

primeira idade – experimentação difusa (1933-1948) não integrou apenas 

fábricas que anunciaram o conceito da indústria moderna. Os edifícios das 

fábricas da Casa da Moeda, do Diário de Notícias e da Standard Eléctrica 

trouxeram à cidade a renovação da actividade industrial em articulação com os 

novos sistemas construtivos expressos na gramática arquitectónica. 

Inseparáveis da actividade industrial da segunda geração, estes três edifícios 

integraram mesmo os anos do efémero modernismo, anos em que se assistiu 

ao progressivo desenvolvimento da ideia de tecnologia como padrão cultural, 

atribuindo-se à racionalidade da construção o papel eminente de “gramática da 

linguagem que se procura48. Ainda que a Standard Eléctrica se tivesse 

evidenciado como um caso ainda mais particular, por ter sido uma construção 

mais serôdia e por não poder dissociar-se do facto de pertencer a um grupo 

industrial internacional. 

Enquanto que os Armazéns Frigoríficos e a fábrica Vaultier, apesar de se 

integraram, inequivocamente, no âmbito da indústria neotécnica não 

evidenciaram plenamente essa mutação na expressão arquitectónica 

encontrada. Como muitas outras edificações fabris, ainda durante os Anos 

Cinquenta, estas construções transpuseram um vocabulário mais monumental 

ou regionalista, integrando-se num período cultural mais amplo vivido em 

                                                 
48 TOSTÕES: 2003, p. 106. 
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Portugal, através da busca de valores reconhecidos numa raiz comum 

histórica, que consubstanciassem uma modernidade, mas portuguesa49. 

Mesmo que o edifício dos Armazéns Frigoríficos de Alcântara não integrasse 

no seu interior a esperada actividade fabril, organizada por secções compostas 

de máquinas, de linhas de montagem ou de tapetes rolantes, o facto é que não 

pôde deixar de ser mencionado na presente dissertação, pois a indústria do frio 

artificial, associada à tecnologia da electricidade, representou uma espécie de 

ícone da modernidade industrial. Por um lado, incorporou uma conquista 

tecnológica só alcançada a partir de meados do século XIX, que num período 

de tempo muito curto se adaptou à energia eléctrica50. Por outro, a criação de 

grandes espaços higienicamente controlados vocacionados para a 

conservação de alimentos, cada vez mais, diversificados, representou uma 

aquisição da industrialização, a qual permitiu satisfazer uma das suas 

preocupações maiores – distribuir os produtos por um número crescente da 

população, factor imprescindível à sobrevivência da sociedade de consumo.  

Nos principais portos dos Estados Unidos da América ou da Europa assistiu-se 

à inclusão de grandes construções em betão armado associadas ao frio 

artificial e à conservação de alimentos. Aliás, estas grandes caixas do frio 

constituíram, conjuntamente com os silos de cerais, instalações fundamentais 

junto dos terminais ferroviários ou portuários51. Através da construção dos 

frigoríficos de Alcântara, Portugal pôde acompanhar esse tempo moderno. 

                                                 
49 Idem, Ibidem, pp. 118-123. Sobre este assunto ver ainda o nº 142 da revista Arquitectura, de Julho de 
1981, dedicado ao tema “Portugal / Arquitectura e Fascismo”, ou ainda FERNANDES: 2003, publicação 
relativa à arquitectura produzida durante o Estado Novo e designada de “Português Suave”. 
50 Pela primeira vez, em 1859, Ferdinand Carré (1824-1894) inseriu a produção do frio no âmbito da 
actividade industrial, abandonando-se as convencionais formas da obtenção do frio com base na recolha 
natural do gelo ou da neve, actividade particularmente desenvolvida a partir do século XVI. Ao produzir 
o frio artificial através do amoníaco como fluído frigorigénio, foi possível desenvolver-se fábricas 
vocacionadas para a produção do frio e, simultaneamente, para uma conservação cada vez mais 
diversificada. Sobre a tecnologia associada à produção do frio artificial, mais particularmente no caso dos 
Armazéns Frigoríficos de Alcântara. Cf. CUSTÓDIO: 2008, pp. 24-47. 
51 O armazém frigorífico construído junto à linha de caminho-de-ferro de Boston, designado por Boston 
Terminal Refrigeration Company, foi um dos mais conhecidos e modernos de inícios do século XX. Em 
Portugal, a Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau instalou, primeiramente, na cidade do Porto 
uma instalação desta natureza, junto ao rio Douro, perto do cais do Bicalho. Aí inaugurava-se, no ano de 
1939, o armazém frigorífico de menor dimensão da autoria do engenheiro Yglesias d’Oliveira, que 
através de quatro andares distribuiu um total de oito antecâmaras e vinte e quatro câmaras, tendo sido 
prevista uma capacidade total de armazenamento de 50 000 quintais de bacalhau seco. De referir que no 
Porto, muito próximo deste armazém frigorífico da Comissão Reguladora do Bacalhau, existia desde 
1932-1934 um edifício e uma pequena lota construídos pelo médico veterinário Chaves de Lemos, tendo 
para o efeito visitado diversos frigoríficos existentes no norte da Europa. Procedeu-se à sua ampliação 
através do edifício da “Bolsa do Pescado”, cuja construção se finalizou em 1938. O arquitecto Januário 
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Curiosamente, a resolução subjacente à edificação dos Armazéns Frigoríficos 

de Alcântara, apesar de se inserir no processo da modernização industrial do 

país, não dependeu de um programa vocacionado exclusivamente para a 

indústria, cujo sinal, durante a política do Estado Novo, se reconheceu com a 

Lei nº 2005 (1945)52. A decisão de construir estes armazéns frigoríficos 

sedimentou-se antes na ideia da institucionalização e consolidação do novo 

regime, evidenciada a partir de 1933.  

Foi dentro deste espírito, que nasceu, a 5 de Julho de 1934, através do 

Decreto-Lei nº 23968, a Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau 

(CRCB)53. A sua génese integrou-se num discurso mais amplo, reconhecido 

nas preocupações económicas, por um lado, e nos valores simbólicos de 

matriz épica, por outro. Ideais que reconduziram os portugueses a uma 

vocação histórica – o regresso ao mar, aproximando-os dos tempos áureos dos 

Descobrimentos. Justificou-se, deste modo, a “campanha do bacalhau”. De 

uma forma heróica Portugal reestruturou a economia, assumindo o Estado o 

modelo de reorganização deste sector, acção plenamente integrada no 

pensamento corporativo.  

Alguns dos principais objectivos da CRCB visaram a regulação das operações 

do comércio de bacalhau pescado por armadores nacionais e da importação do 

bacalhau estrangeiro (artº1)54. Executando as directrizes da política de 

abastecimento do Estado, pertencia à Comissão Reguladora definir o 

momento, o volume e a composição das remessas de bacalhau a entrar no 

mercado através de uma série de armazéns frigoríficos cuja construção é 

programada em 193655. A modernização deste sector industrial dependeu, 

assim, de uma justificação heróica relacionada com a vocação das epopeias 
                                                                                                                                               
Godinho (1910-1990) foi o autor da ampliação do Entreposto Frigorífico do Peixe, conjunto que se 
destaca pelo seu léxico formal de cariz expressionista. Sobre este assunto Cf. FOLGADO: 2008, p. 48 e 
56.  
52 Sobre este assunto V. Cap. 2 do presente trabalho. 
53 A CRCB foi reorganizada pelo Decreto nº 27150, de 30 de Outubro de 1936, soçobrando com a adesão 
de Portugal à CEE, em 1986, ano em que foi extinta. 
54 A Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau era um organismo público, à semelhança dos Enti di 
Coordinammento Económico da Itália Fascista, que detinham poderes regulatórios sobre a produção 
nacional e sobre o comércio importador. Cf. GARRIDO: 2003, p. 123. Outras importantes finalidades da 
CRCB relacionam-se: com a dinamização das indústrias da pesca, em particular com os estaleiros de 
construção naval e com a definição dos objectivos de ordem económica e social a que deviam subordinar-
se as condições de pesca, tipos e características dos navios empregados pela indústria nacional, 
promovendo o desenvolvimento e melhorando a frota bacalhoeira, bem como a assistência, nos locais da 
pesca, aos navios e às respectivas tripulações. 
55 Cf. GARRIDO: 2003, p. 124. 
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marítimas, cuja razão principal dependeu da renovação da economia, sem 

contudo se ter industrializado, neste primeiro tempo, a actividade piscatória.  

Sendo o consumo do Bacalhau em Portugal, “per capita”, […] o mais elevado 

de todos os países do mundo, podendo avaliar-se, actualmente [c. 1940], em 

cerca de 7,5 quilogramas, tomando por base o consumo anual de 60.000.000 

quilos por 8.000.000 habitantes56, planificou-se a construção de uma rede de 

edifícios frigoríficos para Portugal, indispensável, quer à sua conservação e 

transporte, quer à melhoria da alimentação do povo português. A construção de 

uma rede de armazéns que guardasse e conservasse o bacalhau estrangeiro e 

recolhesse a produção nacional ficou a cargo da CRCB57. 

A construção dos Armazéns Frigoríficos de Alcântara integrou-se numa 

ambiência celebrativa da nação. A acrescer à premência de edificar espaços 

funcionais relacionados com a indústria do frio artificial, intimamente associada 

às campanhas do bacalhau, aliou-se o momento evocativo das comemorações 

dos centenários. O ano de 1940, data prevista para a inauguração dos 

armazéns, evidenciou, claramente, a integração desta estrutura industrial numa 

acção política mais vasta. Tal como a Fonte Monumental da Alameda D. 

Afonso Henriques anunciara a chegada das águas a Lisboa, através do canal 

Tejo, também, os armazéns de Alcântara foram programados para legar à 

cidade uma construção que, inequivocamente, proclamou o ressurgimento de 

uma nação58. As celebrações do calendário da “Revolução Nacional” 

integraram, através destes programas menos efémeros, obras e equipamentos 

industriais, que recorrendo a uma justificação de índole nacionalista 

introduziram a modernidade industrial. Neste sentido, ainda que os Armazéns 

Frigoríficos de Alcântara se afastassem, a nível da expressão arquitectónica, 

do edifício da Casa da Moeda, ambos os projectos se inseriram numa acção do 

                                                 
56 In Localização e Capacidades dos Armazéns Frigoríficos Destinados ao Bacalhau, p. 1. Arquivo do 
Museu de Ílhavo. 
57 A construção de uma rede de armazéns frigoríficos a edificar pelo país incluía cidades e localidades 
como: Viana do Castelo, Régua, Guarda, Évora, Aveiro, Figueira da Foz, Coimbra ou Pampilhosa, 
Entroncamento ou Barreiro, porém nem todos foram edificados. Da investigação realizada, até ao 
momento, encontramos documentação que referenciou a inauguração relativa aos armazéns frigoríficos 
do Porto (1937), de Lisboa (1942), de Aveiro (1948) e da Figueira da Foz (1959). Cf. FOLGADO: 2008, 
p. 61.  
58 Sobre a comemoração dos centenários e a exposição do Mundo Português, vide ACCIAIOULI: 1991, e 
em relação ao canal Tejo e sua relação com a Fonte Monumental, cf. Cap. 2 da presente dissertação. 
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Estado que contribuiu, paulatinamente, para a renovação ou inovação da 

actividade de alguns sectores industriais. 

Apesar do objectivo subjacente à construção dos Armazéns Frigoríficos não se 

ter fundado nas preocupações associadas à industrialização, o facto é que a 

sua construção implicou a introdução das tecnologias mais desenvolvidas, 

anteriores à Segunda Guerra Mundial. No seio da CRCB criou-se uma 

comissão de estudos referentes à pesca, indústria e comércio do bacalhau, 

cuja missão implicou conhecer os modelos mais avançados de conservação, 

pelo frio artificial, existentes no norte da Europa (Noruega ou Alemanha)59. 

Intrinsecamente associado à energia eléctrica, o sistema industrial do frio 

artificial adoptado para os armazéns de Alcântara foi adquirido a uma firma 

alemã, a Rheinmettall-Borsig60.  

O seu carácter moderno adveio da sua condição industrial e do cuidadoso 

projecto construtivo que teve de solucionar as exigentes condições de 

funcionamento previstas para este espaço, através da utilização do betão 

armado como material estrutural do edifício. Da autoria do arquitecto João 

Simões (1908-1995) e do engenheiro Yglesias d’Oliveira, o Armazém 

Frigorífico de Alcântara, foi na sua génese concebido para a conservação de 

bacalhau seco e frutas, prevendo-se uma capacidade de cerca de 3000 

toneladas no primeiro caso e 8000 m3
 no segundo. Os autores na memória 

descritiva, datada de Julho de 1938, solucionaram esta particularidade do 

programa através de uma separação das câmaras destinadas ao bacalhau e às 

frutas, impossibilitando qualquer contacto entre estes dois produtos: esta 

separação está assegurada por duas escadas, fechadas, e privativas cada uma 

à sua instalação, por um espaçoso saguão (destinado à passagem dos 

encanamentos da instalação), seguido de uma parede dupla, de avantajada 

espessura, com extructura de béton armado e com uma caixa intercalada61. As 

                                                 
59 A comissão de estudos integrou o comandante Raul Alves Fernandes, vogal da CRCB, o engenheiro 
Júlio Ferreira David, consultor técnico da CRCB, o Sr. Alberto da Cunha e Silva, importador e 
representante da delegação de Lisboa do Grémio dos Importadores Armazenistas de Mercearia (GIAM), e 
o Sr. Mário da Silva Carvalho, importador e representante da Delegação do Porto do GIAM. Cf. 
FOLGADO: 2008, p. 48 e 56.  
60 Cf. CUSTÓDIO: 2008, pp. 24-47.  
61 Este edifício constitui-se por três corpos, isolados entre si, compreendendo dois grandes armazéns e a 
casa das máquinas, que a eles é comum. Cf. Localização e Capacidades dos Armazéns Frigoríficos 
Destinados ao Bacalhau. Arquivo do Museu de Ílhavo. Cf. ainda documento nº 3,  p. 3, Cap. 4.  Os 
autores do edifício tiveram ainda de incorporar diversas particularidades na construção do edifício ou de 
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soluções encontradas para a optimização da função de uma melhor 

conservação dos distintos produtos gizaram um volume paralelepipédico 

fechado, ocultando a sua estrutura, mas revelando a sua vocação como se 

fosse uma enorme câmara frigorífica em betão armado62. (Figs. 4.17, 4.18, 4.19 e 

4.20). 
Projectou-se um edifício com nove pavimentos destinados a armazéns, 

refeitório, câmaras frigoríficas e suas dependências, com uma frente de 92,96 

m e um fundo de 28 m, dos quais apenas seis são totalmente aproveitáveis63. 

Num edifício em altura organizou-se um racional sistema de circulação, 

assegurado por duas escadas com dois grupos de monta-cargas, situadas nos 

topos do edifício e simetricas em relação ao centro64, solução evidenciada no 

volume encimado por relógio, localizado nas suas duas extremidades, e por 

outras escadas interiores e exteriores que articularam diferentes andares. 

Partilhando a mesma área tecnológica onde se localizou a casa das máquinas 

(quadro eléctrico geral de manobra, medição, verificação e controle e a 

respectiva aparelhagem) e as secções de embalagem e expedição (1º piso), os 

diversos pisos (2º, 3º, 4º e 5º) foram organizados por câmaras independentes 

para os refrigeradores, ligados pelo sistema de arrefecimento e ventilação das 

câmaras frigoríficas. Tratou-se, sem dúvida, da inclusão de um princípio da 

indústria neotécnica – a centralização e controle das operações através de um 

quadro geral – que permitiu manejar o funcionamento de todo o armazém 

frigorífico. A par do programa industrial, o edifício incluiu alguns espaços para 

apoio aos operários, nomeadamente um refeitório (piso térreo) e um ginásio, 

com ringues de patinagem e balneários (piso superior), a cargo da Federação 

Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT). 

Este armazém frigorífico compreendeu, também, uma área administrativa, 

pouco valorizada ao nível da memória descritiva, face às fábricas anteriormente 

analisadas. Os autores do projecto chamaram-lhe “anexo”. Neste corpo 

autónomo, de dois andares, localizaram-se os serviços administrativos, 

                                                                                                                                               
soluções técnicas relacionadas com o sistema do frio, nomeadamente ao nível do isolamento térmico, 
através da utilização de cortiça (Cf., de novo, documento nº3). 
62 Organizado em nove pavimentos (Tanto o 6º como o 7º pavimentos são aproveitáveis numa pequena 
parcela […] e toda a superfície do 8º, são terraços não acessíveis ao público. Cf. documento nº 3, p.1, 
Cap. 4. 
63 Idem, p. 1. 
64 Idem, p. 1. 
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diversos gabinetes, os laboratórios, o posto médico, e ainda a casa do 

encarregado65. Rematando o lote destinado aos Armazéns Frigoríficos, o 

cúbico edifício administrativo articulou-se com estes através de um pátio 

interior. Esta solução demarcou, por um lado, a sua autonomia funcional, e, por 

outro, integrou o corpo administrativo no programa geral, através da aplicação 

parcial de alguns materiais de revestimento, essencialmente ao nível do piso 

térreo, o que uniformizou o léxico construído, solução acentuada no ante-

projecto (Março 1938)66. 

Apesar do carácter puramente industrial do edifício, cuja solução arquitectónica 

teve de obedecer aos requisitos funcionais de contentor do frio, condição 

evidenciada pelos autores do projecto na memória descritiva do ante-projecto 

ao referirem que – a fim de quebrar a monotonia dos grandes lisos, que, por 

obrigação (câmaras frigoríficas), é absoluta ausência de vãos […]67 –, os 

Armazéns Frigoríficos, na sua moderna função, ao utilizarem o betão armado 

como material de construção e expressarem-se na sua volumetria 

paralelepipédica, de coberturas planas, ostentaram uma monumentalidade 

incontestada. Monumentalidade procurada nos elementos decorativos ou 

evocativos, de um tempo corporativo, fixados nas grandes superfícies parietais 

dos armazéns.  

Ao integrar nas suas fachadas um discurso temporal inscrito nos baixos 

relevos, da autoria do escultor Barata Feyo (1899-1990), este edifício industrial 

assinalou e transmitiu os valores caros à identidade do Estado Novo – trabalho, 

história, tempo memorial, elevação da epopeia da pesca do bacalhau e de 

todos os ofícios ou artes associadas, retraindo-se, definitivamente de eventuais 

potencialidades plásticas modernas. As frases – “Organização Corporativa”; 

“Ano XIII da Revolução Nacional” - e ainda a heráldica da nação projectadas 

para a fachada norte (ante-projecto), acentuaram o seu cunho comemorativo, 

integrado na celebração oficial dos centenários (1140-1640-1940). Com 

recurso a outros elementos decorativos, o edifício administrativo acentuou, 
                                                 
65 Sobre o corpo administrativo e a respectiva autoria, vide, MARTINS: 2008, p. 22. 
66 Há uma alteração entre o ante-projecto e o projecto definitivo (Julho 1938) relativamente à 
simplificação dos elementos de revestimento do edifício principal, cuja opção recaiu na utilização da 
cantaria de cabriz à escoda (acinzentada) os revestimentos das pilastras, os baixos relevos e os letreiros 
principais que encimam o edifício, na sua parte central; cantaria de lioz à escoda (esbranquiçada) o 
forro geral entre pilastras e até ao segundo pavimento; cantaria de lioz brunido todos os guarnecimentos 
que molduram os vãos e os degraus. […]. Cf. documento nº 3, p. 24, Cap. 4. 
67 Idem, p.22. 
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também, esta exaltação do “povo” de uma “nação” que ressurgia com o esforço 

de todos e de um Estado forte. Ideia que ficou patenteada nas esculturas do 

pescador de bacalhau da terra nova e das mulheres do mar (talvez atribuíveis 

ao escultor Barata Feyo) que ladearam a entrada principal do edifício 

administrativo.  

A vertente monumental do edificado associado a uma função de 

contentorização pelo frio, sedimentou-se no território, e, ao ter permanecido 

inabalável no seu discurso celebrativo, contribuiu para que a indústria moderna 

não alcançasse plenamente as suas potencialidades, nomeadamente ao nível 

da sua expressão formal. 

Por isso, os Armazéns Frigoríficos de Alcântara e a fábrica Vaultier 

simbolizaram uma fase de impasse na industrialização do país, pois não 

expressaram todos os valores inerentes a esta inovação. No caso dos 

Armazéns Frigoríficos a procura conciliatória do tempo industrial e monumental 

manifestou-se, ainda, ao nível do tecido urbano. A sua localização programou-

se no âmbito do plano de urbanização da Doca de Alcântara, da autoria do 

arquitecto Profírio Pardal Monteiro, desenvolvido em função da renovação 

daquela área vocacionada, também, para o turismo, através do programa das 

gares marítimas (1934-1945). A preocupação em atribuir um maior destaque à 

monumentalidade dos Armazéns Frigoríficos, apenas inaugurados em 1942, 

verificou-se pela aproximação deste edifício à cidade, que durante a fase do 

projecto sofreu uma rotação completa (entre o ante-projecto e o projecto final), 

de modo a organizar a fachada, onde se inseriram os baixos relevos, frente à 

Av. 24 de Julho68. 

A Vaultier, por seu lado, integrou-se numa área de vocação industrial. A 

renovação pretendida desenvolveu-se no Bairro da Boavista. Casa fundada em 

Portugal, em 1897, dirigiu-se, primeiramente, para o comércio dos seus 

produtos. Os Anos Trinta assinalaram uma mudança de estratégia comercial ou 

industrial desta empresa francesa, ao decidir construir diversas fábricas e 

oficinas em Portugal. A fábrica Vaultier, localizada na Rua do Instituto 

Industrial, incorporou as máquinas mais modernas para a fabricação de 

                                                 
68 Sobre este assunto Cf. FOLGADO: 2008, pp. 48-61. 
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correias de couro e de todos os acessórios necessários para a sua ligação e 

ainda para as fábricas de fiação e tecelagem69.  

A primeira fase do projecto, que a firma H. Vaultier & Cª desenvolveu para a 

área onde se localizara o antigo Instituto Superior Técnico, correspondeu à 

construção de um armazém para ferro. Em Dezembro de 1942, a memória 

descritiva entregue à Câmara Municipal de Lisboa referiu que 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. 

Da autoria do arquitecto João Simões, o projecto arquitectónico incorporou um 

programa industrial distribuído por dois pisos, organizados em duas frentes de 

rua, desenvolvendo no interior do lote uma circulação interna, com acesso pelo 

exterior. Eixo que facultou a comunicação entre os diversos serviços e permitiu 

a iluminação natural deste recinto. Evidenciando a mesma preocupação, que 

os anteriores autores, em relação à organização do espaço em função das 

secções e das máquinas a instalar, o arquitecto colocou no pavimento térreo, 

do lado da Rua Vasco da Gama, os teares e as máquinas para fiação e fabrico 

de mangueiras, no primeiro piso, as máquinas para o fabrico de puádos, de 

vários tipos e dimensões, e de correias de transmissão de vários comprimentos 

e larguras, enquanto que no piso dois localizou sectores relacionados com o 

acabamento, com a armazenagem e ainda um refeitório para os operários. Tal 

como no edifício dos Armazéns Frigoríficos de Alcântara, João Simões utilizou 

o betão armado como sistema estrutural, acentuando, face a este projecto, 

uma expressão de teor regionalista. (Figs. 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, e 4.25) 

Os condicionamentos de carácter construtivo, impostos por preconceitos de 

ordem local, e por um pretendido tradicionalismo marcante, reflectiram-se na 

fachada e prejudicaram até certo ponto o objectivo do programa70. Esta opinião 

publicada na revista Arquitectura (1946) testemunhara um certo desfasamento 

entre o programa industrial e a gramática arquitectónica utilizada. De facto, 

João Simões ao utilizar, ao nível do primeiro piso, os vãos de iluminação e de 

                                                 
69 Esta fábrica da H. Vaultier & Cª era dirigida por um técnico francês, considerado um dos melhores do 
género, e com pessoal devidamente habilitado, esta fábrica produz […] toda a classe de correias de 
couro, com «croupons» de primeira escolha, estirados a húmido a 10%, rivalizando com o melhor que se 
faz no estrangeiro. Cf. Indústria Portuguesa: 1946, nº 218, p. 252. 
70 Cf. Arquitectura: 1946, nº 16, p.7. 
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acesso […] 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 […]; ao avivar as juntas de tijolo […] a cimento branco; ao 

guarnecer os vãos exteriores dos pisos superiores […] com tijolo do mesmo 

tipo, embora com peitoris e subvergas de cantaria; ao incorporar […] 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; ao criar uma espécie de mansarda, introduzindo a 

telha ao nível da fachada do edifício, o que lhe conferiu a ilusão de um volume 

mais baixo, e ao ter optado por um telhado de duas águas coberto com telha, 

escolheu para esta fábrica um cariz vernáculo. Os elementos formais e 

decorativos seleccionados integraram uma mostra de elementos, claramente, 

reconhecidos num vocabulário de índole regionalista, aproximando a fábrica 

Vaultier da Estação Elevatória dos Olivais (inaugurada em 1948). 

O arquitecto João Simões viajou no final dos Anos Trinta pela Europa, tendo 

visitado alguma da produção arquitectónica contemporânea, porém, segundo o 

arquitecto João Paulo Martins as suas intervenções formam um conjunto 

complexo e não isento de ambiguidades, que hoje dificilmente conseguimos 

reduzir a uma etiqueta única71. A partir da sua participação na exposição do 

Mundo Português o autor da Vaultier aproximou-se do vocabulário 

arquitectónico de maior conformidade com a ideologia do Estado Novo, como 

se reflectiu nesta fábrica, inaugurada em 1946. 

Como autor dos Armazéns Frigoríficos de Alcântara e da fábrica H. Vaultier, o 

arquitecto João Simões, incorporou na nova indústria ou na que se queria 

renovar, uma matriz nacional. O carácter celebrativo, atribuído pelo Estado ao 

frigorífico de Alcântara, afastou-o da expressão contida e desconexa, entre o 

universo industrial e o formal, evidenciada na fábrica da Boavista. A moderna 

indústria titubeara entre a modernidade da técnica construtiva e funcional e a 

gramática que se inclui no espírito cultural vivido nos Anos Quarenta em 

Portugal. 

 

                                                 
71 Cf. MARTINS: 2008, p. 6. 
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4.1.3. A exigência da modernização de indústrias existentes: A Companhia 

Industrial Portugal e Colónias (CIPC) e a Portugália  
 

Integradas na primeira idade – experimentação difusa (1933-1948), as fábricas 

da Companhia Industrial Portugal e Colónias e a Portugália representaram a 

renovação industrial, factor fundamental para a obtenção do desenvolvimento 

da indústria, de acordo com o engenheiro Ferreira do Amaral, ideia patenteada 

no articulado da II parte da Lei nº 2005, do Fomento e da Reorganização 

Industrial, como vimos no capítulo dois. O objectivo principal da renovação 

industrial consistiu na actualização dos processos tecnológicos, na 

concentração da produção numa fábrica, condição essencial para alcançar a 

dimensão mínima, na qualificação dos operários, no aumento da produção e da 

capacidade de concorrência, em última análise, impulsionar-se-ia a 

regeneração da economia. 

No final dos Anos Quarenta estas duas empresas decidiram introduzir 

actualizados processos de fabrico, o que implicou a construção de fábricas 

adaptadas à produção dependente da energia eléctrica. A CICP tinha uma 

dimensão nacional e o projecto para a nova moagem coincidiu com o limiar 

entre os dois momentos da construção da indústria moderna na cidade. 

Enquanto que a Portugália, importante fábrica da cidade de Lisboa, 

desenvolveu o seu programa de renovação no início da década de Cinquenta, 

representando, porém a transformação da indústria do período em análise. 

Ambas as empresas optaram por renovar as suas instalações, através de um 

novo projecto arquitectónico, o que implicou, no primeiro caso, uma ampliação 

do recinto fabril, até porque as antigas fábricas continuaram em laboração, e, 

no segundo, um aproveitamento de parte da área onde se localizara a anterior 

unidade de produção. O facto é que, tanto a CIPC como a Portugália, 

renovaram as suas fábricas em áreas com forte implantação industrial, não 

integrando os novos espaços de vocação industrial, definidos no plano de De 

Gröer. 

Aliás, a Companhia Industrial Portugal e Colónias situara-se num dos eixos 

industriais de maior significância para a compreensão do fenómeno da 
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industrialização em Portugal, nas suas múltiplas perspectivas – técnicas, 

arquitectónicas,  urbanas, culturais e sociais72.  

Sendo a CIPC uma empresa com uma longevidade maior no panorama 

nacional, passou, necessariamente, por vários e importantes períodos 

administrativos e tecnológicos, muitos deles denunciados através da 

arquitectura industrial que os encerrou. A Companhia Industrial de Portugal e 

Colónias constituiu-se a 17 de Dezembro de 1919, e resultou da fusão da Nova 

Companhia Nacional de Moagem e da Companhia Nacional de Alimentação73. 

Foi dentro deste período administrativo que se efectuaram siginificativas 

alterações ao nível da concentração industrial e da introdução de novas 

tecnologias aplicadas a este sector. A construção do novo complexo industrial, 

programada a partir de meados dos Anos Quarenta, respondeu a fortes 

premissas concorrenciais e racionais de produção, evidenciadas ao nível dos 

edifícios, do sistema produtivo ou energético, concentrando-se, mais tarde, a 

produção nesta área localizada a sul da Rua Direita do Beato.  

                                                 
72 Este conjunto industrial fixou-se num território de forte vocação industrial, pelo menos a partir do 
século XVIII, ainda durante o período manufactureiro, e amplamente desenvolvido após a abertura da 
linha férrea do Norte, em 1856, um dos factores sinergéticos para o desenvolvimento e fixação de 
centenas de unidades industriais na zona oriental de Lisboa. 
73 João de Brito foi o fundador desta importante indústria alimentar, ao adquirir o Convento do Beato em 
hasta pública, aquando da extinção das ordens religiosas (c. 1834-1835), instalando aí as suas actividades 
industriais e comerciais. Atribui-se ao ano de 1836, a fundação da casa João de Brito, no entanto, antes 
desta data João de Brito encontrava-se instalado nas proximidades do Convento do Beato, por volta de 
1825. É sabido que detinha um conjunto de armazéns, situados na margem norte do Tejo, onde 
desenvolvia as actividades de tanoaria, armazenagem, tratamento e comércio de vinhos e azeites, como 
aliás sucedia profusamente nesta área a oriente da cidade, de grande vocação para as actividades oficinais 
de tanoaria e consequente armazenamento. Um anúncio de 1895 referia três das actividades fundamentais 
desta casa industrial – depósito de vinhos para exportação; moagem de cereais a vapor; fábrica de 
bolachas (Beato Antonio). Encontrando-se na génese do grande surto da indústria moageira em Portugal, 
com uma baliza cronológica situada entre os anos de 1841-1934, a moagem de João de Brito esteve na 
origem de uma das mais importantes unidades industriais de âmbito nacional. A inovação técnica, 
qualidade de produção e adaptação empresarial permitiram a sua permanência no tecido produtivo 
português. A Nacional constituiu uma marca de referência no âmbito dos produtos alimentares 
consumidos em Portugal, forjando-se esta identidade a 5 de Março de 1849, quando João de Brito recebeu 
da rainha D. Maria II autorização para que a sua indústria comercializasse os produtos com essa 
designação, reconhecendo-se, deste modo, a importância desta fábrica alimentar – moageira para o 
desenvolvimento económico do país. Na fase da Companhia Industrial de Portugal e Colónias (CIPC), 
esta empresa teve mais de catorze fábricas, no momento inicial, todas relacionadas com esta actividade 
produtiva – moagens, massas alimentícias, bolachas e biscoitos, malte, rações, gelo e outros produtos 
congéneres. Os múltiplos espaços funcionais, fabris ou de armazenagem que se multiplicaram pelo país 
ou pela cidade de Lisboa, testemunharam a existência de um vastíssimo número de processos de fabrico e 
de equipamento tecnológico de ponta. Algumas das fábricas da CIPC na cidade de Lisboa localizaram-se 
na Av. 24 de Julho, como a Nova Companhia Nacional de Moagem, ou em Santo Amaro, caso da 
Napolitana. Cf. FOLGADO; CUSTÓDIO: 1999, pp. 117-127; FOLGADO: 2007, pp. 37-44; 
FERREIRA: 1999; FOLGADO: 2004, pp. 102-108. 
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A 14 de Abril de 1948, a CIPC solicitou à Câmara autorização para construir 

nos terrenos com  frente para a Av. Infante D. Henrique, propriedade sua, o 

novo conjunto industrial destinado a substituir as instalações que possuia em 

Xabregas, destruídas por um incêndio. 

A exigência da administração da CIPC em construir uma fábrica que integrasse 

os mais modernos processos produtivos, obrigou a uma pesquisa profunda por 

parte do arquietcto, à realização de algumas visitas ao estrangeiro e ao 

acompanhamento do processo por parte de engenheiros ingleses. O arquitecto 

Profírio Pardal Monteiro, autor do projecto da nova fábrica, referiu na memória 

dscritiva, com data de Abril de 1948, que 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 submeter74. 

O arquitecto Profírio Pardal Monteiro apresentou o projecto inicial em 1948. 

Integrado numa acção mais vasta de renovação de diversas fábricas da CIPC 

espalhadas por Lisboa, o programa global, da nova unidade industrial do 

Beato, direccionou-se para a construção da Fábrica de Moagem e Limpeza75. A 

                                                 
74 Cf. documento nº 5, Cap.4. 
75 O facto da CIPC querer fazer nesta zona da cidade a sua concentração industrial, implicou o 
desenvolvimento de vários projectos e a construção de outras fábricas. Assim: i) em 1954, projectou-se a 
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funcionalidade desta fábrica requereu a construção de vários edifícios que 

integraram a moagem e limpeza (telas finais – 1950); o armazém de farinhas 

(projecto inicial – 1948, telas finais – 1950) e os silos (projecto incial – 1949, 

telas finais – 1952). Este programa industrial procurou responder à ambição 

manifestada pela CICP de criar uma fábrica modelo para esta indústria, a nível 

nacional. Desafio solucionado através da construção de edifícios que em 

combinação com a maquinaria, possam vir a constituir conjuntos industriais 

modelares76.   

O estudo da instalação industrial, da autoria dos engenheiros especialistas 

ingleses, reflectiu a preocupação com algumas condicionantes, nomeadamente 

a configuração e a situação do terreno, ou a necessidade da proximidade de 

meios de transporte, como os terrestres ou os ferroviários e a navegação fluvial 

ou marítima. A par dos edifícios industriais, o programa incluiu ainda outras 

funções, que para Pardal Monteiro foram 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 CIPC77. Com esta 

vertente administrativa e social concretizara-se uma das exigências da fábrica 

moderna, ainda que para o autor do projecto arquitectónico, este aspecto, 

pudesse ser menos significativo, face à ambição do programa produtivo. 

Pardal Monteiro integrou no seu projecto, quer o programa funcional proposto 

pelos especialistas, que para o caso dos silos seleccionaram a firma Henri 

Simon Ltª de Steekport, quer a sua concepção quanto à organização dos 

diferentes edifícios, de acordo com os limites e características do lote e das 

exigências funcionais desta indústria de moagem. O partido geral da 

distribuição adoptado respeitou, deste modo, as exigências programáticas, 

concebendo três distintos volumes organizados um U formando um pátio 

                                                                                                                                               
edificação do segundo grupo de silos, também, do  mesmo arquitecto, ii) em 1956, Profírio Pardal 
Monteiro ainda elaborou a memória descritiva para o edifício de massas e bolachas, projecto que acabou 
por ser assinado pelo seu filho engenheiro Pedro Pardal Monteiro, a 23 de Julho de 1956, que, aliás, fora 
responsável pelos cálculos de estabilidade das restantes contruções. Deste modo, a CIPC criou as 
condições de concentrar nestas novas fábricas a produção que se encontrava disseminada por diversas 
unidades mais pequenas localizadas na cidade de Lisboa. Cf. documento nº 5, Cap. 4.  
76 Idem. 
77 Idem. 
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voltado a leste, reserva de futuras ampliações e área preferencial de circulação 

entre os edifícios78. (Figs. 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30 e 4.31) 

Impondo-se pela sua volumetria paralelepipédica à Rua Direita do Beato, o 

corpo de limpeza e moagem, com estrutura em betão armado, desenvolveu-se 

em altura (sete andares) obedecendo a lógicas verticais de produção, 

organizadas por piso, e separados pela torre dos motores. Contudo, o material 

utilizado para os pavimentos, devido a requisitos funcionais, foi a madeira, cuja 

espessura divergiu em função dos tipos de máquinas e das respectivas 

sobrecargas79. Com um embasamento acentuado pela alvenaria de pedra, o 

sóbrio edifício da limpeza e moagem caracterizou-se pela imprescindível 

presença das lamelas de ventilação e de orientação da luz, que lhe conferiu 

uma ritmada plasticidade, elementos próximos aos utilizados nos armazéns. 

Aliás, esta espécie de cortina aberta e marcada nas fachadas dos edifícios 

consistiu numa solução funcional que conferiu uma unidade formal ao conjunto. 

O edifício dos armazéns, um pouco mais baixo que o anterior (cinco pisos), de 

estrutura em betão armado, articulou-se perpendicularmente ao primeiro, de 

modo a formar um pátio interno para a circulação das camionetas e para as 

cargas e descargas. Este corpo assinalou, também, o tempo industrial, através 

de um relógio inserido na sua fachada voltada para o pátio.  

A horizontalidade dos dois puros volumes anteriores será cortada pela 

verticalidade funcional dos silos, cuja construção dependeu exclusivamente do 

programa de ensilagem de cerais. O edifício dos silos compõe-se de duas 

partes principais: a das células para armazenagem de trigo e a da torre de 

elevação, formando ambas um todo. […] 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 

                                                 
78 Em 1965, o arquitecto António Pardal Monteiro projecta ainda o último edifício, que integra este novo 
conjunto do Beato, a fábrica de sêmolas que se irá localizar entre o grupo dos silos e o armazém de 
farinhas, junto à Av. Infante D. Henrique. Este local corresponde actualmente aos escritórios e 
administração da fábrica. 
79 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. Cf. documento nº 5, Cap.4. 
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diversas fases do trabalho desde que o trigo chega ao local da armazenagem 

até à sua distribuição à Moagem80. 

Estes três edifícios organizaram-se no lote de acordo com a natureza das fases 

funcionais, que por exigências estritamente produtivas necessitaram de 

construções autonomizadas entre si. Assim, a matéria-prima saía dos silos 

para o edifício de limpeza e moagem, e, seguidamente, a farinha armazenava-

se até ser expedida. Uma cadeia simples e racional de produção evidenciada 

claramente nos diversos volumes verticais construídos. A frente do pátio, 

voltada para a Av. Infante D. Henrique, foi mais tarde, parcialmente, ocupada 

pelo edifício administrativo81. 

Com este conjunto, a cidade de Lisboa ganhou um qualificado programa 

industrial que em harmonia com o projecto arquitectónico alcançou uma 

composição depurada, reconhecida pela pureza dos diversos volumes. A CIPC 

conseguira cristalizar o arquétipo da moderna indústria alimentar (moagem), 

tanto nos seus propósitos funcionais e técnicos, como nos formais, tendo o 

arquitecto Pardal Monteiro contribuído indelevelmente para essa síntese82. 

Entre o edifício do Diário de Notícias e o da CIPC, reconheceu-se em Profírio 

Pardal Monteiro uma maior preocupação com o programa industrial, 

perspectiva que poderá estar associada à localização das diferentes fábricas, 

ao facto de a moagem representar uma continuidade do programa fabril já 

instalado ou, talvez, a um amadurecimento da pesquisa arquitectónica 

empreendida pelo autor, o que o aproximaria do texto de Walter Gropius (1913) 

que viu nos silos de cerais em betão um protótipo para a arquitectura 

moderna83.  

A fábrica de cerveja Portugália, assim designada a partir de 1917, inseriu-se, 

igualmente, no processo de modernização industrial, a partir de instalações já 

existentes84. A nova cervejaria Portugália representou a vontade de mudança, 

manifestada pelos empresários, a partir de meados dos Anos Quarenta85.  

                                                 
80 Cf. documento nº 5, Cap.4. 
81 As diversas memórias descritivas consultadas não versaram sobre o edifício administrativo. 
82 Outras indústrias ligadas à moagem aperfeiçoaram-se e modernizaram-se, de acordo com os preceitos 
de uma tecnologia associada à electricidade. Depois do projecto da fábrica da CICP referimos para o 
Porto a construção dos silos, da autoria do engenheiro Manuel Ramos Pereira, da Novopca, em 1956. Cf. 
A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, Registo DOCOMOMO Ibérico: 2005, p. 258. 
83 Sobre este assunto V. Cap. 1 do presente trabalho. 
84 Designada, inicialmente, por Germânia, esta instalação beneficiara de uma fábrica aí construída 
anteriormente da firma Leão. António Rodrigues de Silva Júnior (1868-1937), autor de muitos projectos 
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Contrariamente ao projecto da fábrica de moagem da CICP, o programa para a 

fábrica de cervejas Portugália não integrou a unidade industrial anterior, o 

objectivo visou substituir os edifícios e o equipamento existentes. Partindo de 

uma ideia funcional global, projectou-se faseadamente a malteria (ante-projecto 

– 1951, telas finais – 1956), as ampliações fabris (ante-projecto – 1953 - telas 

finais – 1965), os escritórios (ante-projecto – 1955, telas finais – 1965), tendo 

sido o seu autor o arquitecto José Gomes Bastos (1914-19?), que contou com 

a colaboração dos colegas Luís Bastos (n. 1959) e Conceição Silva (1922-

1982) para os projectos da fábrica. 

Do programa geral apresentado, a malteria inaugurou-se em 1956, numa 

sessão presidida pelo Sr. Ministro da Economia, acompanhado dos Srs. 

Subsecretários de Estado e da Agricultura e do Comércio e Indústria, estando 

também presentes o Sr. Humberto Pelágio, presidente do Conselho de 

Administração da Companhia […]86. Será sobre esse edifício que nos iremos 

deter, até porque é o mais próximo da cronologia em análise.  

O desenvolvimento desta actividade industrial representou a modernização do 

equipamento necessário à produção (limpeza, calibragem da cevada, molha, 

germinação, secagem de malte e degerminação), em conjugação com a 

qualificação da agricultura portuguesa, que teve de fornecer as cevadas 

próprias para a sua laboração. Técnicos portugueses desenvolveram o projecto 

industrial. Enquanto a administração da CIPC recorreu a técnicos e a 

tecnologia ingleses para a renovação operada no sistema produtivo, a 

Portugália apostou nos produtos nacionais e na capacidade dos seus 

profissionais, solução cara ao próprio Estado. Mais uma vez, os requisitos 

técnicos inerentes à produção condicionaram o projecto arquitectónico. 

A malteria instalou-se no lote de gaveto com frente para três ruas, a Av. 

Almirante Reis, a Rua António Pedro e a Rua Marques da Silva, rematando 

com o seu volume o projecto que se desenhou, praticamente, para todo o 

quarteirão. Numa fase posterior, continuando a secção da malteria, projectou-

                                                                                                                                               
de teor ecléctico para a cidade Lisboa, projectou a nova fábrica Portugália, considerada à época a melhor 
do seu género, mesmo a nível da Península Ibérica. Esta unidade ocupou todo o quarteirão com frente 
para a Av. Almirante Reis, onde hoje ainda se localiza a cervejaria.  
85 Da autoria do arquitecto Guilherme Gomes, deu entrada na Câmara Municipal de Lisboa um projecto 
de alteração ao antigo edifício de cervejaria, bilhares e terraço, datado de 1947, que ainda hoje subsiste no 
local. 
86 Cf. Indústria Portuguesa: 1956, nº 335, p. 25. 
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se um amplo e rasgado edifício vocacionado para os escritórios e 

administração, enquanto que a entrada para a fábrica fazia-se pela Rua 

António Pedro. A remodelação construtiva e fabril perspectivada visou unificar 

a volumetria e a gramática arquitectónica. Será curioso referir que a data das 

telas finais dos edifícios de escritórios e fabris correspondeu a uma mudança 

de estratégia da empresa, pois planificara-se a construção da fábrica de 

cervejas de Vialonga, instalação industrial que analisaremos mais à frente87. 
(Figs. 4.32, 4.33, 4.34 e 4.35) 

Para além das secções de limpeza, muito semelhantes às das moagens, da de 

triagem e calibragem, a malteria tinha como principal função criar condições 

técnicas ideais para a germinação da cevada. Estes locais fechados, tinham de 

fazer circular quantidades de ar significativos, completamente saturados de ar, 

cuja temperatura rondava os 15º. Este ar saturado de humidade contribuía para 

a germinação e renovava o próprio ar ao eliminar o gás carbónico formado. A 

germinação decorria em caixas de betão com fundos de chapa perfurada para 

a circulação do ar. A luz natural consistiu num elemento a eliminar. O conjunto 

das condições técnicas inerentes à malteria condicionou, em absoluto, as 

soluções arquitectónicas encontradas.  

Na memória descritiva do ante-projecto (1951) lê-se que 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 

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 

adaptado88. 

Com uma estrutura e lajes em betão armado, o edifício da malteria ousou 

trazer à Av. Almirante Reis a renovação industrial patenteada numa linguagem 

arquitectónica estritamente dependente da função do edifício, optando o 

arquitecto pela pureza de volumetria cúbica, que se afirmava pela extensão dos 

seus panos de parede onde inscreveu o nome e a marca registada - Portugália. 

A marcação da área da malteria através da inserção de fenestração ao nível do 

                                                 
87 A Sociedade Central de Cervejas construiu a sua fábrica de cervejas em meados dos Anos Sessenta. 
88 Cf. documento nº 6, Cap. 4. 
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último piso e junto aos pisos térreos permitiu acentuar uma certa leveza neste 

volume opaco.  

Tanto as novas fábricas da Portugália, como da CIPC, caracterizaram a 

renovação industrial do período (1933-1948). Partindo de unidades industriais 

já existentes, a ampliação ou modernização fabril decorreu numa clara 

articulação entre a actualização dos processos produtivos e a sua adaptação 

ao espaço fabril, da utilização corrente do betão armado, como material 

estrutural, e de uma inequívoca arquitectura industrial qualificada, que impôs a 

nova indústria à cidade. 

Porém, a indústria moderna, emergente nesta fase, surgiu dispersa por Lisboa, 

perpetuando muitos dos locais com forte vocação industrial. O programa fabril 

renovou a cidade através da acção dos arquitectos que exploraram as 

oportunidades plásticas dependentes do programa industrial e do uso do betão 

armado. Considerado como um momento inicial, não se assistiu a uma 

renovação continuada, sistemática e homogénea, mas sim a experiências 

dependentes de vontades isoladas de industriais ou do Estado. Relembramos 

que no final deste período começou a definir-se algum enquadramento legal e 

a perspectivar-se a disponibilização de algumas infra-estruturas, como a 

electricidade ou a água, para a fábrica neotécnica. A construção da indústria 

moderna evidenciou uma proximidade com a cultura arquitectónica nacional, 

manifestada através do primeiro modernismo, de uma maior monumentalidade 

inerente à comemoração dos centenários, e do anúncio da afirmação de uma 

ideia social do movimento moderno, após 1945 ou 1948. 
 

4.2. Sacor. As duas idades e um pouco mais 

 

O engenheiro Ferreira Dias considerou que a criação da Sacor, em 1938, 

integrou uma das três medidas implementadas pelo Estado Novo em prol da 

industrialização, nessa década. Com efeito, a Lei da Reconstituição 

Económica, o primeiro instrumento legal que expressara uma dimensão 

nacional da actividade económica, não distinguiu o sector secundário89. 

Durante o ano de 1937 foram aprovadas duas novas leis com um impacte 

significativo no desenvolvimento industrial, uma, como já referenciamos, incidiu 
                                                 
89 Cf. Cap. 2 do presente trabalho. 
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sobre o condicionamento industrial (Lei nº 1965), e a outra sobre a política 

energética dos petróleos (Lei nº 1947, de 12 de Fevereiro)90. Enquadrada pela 

lei de 1935 e pela combinação de ambos os articulados foi possível criar uma 

empresa com capitais mistos (Estado e particulares)91. 

Por alvará de 25 de Abril de 1938, a Redeventza obteve licença para instalar 

uma refinação de petróleos brutos e seus derivados, tendo por obrigação de 

constituir uma sociedade portuguesa com o capital de 15.000 contos, em que o 

Estado se reservou o direito de opção sobre um terço do capital92. A licença de 

exploração desta indústria foi concedida à Sociedade Anónima Concessionária 

da Refinação de Petróleos em Portugal (SACOR). Em Julho de 1938, iniciou-se 

a montagem e a construção de um conjunto industrial com o objectivo mínimo 

de satisfazer o tratamento anual de 150000 toneladas de rama. (Figs. 4.36, 4.37, 

4.38 e 4.39) 

O facto de Portugal estar muito dependente de produtos petrolíferos 

estrangeiros, já que à época o consumo rondava as duzentas mil toneladas 

ano, contribuiu decisivamente para a criação de uma empresa nacional de 

refinação de petróleo93. Esta ambição ajustou-se a um quadro ideológico 

defensor do consumo de produtos nacionais. Por outro lado, a Europa assistira 

à afirmação do sector petrolífero na economia de países como a França, o 

Reino Unido, a Itália e até a Espanha94. Ainda que Portugal tivesse de comprar 

                                                 
90 Da Lei nº 1947 destaca-se a sua base XII: O estabelecimento de indústrias destinadas ao tratamento, 
por qualquer processo e para qualquer fim, de petróleos brutos ou dos seus resíduos (fábricas de 
petróleo), fica dependente da autorização prévia do Governo. […]. A autorização será concedida, em 
regra, por vinte anos mas se, no decorrer desse prazo, o titular da autorização introduzir na sua 
instalação industrial modificações profundas, destinadas a aplicar processos mais perfeitos de 
tratamento das matérias-primas, poderá ser-lhe renovada a autorização por mais vinte anos, a contar da 
data em que as novas instalações começaram a funcionar normalmente. Cf. 65 Anos de Petróleo em 
Portugal: 2002, p. 19. Esta condição pode considerar-se excepcional, pois ao fim dos vinte anos a 
indústria devia começar a trabalhar normalmente. Outra particularidade foi a criação da condição de que o 
Estado garantiria o consumo de 50% da produção, quer para o continente, quer para as Colónias. 
91 Em 1936, a Câmara Corporativa emitiu um parecer sobre a proposta de Lei nº 82, apresentada pelo 
ministro Sebastião Ramires, que pode ser considerada o primeiro diploma em que se esboça a política 
Portuguesa de energia. Cf. Idem, Ibidem, p. 18. 
92 A 8 de Abril de 1938 o Instituto Português de Combustíveis assinou um protocolo designado por 
“caderno de encargos da concessão para a construção e exploração de uma refinaria de petróleos em 
Portugal” com a Redeventza. Protocolo que esteve na base da cedência de licença (Abril) à Redeventza 
para a instalação de uma refinação de petróleos brutos e seus derivados, até à constituição da Sacor 
(Julho 1938). Cf. Idem, Ibidem, p. 21. A Redeventza foi criada, no ano de 1917, por Martin Sain (1884-
1961), que nasceu na Moldávia (Roménia). Foi esta empresa petrolífera que obteve o alvará de instalação 
de uma refinaria em Portugal através da Sacor. 
93 Em meados dos Anos Trinta Portugal obtinha os produtos petrolíferos para o consumo interno através 
da compra a três afiliadas de empresas petrolíferas estrangeiras fixadas em Lisboa: a Vacuum, a Atlantic e 
a Shell. Nesta década constituiu-se a Sonap.  
94 Em 1938 a França tinha quinze refinarias. Cf. 65 Anos de Petróleo em Portugal: 2002, p. 16. 
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a matéria-prima para a obtenção de vários produtos derivados do petróleo, a 

opção política do Estado Novo recaiu, inequivocamente, na criação de uma 

indústria com uma percentagem de capitais estatais, que abastecesse parte do 

mercado nacional. A instalação desta indústria implicou optar pela melhor 

tecnologia para a transformação do petróleo bruto em refinado. Uma decisão 

de base tecnológica que implicou a introdução em Portugal de uma indústria da 

segunda geração – a indústria de processo95.  

Se inicialmente não se partiu do conceito de indústria base, a opção política 

pela implementação da Sacor transmitiu a ideia de reforçar a autonomização 

económica face aos mercados externos. O Estado definira uma política 

energética, em relação aos produtos petrolíferos, através de uma indústria 

potenciadora do desenvolvimento de várias fábricas químicas.  

Assim, a Sacor nasceu no âmbito de uma decisão política vocacionada para o 

sector petrolífero, antes da concepção de uma ideia geral para o 

desenvolvimento industrial do país. Porém, no universo da indústria nacional a 

Sacor definira, quer pela novidade, quer pelo elevado capital investido, quer 

pela tecnologia e especialização exigida ou pelos lucros obtidos, um protótipo 

de indústria base, constituindo também um modelo referencial de dimensão 

mínima industrial face às restantes empresas96. A indústria de petróleos exigiu, 

não só grandes conhecimentos técnicos e especializados, como necessitou de 

actualizações tecnológicas que mantivessem um elevado nível de segurança e 

de lucros, procurando-se sempre uma reutilização dos subprodutos químicos 

obtidos na criação de inúmeras empresas químicas, como a Sociedade 

Portuguesa de Petroquímica (constituída em 1957 e início de actividade em 

1961), a Nitratos de Portugal (início de laboração em 1961) ou a Agroquímica 

da Angola (1960)97.  

                                                 
95 A refinação de petróleos contempla no fundo, qualquer que seja o seu esquema processual, três tipos 
de operações: separação física, conversão química e operações de tratamento. Cf. Idem, Ibidem, pp. 16-
17. 
96 Sobre a dimensão mínima V. Cap 2 e Cap. 5, no quer concerne à acção social que uma empresa 
considerada com esta dimensão pode desenvolver, nomeadamente no caso da Sacor.  
97 Essencialmente a partir dos Anos Cinquenta e integrada na acção de ampliação da refinaria de Cabo 
Ruivo, a Sacor empreendeu um largo e diversificado programa de ampliação, nomeadamente pelas 
Colónias. Algumas das empresas que integraram o grupo da Sacor, até ao 25 de Abril de 1974, foram: 
Angol (1953) – Sociedade de lubrificantes e Combustíveis com sede em Luanda; Moçacor (1957) – 
objectivo principal o comércio de combustíveis em Moçambique; Agran (1960) – inicia em Luanda a 
primeira fábrica de formulação de pesticidas; Sacor Marítima (1960) – tinha como âmbito de trabalho a 
movimentação por via marítima os combustíveis entre os portos portugueses, etc. Cf. SACOR, Revista do 
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Para além do carácter de excepcionalidade que revestiu a criação de uma 

indústria petrolífera, no âmbito das políticas coevas, facto que contribuiu para 

que esta empresa simbolizasse a aceitação da moderna indústria por parte do 

Estado, integrando-a mais tarde no I Plano de Fomento (1953-1958), a par das 

indústrias base, a Sacor representou “as duas idades e um pouco mais”, ainda 

por outros três motivos: i) a sua localização na Lisboa oriental, depois da 

Matinha, em terrenos junto ao Tejo, onde já se encontravam depósitos da firma 

Vacuum, em 1940, inaugurou e firmou na cidade o lugar da indústria moderna, 

conformado mais tarde pelo plano de De Gröer (1948); ii) a edificação das 

estruturas e dos edifícios industriais começaram a ser construídos em 1938 e 

devido à fase de expansão, no início dos Anos Cinquenta, verificou-se a 

construção da sua face urbana mais visível, integrando-se plenamente na 

segunda idade – a construção de uma imagética; iii) as construções para a 

transformação do petróleo em produtos refinados exigiram muito mais do que 

os “clássicos” edifícios industriais que temos analisado. 

De facto, uma das diferenças fundamentais entre a Planta dos principais 

centros industriais de Lisboa, núcleos de população operária e Bairros 

Económicos [1934] e a planta de Localização das principais fábricas e oficinas 

(1938) foi a inclusão da Sacor nesta última. A aprovação do projecto de 

regularização da margem direita do Tejo entre o Poço do Bispo e a Matinha, 

em 1937, pela 2ª secção do Conselho Superior de Obras Públicas, esclareceu 

as opções do Governo quanto à criação de uma zona industrial na cidade, 

localizada a Oriente98. O facto da cidade de Lisboa não dispor de um plano de 

urbanização, implicou, uma vez mais, que a decisão de localizar a Sacor junto 

à Matinha partisse do Governo, aliás na continuidade do pensamento expresso 

no projecto de regularização das margens ribeirinhas dessa área. O discurso 

do engenheiro Duarte Amaral proferido na Sacor, em Lisboa, no ano de 1973, 

relativo à nacionalização progressiva do capital da empresa, confirmou que a 

refinaria [fora] implantada em Cabo Ruivo, por determinação do Ministro Duarte 

Pacheco99.  

                                                                                                                                               
Pessoal, Ano III, nº 16, Lisboa, Março / Abril, 1965; Ano IV, nº 19, Lisboa, Setembro / Outubro, 1965 
Ano IV, nº 21, Lisboa, Janeiro / Fevereiro, 1966. 
98 Cf. Cap. 3 do presente trabalho. 
99 Cf. SACOR, Revista do Pessoal: 1973. 
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No dia 19 de Junho de 1940, ano DCCC da Nação Portuguesa e XV da 

revolução Nacional, sendo Presidente da República o General António Óscar 

de Fragoso Carmona, Presidente do Conselho o Doutor António de Oliveira 

Salazar e Ministro do Comércio e Indústria o Doutor João Pinto da Costa Leite 

(Lumbrales), se inaugurou a refinação da SACOR. Com a entrada em 

laboração da primeira refinaria construída pela SACOR em Cabo Ruivo, 

extremo desta cidade de Lisboa, erguida em sete colinas, tornou-se realidade 

uma política portuguesa de petróleos concretizada na Lei 1947 de 12 de 

Fevereiro de 1937100. 

Numa área de terreno com 11 ha, situada no Casal das Rolas, instalou-se a 

refinaria composta, fundamentalmente, por duas unidades produtivas: uma 

instalação de fraccionamento e um estabelecimento de tratamento químico do 

tipo Moore (os destilados leves – gasolina e petróleo – foram tratados pelo 

hipoclorito e pela lixívia de soda). No início da actividade da refinaria o apoio 

energético obteve-se a partir de uma central termoeléctrica (duas caldeiras 

Babcock-Wilcox). Integraram ainda o recinto um laboratório, imprescindível 

para o controle de qualidade dos produtos fabricados, e um parque de 

armazenagem com uma capacidade para cerca de 77000 m3. 

Este sistema de refinação do petróleo e de tratamento dos seus produtos 

derivados (gasolina, petróleo de iluminação, gasóleo e fuel-óleo) permitiram 

que, pela primeira vez, a cidade integrasse uma paisagem industrial totalmente 

dependente da obtenção dos produtos pela indústria química ou de processo, 

ampliando o formalismo já reconhecido nas significativas volumetrias dos 

gasómetros instalados numa primeira fase em Belém, na Av. 24 de Julho, e, 

posteriormente, na Matinha. Depósitos, tubagens, torres de refinação, 

representaram, simultaneamente, a arquitectura e os equipamentos 

necessários à produção. Sem recorrer ao comum invólucro do “edifício fabril” o 

território foi palco e abrigo da indústria neotécnica. 

Das construções indispensáveis à laboração fabril, erguidas no recinto fabril, 

incluíram-se os edifícios dos serviços administrativos e da cantina e posto 

                                                 
100 Cf. SACOR, Sociedade Anónima Concessionária da Refinação de Petróleos em Portugal, Lisboa: 
Refinaria de Cabo Ruivo: 1957, p. 3. 
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médico101. A edificação destes dois espaços revelou uma preocupação com a 

gramática arquitectónica utilizada. Recorrendo ao tijolo prensado para 

revestimento de ambos os edifícios, o que acentuou o carácter industrial do 

local, estes oblongos volumes com cobertura em laje de betão, evidenciaram 

um certo compromisso com a representatividade desta indústria, 

nomeadamente no tratamento atribuído à larga moldura em pedra da entrada 

do corpo administrativo e do aproveitamento do vão da escada para inserir uma 

espécie de torre. A horizontalidade dos volumes acentuou-se pela marcação 

das janelas, através de uma moldura em pedra aplicada, como se de uma linha 

se tratasse, na superfície dos edifícios, um pouco à semelhança do tratamento 

atribuído às janelas no corpo fabril da Casa da Moeda. (Figs. 4.40 e 4.41)  

Praticamente uma década depois, a Sacor desenvolveu um programa de 

crescimento e renovação tecnológico, beneficiando das descobertas científicas 

ocorridas após a Segunda Guerra Mundial. O Estado manteve o mesmo 

interesse por uma das indústrias mais promissoras para o desenvolvimento 

económico e industrial do país. Durante a fase de ampliação, efectuada a partir 

de 1953, o ministro da economia, Ulisses Cortês (1900-1975), na visita que 

realizou ao recinto da Sacor, manifestou a sua satisfação pela rapidez e 

perfeição em que seguem os trabalhos, afirmando aos administradores que o 

Governo segue com o maior interesse a vida da Empresa, não só pelo avultado 

capital que ela tem aplicado e por o Estado ser seu comparticipante, mas pelo 

impulso que vai dar à vida industrial do país com o seu desenvolvimento102. Foi 

dentro do espírito de incrementar as indústrias nacionais, particularmente as 

que tinham participação do Estado ou que integravam o conceito de indústria 

                                                 
101 No Arquivo Intermédio da Câmara Municipal de Lisboa não havia nenhum processo referente à fase 
de instalação da Sacor e como a consulta de documentos na GALP foi extremamente difícil, tendo mesmo 
recebido um ofício da Administração a indeferir o pedido de consulta documental que elaborei, não foi, 
assim, possível obter qualquer peça desenhada referente à instalação desta indústria. Como referi na 
introdução, os documentos consultados na torre da Galp, junto à 2ª Circular, dependeram da boa vontade 
de alguns funcionários. A pesquisa possível direccionou-se, fundamentalmente, para o bairro social 
construído junto à Bobadela. Durante algum tempo mantive a dúvida se devia incluir este caso de estudo, 
apesar da sua importância. A opção pela sua inclusão deve-se ao facto de ter encontrado dois ou três 
pobres processos no Arquivo Intermédio relativos à expansão da indústria nos Anos Cinquenta e de ter 
lido grande parte da revista da Casa do Pessoal da Sacor, na Biblioteca Nacional. Expresso nesta nota 
todo o meu profundo desagrado ao modo como fui impedida de realizar a investigação direccionada para 
a presente dissertação de Doutoramento, aspecto que a própria administração da Galp deveria apoiar, 
criando mesmo uma figura como as “bolsas” que viabilizasse a investigação sobre a indústria do petróleo 
nas suas mais variadas vertentes. Este processo de pesquisa decorreu, sensivelmente, durante o ano de 
2006.  
102 Cf. Revista da Casa do Pessoal da SACOR: 1954, nº 8, p.4. 
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base, que o I Plano de Fomento (1953-1959) definiu um valor avultado (280000 

contos) para a renovação tecnológica da refinação de petróleos103. 

O projecto de ampliação e transformação ocorreu no recinto industrial de Cabo 

Ruivo, tendo a empresa adquirido mais 12 ha contíguos à área inicial. 

Afastando-se da localização inicial junto ao rio Tejo, cujo limite a norte era a 

linha-férrea, os hectares adquiridos delimitaram-se a sul por essa linha de 

caminho-de-ferro e a norte pela Avenida Infante D. Henrique. Esta expansão 

integrou-se plenamente na área industrial definida por Etienne De Gröer no 

plano de urbanização da cidade (1948). Assim, a Sacor, 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 1951104. (Figs. 4.42 e 4.43) 

O ante-projecto apresentado não integrou a renovação industrial operada pela 

Sacor. De facto, em 1956, a refinaria funcionou com novos e actualizados 

equipamentos tecnológicos e processos, o que permitiu elevar a sua 

capacidade de produção105. Numa área de 23 ha instalaram-se várias unidades 

de produção106 que permitiram obter o asfalto, o gasóleo e o fuel, o combustível 

necessário aos motores de propulsão de jacto, os petróleos para iluminação e 

                                                 
103 O período de renovação e ampliação da Sacor correspondeu ao incremento do seu vasto programa 
social para os trabalhadores. Cf. Cap. 5 do presente trabalho. 
104 Cf. documento nº 7, Cap.4. 
105 Devido ao aumento da capacidade de produção da refinaria de Cabo Ruivo, a empresa teve de adquirir 
uma outra área de terreno vocacionada para armazenagem. Compraram-se mais 11 ha em Sacavém, onde 
se instalou um parque para armazenar 200000m3 ligado por pipe-line à refinaria. Foi em parte desta área 
de terreno que se construiu o bairro social da Sacor, perfeitamente separado deste parque pela linha de 
caminho-de-ferro e pela estrada nacional nº 10. Sobre este assunto ver Cap. 5 do presente trabalho. 
106 Entre as várias unidades de produção destacam-se: a destilação pelo processo de “craking” catalítico 
(base da actividade do conjunto industrial); pirocisão catalítica; Edeleanu (permite a obtenção de um 
petróleo com melhores qualidades e mais iluminante); redestilação; Polimerização Catalítica; Claus de 
produção de enxofre e uma outra de anidrido sulfuroso; Asfalto. Sobre este processo designado por 
“craking” catalítico, vide, 65 Anos de Petróleo em Portugal: 2002, p. 28. 
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para fins industriais, «white spirit», as gasolinas de diferentes índices de 

octanas; procedendo-se, ainda, ao aproveitamento dos gases condensáveis 

(butano e propano) e dos incondensáveis (metano e etano), bem como do 

enxofre e do anidrido sulfuroso107. À época este conjunto integrou-se nas 

instalações de refinaria mais modernas do mundo, produzindo produtos de 

elevada qualidade, podendo rivalizar nos mercados internacionais, se fosse o 

caso. 

As obras de ampliação, que custaram cerca de seiscentos mil contos, tiveram 

como objectivo dotar o país com uma refinaria capaz de produzir por ano mais 

de um milhão de toneladas de combustível. Estas obras corresponderam ao 

segundo período de crescimento da empresa, que decorreu entre 1953-

1979108. Os projectos, quer do crescimento, quer da diversificação dos 

processos tecnológicos, ocorridos no seio da Sacor, estiveram a cargo do 

gabinete de estudos da empresa, tal como no caso da CUF, cuja direcção 

coube ao engenheiro checoslovaco, Dr. Jorge Koromzay. De facto, a Sacor, 

devido aos exigentes processos de laboração, contou com um quadro de 

pessoal muito qualificado. O conhecimento especializado que exigiu formação 

específica dos diversos trabalhadores, excedeu o saber técnico actualizado do 

gabinete de estudos. Entre os trabalhadores, na década de Cinquenta, 

contavam-se trinta e oito engenheiros, cerca de quarenta agentes técnicos de 

engenharia, muitos com estágio em refinarias estrangeiras, e cerca de mil e 

quinhentos empregados e operários cuja formação garantira as diversas fases 

do ciclo fabril. Não será, por isso, de estranhar que a autoria dos projectos 

entregues à Câmara Municipal de Lisboa, no início dos Anos Cinquenta, fosse 

dos engenheiros que trabalhavam na Sacor, provavelmente no gabinete de 

estudos. 

                                                 
107 Este conjunto industrial [foi] servido por uma Central Termoeléctrica cuja potência foi elevada a 
4.680Kw e a 92 toneladas horárias de vapor, dispondo de uma capacidade de armazenagem de matérias 
primas e de produtos acabados superior a 400000 m3, está tratando anualmente, por conta própria de 
terceiros, cerca de 1 milhão de toneladas de petróleo bruto, transportado na sua quase totalidade pela frota 
de navios tanques da SOPONATA, Sociedade de que a SACOR faz parte e cuja actividade assegura o 
normal abastecimento da refinaria de Cabo Ruivo. Cf. SACOR, Sociedade Anónima Concessionária da 
Refinação de Petróleos em Portugal, Lisboa: Refinaria de Cabo Ruivo: 1957, p. 7. 
108 O primeiro período da história ou do desenvolvimento da Sacor decorreu entre o ano da sua 
inauguração e o arranque da segunda fase tecnológica da empresa (1940-1953). Sobre este assunto, vide, 
65 Anos de Petróleo em Portugal: 2002. 
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A par da ampliação da refinaria e da remodelação dos processos tecnológicos, 

a Sacor expandiu outras áreas vocacionadas, numa primeira fase, para oficinas 

diversas, armazéns, escritórios e portaria (ante-projecto – 1952, telas finais – 

1957), e numa segunda fase, para a cantina (projecto inicial – 1954, telas finais 

– 1957), substituindo o refeitório inicial devido às suas reduzidas dimensões. 
(Figs. 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52 e 4.53) 

A Sacor elegeu um programa de natureza administrativo e de armazenagem 

para se apresentar à cidade. De facto, a Sacor impôs à Av. Infante D. Henrique 

uma das arquitecturas de natureza industrial mais singular, anunciando a 

novidade da indústria de petróleos, não se sabendo até que ponto os projectos 

desenvolvidos incorporaram algumas soluções similares empregues por 

indústrias congéneres no estrangeiro. Por outro lado, não correspondendo 

inteiramente à organização e à disposição espacial adoptada pelas outras 

empresas que se instalaram neste eixo, devido ao seu programa intrínseco, a 

Sacor aplicou a maioria do regulamento das edificações industriais, constante 

do plano de urbanização da cidade (1948). 

O engenheiro civil, Jacinto dos Reis Bettencourt, autor de ambos os projectos, 

referiu na memória dos cálculos justificativos de estabilidade do conjunto da 

portaria, escritórios, armazéns, datada de 1952, que se tratava 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 armado109. Uma das particularidades deste projecto consistiu 

precisamente na interligação dos diversos edifícios, opção que permitiu 

organizar no espaço, com diferentes cotas, um grupo funcional que se 

complementou através da fluidez da circulação e da disposição dos diversos 

volumes que encerraram as diferentes funções. A inserção dos edifícios no 

desnivelado terreno foi possível devido à criação de patamares suportados por 

muros, que, simultaneamente, receberam as cargas de alguns pilares e 

paredes. 

O autor do projecto utilizou, de novo, o betão armado nas lajes dos edifícios, 

prolongando a sua volumetria horizontal, através de terraços não acessíveis, 

em alguns dos corpos, já que nas oficinas empregou o shed (betão armado) 

numa parte da cobertura, e na garagem uma laje curva que acompanhou a 
                                                 
109 Cf. documento nº 7, Cap. 4. 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
4. A INDÚSTRIA MODERNA NO TERRITÓRIO DE LISBOA 

 314

estrutura porticada, o que possibilitou vencer o largo vão e evidenciar as 

possibilidades técnicas e formais deste material.  

A preocupação em estabelecer uma harmonia entre os novos edifícios e os 

construídos na primeira fase, manifestou-se através da aplicação do tijolo 

prensado à vista, caso do corpo principal das oficinas, cuja fachada se 

desenvolveu paralela à Av. Infante D. Henrique. A expressividade do oblongo 

edifício alcançou-se com um sábio jogo entre os estreitos panos verticais 

forrados de tijolo e a rasgada entrada de luz, obtida através de um 

quadriculado formado pelo vidro colocado nas caixilharias prefabricadas em 

betão. Esta alternância na utilização de materiais permitiu, por um lado, criar 

um ritmo baseado em texturas e num diálogo entre cheios e vazios, e, por 

outro, alcançar uma leveza marcada pela cadência vertical destes elementos.  

A articulação entre estes diversos volumes organizou-se com base na 

distribuição feita pelos pátios, áreas necessárias à entrada do material e de 

camiões, mas que no conjunto contribuíram para que os diversos corpos se 

diluíssem na adaptação à morfologia do terreno e à área disponível para 

construção. Efectivamente, frente à Av. Infante D. Henrique, para além do 

corpo das oficinas, localizaram-se apenas a portaria e o parque de bicicletas, 

enquanto que, nos volumes inseridos em plano recuado, optou-se por 

evidenciar os escritórios que exibiram na sua fachada a marca da Sacor, como 

se de uma heráldica se tratasse. 

A rua interna a que esta portaria deu acesso conduziu à nova cantina. O 

engenheiro Reis Bettencourt projectou um edifício com uma estrutura simples 

composta por pilares e vigas de betão armado, material utilizado nas lajes dos 

pisos e da cobertura, que formou terraço. Este edifício afirmou-se no recinto 

fabril pelo seu volume depurado e pelo sábio movimento que lhe foi impresso 

através da sua forma oval, solução relevante para vencer o desnível da sua 

implantação. A nova cantina, com dois pisos a norte e três a quatro a sul, 

demarcou-se, igualmente pela leveza alcançada na fachada norte composta 

pelo ritmo vertical dos pilares e das janelas, apenas interrompido pela 

marcação da área da entrada, assinalada pelo revestimento do tijolo prensado, 

cuja aplicação torneou o edifício para o alçado sul e nascente. 

Num território, de 23 hectares, com forte implantação de equipamentos 

vocacionados para a refinação do petróleo e tratamento dos seus derivados, os 
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edifícios administrativos e sociais, numa primeira fase, e ainda as áreas para 

as oficinas e armazém, no período seguinte, revelaram um cuidado expresso 

nas soluções construtivas e formais. Os projectos dos Anos Cinquenta, da 

autoria de um engenheiro da Sacor, mostraram ainda uma inovação relativa à 

combinação entre as soluções construtivas e formais. O seu autor procurou 

ainda uma adaptação ao local deste programa mais social e oficinal, impondo à 

via pública um qualificado conjunto, cuja natureza funcional se afirmou pelo seu 

carácter de mudança face à qualificação da arquitectura industrial. Tal como no 

bairro Dr. Oliveira Salazar, a Sacor evidenciou uma cuidadosa busca entre a 

qualidade, a função e a inovação. A qualificação do recinto fabril, através dos 

edifícios de natureza administrativa ou social (o laboratório também devia ter 

sido construído dentro destas soluções formais) afirmou no espaço urbano uma 

das mais importantes indústrias da fase neotécnica.  

  

4.3. A segunda idade – a construção de uma imagética  

 

4.3.1. O primado da via como imagem dos tempos modernos. Publicidade e 

promoção da moderna indústria  

 

O arranque da actividade industrial da Sacor junto ao Rio Tejo, na Zona de 

Cabo Ruivo, no ano de 1940, e a permanência e a ampliação da sua 

actividade, durante os Anos Cinquenta na mesma área, correspondendo a um 

programa político integrado no I Plano de Fomento, asseverou o destino 

industrial deste local da cidade. Como vimos, a Sacor integrou-se também na 

segunda idade – a construção de uma imagética –, momento que representou 

na cidade a construção da indústria moderna, de acordo com as concepções 

delineadas no plano de 1948 e perpetuadas no de 1958. 

A definição de uma zona industrial no plano de De Gröer, localizada a oriente 

de Lisboa, concretizou uma aspiração do governo que procurou deslocar as 

fábricas para esta área, e permitiu, pela primeira vez, que a construção dos 

edifícios fabris obedecesse a um conjunto de regras urbanas. O lugar atribuído 

às novas fábricas na cidade implicou a definição de importantes avenidas que 

deste modo, aproximaram a indústria de um eixo de circulação, com ligações 

tanto ao centro, como ao exterior da cidade.  
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Contudo, a utilidade da avenida ultrapassou a função de circulação, pois 

possibilitou que as empresas promovessem naturalmente a sua actividade. 

Criou-se uma espécie de simbiose. A cidade necessitou da fábrica para se 

modernizar, mesmo a nível económico e social, e a fábrica exigiu da cidade um 

local de forte exposição. Requisito que criou maiores responsabilidades para os 

industriais quanto à qualidade dos projectos arquitectónicos para as fábricas. 

Por outro lado, chegara o momento de uma certa síntese das ideias dos vários 

intervenientes neste processo de industrialização, desde os engenheiros, aos 

políticos, aos defensores das correntes industrialistas, aos arquitectos e aos 

urbanistas. Parecera chegar a oportunidade de se concretizar as diferentes 

expectativas através de programa industrial. Na fábrica podia organizar-se a 

produção, dependente da energia eléctrica, em espaços construídos em betão 

armado, inseridos numa cidade planificada que incluíra esta actividade. 

O regulamento do talhamento do terreno dentro da zona industrial contribuiu, 

determinantemente, para essa aproximação da fábrica à cidade e ao cidadão. 

Nesta fase, permitiu-se que a fábrica saísse de um qualquer lugar e se fixasse 

na cidade nova em construção, mediante o plano de urbanização desenvolvido 

para os Olivais Sul. A organização dos terrenos junto a eixos de circulação de 

acordo com um regulamento que, entre outras regras, definiu a área de 

edificação, a implantação dos edifícios, a sua altura ou a proximidade das 

outras construções, permitiu que a construção da indústria moderna resolvesse 

problemas relacionados com a salubridade, a segurança e a estética110. 

Perceber como os diferentes programas produtivos e os projectos 

arquitectónicos equacionaram as expectativas existentes quanto à construção 

de uma zona exclusivamente industrial na cidade, foram os desafios 

observados nesta segunda idade. (Figs. 4. 54 e 4.55) 

À semelhança das new towns, o Estudo Base do plano de urbanização dos 

Olivais da Zona Sul (1955) localizou diversos lotes industriais junto ao vasto 

programa urbano planificado, neste caso nos eixos das Avenidas Marechal 

Gomes da Costa e Infante D. Henrique, sendo que a norte desta já se 

encontravam assinaladas algumas fábricas, como a Automática Portuguesa, a 

fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos ou a fábrica Barros. Efectivamente, no 

                                                 
110 Cf. Cap. 3 referente ao planeamento de Lisboa e a indústria moderna. 
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ano de 1945, a marcação dos lotes industriais, junto destas vias, encontrava-se 

assinalada em planta. Esta informação consta na Planta de Divisão em Lotes 

de Terrenos Municipais a Alienar para fins Industriais na Av. Marginal Oriental 

junto a Cabo Ruivo, que apresentou um conjunto de lotes para construções 

fabris, entre os quais os adquiridos pela Sacor em 1951. De facto, a divisão 

destas frentes de avenidas em lotes e a sua consequente venda pela Câmara 

Municipal de Lisboa antecedeu o plano de urbanização de 1948. Pode dizer-se 

que as primeiras vendas de lotes industriais desta zona e os ante-projectos 

iniciais das fábricas a instalar foram, praticamente, coetâneos ao plano da 

cidade de 1948, registando-se algumas aquisições ou projectos para os anos 

de 1947-1948. 

A definição de vias estruturantes em áreas infraestruturadas para receber a 

indústria moderna permitiu criar na cidade um lugar ideal para a afirmação 

desta indústria, um lugar que, simultaneamente, promoveria uma certa ideia de 

fábrica e de actividade fabril.  

Porém, se no plano de De Gröer ficou expressa a criação de uma zona para o 

sector secundário que se pretendia moderno, outras indústrias foram sendo 

construídas noutros locais da cidade, preferencialmente nos assinalados pelo 

urbanista. O caso da Central Pasteurizada de Leite de Lisboa, poder-se-á 

considerar uma excepção em relação às localizações referenciadas no plano 

de 1948. Cremos que esta excepcionalidade possa estar relacionada com o 

promotor da obra, a Câmara Municipal de Lisboa. Dado o carácter moderno do 

programa desenvolvido, a sua importância para o quotidiano de uma cidade 

que se pretendia actualizar e por se tratar de uma fábrica deste período, muito 

pouco conhecida, incluímos esta Central no universo das unidades fabris 

analisadas. 

No início dos Anos Cinquenta, a construção da Central Pasteurizada de Leite 

de Lisboa representou a resolução de um problema de saúde pública, com 

consequências directas na melhoria da dieta alimentar da população, ainda que 

as entidades envolvidas mostrassem preocupação quanto ao preço elevado 

que este produto poderia alcançar, factor condicionador do consumo das 

classes mais pobres. A proposta visou industrializar um outro sector da 

alimentação, acompanhando a modernização das áreas como a moagem 

(CIPC) ou a conservação dos alimentos (Armazéns Frigoríficos de Alcântara). 
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Afinal tratou-se da mecanização ao serviço da alimentação, como referira S. 

Giedion na Mechanization takes command (1948), neste caso direccionada 

para a pasteurização do leite e o fabrico de manteiga.  

Enquanto nos exemplos anteriores a responsabilidade da construção ficou a 

cargo de um industrial ou do Estado, neste caso foi à Câmara que coube essa 

realização111. Contudo, os diversos ministérios exigiram urgência na construção 

e na inauguração da Central Leiteira como refere o parecer relativo ao seu 

projecto (1953), emitido pelo Conselho Superior das Obras Públicas: 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 1951112. 

Contrariamente ao indicado no plano de urbanização para a cidade (1948), a 

Central Pasteurizada de Leite localizou-se na proximidade de Entrecampos, na 

confluência de duas Avenidas (5 de Outubro e de 28 de Maio) e próximo da 

linha férrea do norte, não tendo havido nenhum parecer desfavorável quanto a 

esta localização por parte da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, 

considerando-a até uma boa solução. A inserção deste conjunto industrial 

neste lote urbano respeitou, porém, as diversas regras expressas para estes 

fins no plano de De Gröer, como a sua relação com a cidade, o cuidado 

expresso ao nível do arranjo paisagístico, o tratamento do muro de vedação, ou 

a construção exclusiva de uma única casa para o guarda.  

Da autoria do arquitecto José Manuel Galhardo Zilhão (1915-?)113, o projecto 

da Central Pasteurizada de Leite de Lisboa (ante-projecto - 1951, telas finais – 

1952) articulou, uma vez mais, as fundamentais exigências de laboração e de 

organização do sistema utilizado para a pasteurização do leite através de uma 

cadeia de produção adquirida a uma firma inglesa (A.P.V. Lt). A opção do 

arquitecto em relação ao número de edifícios a construir, à sua 

compartimentação interior ou à organização dos diversos volumes na área 

disponível, procurou estruturar um programa industrial com diversas valências, 

como: a central para a pasteurização do leite, a central de vapor (1ª fase da 

                                                 
111 Os matadouros integraram um dos sectores alimentares que mereceu, desde o século XIX, uma 
atenção particular, por parte dos municípios. Dos matadouros de Lisboa, destacam-se o do século XIX 
(1863), da autoria do engenheiro Pedro José Pézarat, e o do século XX, o Matadouro Frigorífico de 
Lisboa, inaugurado no início dos Anos Cinquenta. 
112 Cf. documento nº 8, Cap. 4. 
113 O arquitecto José Manuel Galhardo Zilhão participou no I Congresso dos Arquitectos, em 1948, com a 
comunicação “O ensino da Arquitectura em Portugal”. 
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construção) e outros serviços auxiliares, como a administração, um laboratório, 

a instalação para o pessoal, a lavandaria, as oficinas, os armazéns, o posto de 

socorros e a portaria114. Sobre a relação entre o projecto arquitectónico e o 

programa industrial o parecer do Conselho Superior de Obras Públicas referiu 

que 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”115. (Figs. 4.56, 4.57, 4.58 e 4.59) 

A central de pasteurização, única construção com três pisos, ocupou a área 

central do lote, o que permitiu uma fácil e indispensável circulação para a 

entrada da matéria-prima ou a saída do leite engarrafado (previu-se uma 

produção diária de duzentos mil litros), ficando nas proximidades a central de 

vapor, fundamental para a esterilização das garrafas e outros procedimentos 

realizados com altas temperaturas. A portaria, a casa do guarda, a 

administração ou a instalação do pessoal localizaram-se na proximidade da 

entrada, enquanto que a lavandaria instalou-se no tardoz do edifício da central 

leiteira.  

A opção do arquitecto recaiu na organização das diversas funções em edifícios 

autónomos. O betão armado foi o material utilizado para o sistema estrutural e 

para as coberturas planas, que em alguns edifícios, como o da central, 

apresentou uma ligeira inclinação para o fácil escoamento das águas da chuva 

(na cobertura utilizaram-se lajes protegidas por uma camada de betão celular, 

e por cima dessa camada estendeu-se cartão betuminoso, protegido por 

tijoleira).  

Da conjugação do programa funcional e das opções construtivas e 

arquitectónicas resultou um harmonioso conjunto de volumes puros, envolvidos 

por vias e pelo arranjo paisagístico que os valorizou na sua individualidade. A 

luz foi uma das preocupações evidenciadas pelo arquitecto José Manuel G. 

Zilhão, que criou rasgados panos de vidro no edifício da administração ou 
                                                 
114 Podemos especificar um pouco mais que tipo de funções cumpriam as diversas secções: a instalação 
para o pessoal operário integrou os refeitórios, a cozinha, os vestiários e os balneários; a central de vapor 
tinha dois geradores a fuelóleo, podendo fornecer cerca de 2000 kl vapor por hora; os compressores 
frigoríficos; o laboratório constituiu uma área técnica fundamental para a garantia da genuinidade e 
salubridade do produto. Cf. A Central Pasteurizada de Leite de Lisboa, Lisboa: 1959. 
115 Cf. documento nº 8, Cap.4.  
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utilizou “lamelas” verticais em betão, que permitiram obter uma iluminação mais 

coada no interior do edifício da central e atribuíram, pelo menos à fachada sul, 

um ritmo mimético que contrastou com a horizontalidade da laje da cobertura. 

Soluções aprovadas no parecer do Conselho Superior de Obras Públicas ao 

referir que em relação ao aspecto arquitectónico […] “os edifícios desta 1ª fase 

apresentam alçados equilibrados e bem proporcionados que aliam à 

simplicidade de composição um aspecto estético muito agradável”116.  

Inaugurada em 1959, a Central Pasteurizada de Leite de Lisboa, representou a 

modernização de um sector industrial, quer através do programa produtivo, 

quer da gramática arquitectónica, longe das duas vias estruturantes do plano 

de Gröer,  e evidenciou a produção de um arquitecto pouco conhecido entre os 

seus pares. 

 

4.3.2. Uma mesma imagem da indústria moderna: a Automática Eléctrica 

Portuguesa, a fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos, a fábrica de Produtos 

Corticeiros Portugueses, a UTIC e a Casa Capucho. 

 

A construção sistemática da indústria moderna na zona industrial definida por 

De Gröer ocorreu a partir do final da década de Quarenta. A primeira 

inauguração ocorrera no ano de 1948, com a Estação Elevatória dos Olivais, 

que, como vimos, constituiu uma infra-estrutura fundamental para o incremento 

da indústria nesta área da cidade. Contrariamente à primeira idade – 

experimentação difusa –, a construção da indústria, nesta fase, sucedeu de 

uma forma constante e ordenada, de acordo com os loteamentos que definiram 

a zona industrial.  

Neste ponto, designado de – uma mesma imagem da indústria moderna –, 

integraram-se as fábricas que melhor representaram o arranque da edificação 

fabril, encontrando-se a maioria em funcionamento no início dos Anos 

Cinquenta. No seu conjunto, introduziram, nesta área da cidade, o trabalho da 

segunda revolução industrial, dependente das linhas de montagem, dos novos 

equipamentos e de um novo operariado, mais especializado e composto, 

inúmeras vezes, por uma elevada percentagem feminina. 

                                                 
116 Idem. 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
4. A INDÚSTRIA MODERNA NO TERRITÓRIO DE LISBOA 

 321

Tal como a Standard Eléctrica, a fábrica da Automática Eléctrica Portuguesa 

integrou-se na ambição de modernizar a indústria através da fabricação de 

novos produtos, associados à indústria das telecomunicações e da 

electricidade, renovação tão cara ao engenheiro Ferreira do Amaral. A revista 

Indústria Portuguesa, de Dezembro de 1953, referiu que a Automática Eléctrica 

Portuguesa enquadrou-se no sector progressivo das indústrias novas que tanto 

têm ajudado a completar o nosso sistema industrial117. 

A Automática Eléctrica Portuguesa foi criada pela empresa inglesa Plessey. 

Não será, por isso, de estranhar que esta associada, da Automatic Telephone 

& Electric Co. Ltd, tivesse tido administradores e gerentes ingleses (I.T. 

Richards, J. Heynes), para além de portugueses, como o Dr. Afonso Patrício 

Gouveia.  

O fabrico de telefones foi uma das principais produções da nova fábrica da Av. 

Infante D. Henrique. A sua fabricação decorria, fundamentalmente, entre a 

secção de moldação em plástico da caixa do telefone (na qual se integravam o 

microfone, os bocais, etc.), a de produção em série de inúmeros acessórios 

metálicos, a da galvanoplastia e a relativa às diversas operações de montagem 

final. Ainda que nesta parte final as operações se realizassem sobre bancadas 

organizadas em U, o facto é que a montagem das centenas de peças obedecia 

a um trabalho em série, organizado cientificamente entre um determinado 

número de operárias. A par da produção de material de telecomunicações, 

como os PBX’s, a Automática produziu ainda aparelhos de rádio, contadores e 

diversos instrumentos eléctricos de precisão. 

O programa arquitectónico procurou organizar e distribuir as diferentes áreas 

produtivas referenciadas e os serviços administrativos. O arquitecto Carlos 

Rebello de Andrade (1887-1971), autor do projecto (projecto definitivo – Junho 

1947, telas finais – 1949), manifestou essa preocupação ao criar dois corpos 

que expressaram, indiscutivelmente, as funções produtivas, localizadas nas 

oficinas de fabricação e montagem, e as actividades administrativas, situadas 

no edifício principal, com frente sobre a Av. Infante D. Henrique. (Figs. 4.60, 4.61, 

4.62, 4.63 e 4.64) 

De acordo com o arquitecto a concepção destes edifícios foi baseada na 

disposição geral indicada num plano gráfico que me foi fornecido, mas o estudo 
                                                 
117 Cf. Indústria Portuguesa: 1953, nº 310, p. 421. 
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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. Referiu ainda que as instalações do edifício principal correspondem à 

adaptação em proporções reduzidas do edifício da sede da fábrica de 

Liverpool118.  

Todavia, a gramática arquitectónica distanciou-se tanto da novidade do sistema 

e da organização da produção, como do produto obtido (calculou-se que por 

ano a Automática produziria mais de noventa e dois mil telefones). 

Contrariamente à Standard Eléctrica, a indústria moderna não se adivinhou 

através da arquitectura industrial. Apesar de Carlos Rebello de Andrade referir 

que o programa arquitectónico respeitou as indicações e até os arquétipos da 

fábrica mãe inglesa, o facto é que a Automática Eléctrica Portuguesa 

apresentou-se à Avenida da indústria neotécnica envolta em valores de matriz 

tradicional, reconhecidos no telhado de quatro de águas, na entrada mais 

monumental e na marcação da pequena fenestração.  

A Automática inaugurou-se em Maio de 1949, empregando cerca de duzentos 

e cinquenta trabalhadores. Esta produção moderna desenvolveu-se num 

edifício que harmoniosamente dialogou com a Central Elevatória dos Olivais 

(1948), também da autoria de Carlos Rebello de Andrade, localizada do outro 

lado da Avenida Infante D. Henrique.  

Inserida no âmbito da renovação do sector têxtil, essencialmente, após a 

Segunda Guerra Mundial, o edifício da fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos 

reproduziu praticamente a gramática arquitectónica da Automática Eléctrica 

Portuguesa. A fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos, a exercer a sua 

actividade desde 1939, laborou com fibras artificiais e sintéticas, como muitas 

empresas emergentes na época (caso da fábrica de Sedas Íbis, localizada na 

proximidade do Porto). O seu programa produtivo implicou a construção de 

uma área com cerca de 4002 m2 que albergou as diversas fases da produção 

desde a tecelagem (quarenta teares), até às restantes operações necessárias 

para a obtenção das sedas ou veludos: tinturaria, estamparia, estufa, escritório, 

                                                 
118 Cf. documento nº 9, Cap. 4. 
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armazéns e outras dependências, como os refeitórios, balneários, vestiários, 

laboratório, uma sala para fotogravura e uma casa para o guarda. 

Respeitando as disposições em vigor relativas às construções fabris, o 

arquitecto Maurício Trindade Chagas, definiu no ante-projecto (1947) duas 

áreas claramente distintas, uma vocacionada para a produção e outra para os 

escritórios, com a frente para a Avenida Infante D. Henrique. Apesar dos 

projectos sequentes (projecto final – 1948, telas finais – 1950) terem sido 

assinados pelo ajudante técnico de engenharia, João Pereira Cirne, também 

responsável pelas obras, a gramática arquitectónica do ante-projecto manteve-

se. De facto, as preocupações associadas à construção desta fábrica 

residiram, exclusivamente, no cumprimento do regulamento da construção e 

sua adaptação ao processo de fabrico. Talvez devido a contenções de 

despesas, as memórias descritivas mostraram poucas preocupações em 

relação ao sistema construtivo, tendo as escassas alusões a esta matéria 

referenciado que 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 tecelagem119. (Figs. 4.64 e 4.65) 

O edifício da fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos compôs-se por três 

pavilhões sequenciais. Em duas grandes naves instalaram-se os teares e a 

estamparia, a estufa e os acabamentos, enquanto que no corpo principal ficou 

a gerência e os respectivos escritórios que, em diálogo directo com a rasgada 

Avenida, evidenciou um oblongo e fechado edifício com uma cobertura de duas 

águas. Titubeando entre a inovação dependente da indústria química adaptada 

ao sector têxtil e um código formal com pouca ambição moderna, a fábrica 

Lisbonense de Sedas e Veludos foi das primeiras indústrias a iniciar a sua 

actividade neste eixo de implantação fabril, a par da firma de Produtos 

Corticeiros Portugueses. 

Esta fábrica de produtos corticeiros dedicou-se exclusivamente à produção de 

discos de aglomerado de cortiça, um elemento indispensável ao fabrico da 

famosa “carica”, tão vulgarizada na modernização do engarrafamento em série 

de cervejas ou refrigerantes. De facto, a firma Produtos Corticeiros 

Portugueses foi uma associada do grupo inglês Crown Cork & Seal que iniciou 

                                                 
119 Cf. documento nº 10, Cap.4. 
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a sua actividade em Portugal, em 1935, fabricando discos de cortiça natural, e 

que, mais tarde, desenvolveu o sector dos discos de cortiça aglomerada120. A 

primeira localização da produção destes discos esteve prevista para o Seixal, 

um dos principais núcleos da indústria corticeira da margem sul do Tejo. Foi 

com alguma dificuldade que a firma Produtos Corticeiros Portugueses obteve 

autorização do Ministério da Economia para se fixar na Avenida Infante D. 

Henrique.  

A opção do engenheiro civil Henrique Botta Conde de Paiva, autor do projecto 

da fábrica de discos de cortiça, quanto à organização da produção consistiu na 

distribuição das diversas fases de fabrico em edifícios individualizados, 

respeitando algumas regras de segurança inerentes à própria laboração, como 

a memória descritiva elucidou: a sua localização [edifício da trituração, etc.] 

(afastado o mais possível dos outros edifícios) foi assim determinada pelo 

perigo de incêndio a que estão sujeitas as suas máquinas durante a 

laboração121. Porém, a concepção de que – a cada edifício uma função – 

revelou um arquétipo, ainda um pouco inspirado em algumas das soluções 

organizacionais utilizadas nas fábricas mais antigas, onde, independentemente 

do factor da segurança, o crescimento paulatino implicara a coexistência de 

várias edificações no mesmo recinto fabril.  

O engenheiro Henrique B. Conde de Paiva resolveu a condicionante do terreno 

acidentado através de uma terraplanagem, localizando aí os edifícios fabris que 

ficaram acima da cota da Avenida. No ante-projecto (1947), o engenheiro 

respondeu ao programa funcional concebendo três edifícios fabris (moedura de 

cortiça, fabrico de discos e armazém de aparas) e outro vocacionado a 

escritórios. A planta de localização dos edifícios, datada de 1952 (telas finais), 

representou, no entanto, a área fabril com mais detalhe, apresentando o posto 

de transformação eléctrica, a caldeira de vapor e a área social (vestiários, 

posto de socorro, refeitório). Porém, a concepção inicial relativa à organização 

da produção na área terraplanada manteve-se, assim como a localização do 

                                                 
120 A empresa Crown Cork & Seal concentrou em Portugal a fabricação dos discos de cortiça, a partir de 
1966, cancelando as produções similares que tinha em vários países. A concentração da produção dos 
discos de cortiça aglomerada na fábrica de Cabo Ruivo, implicou a sua renovação fabril, sendo 
considerada, em 1968, a que maior capacidade produtiva tinha a nível mundial, ao mesmo tempo que a 
mais modernizada no seu ciclo operacional. Cf. Revista Shell: 1968, nº 367. 
121 Cf. documento nº 11, Cap. 4. 
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edifício dos escritórios, que conservou a proximidade com a Avenida, numa 

cota mais baixa. (Figs. 4.66, 4.67 e 4.68) 

Apesar das regras de segurança inerentes à distribuição dos edifícios, a sua 

organização na área disponível agilizou as fases de produção, assim: as 

aparas saíam do armazém de cortiça para o edifício onde se preparava a 

cortiça (granulação, trituração, crivagem, limpeza, etc.) para fabricar os discos, 

conjunto de operações que decorria no edifício nº 2. A diversa funcionalidade 

dos edifícios condicionou a opção do autor do projecto quanto aos materiais a 

utilizar, a preocupação primacial prendeu-se com a estabilidade estrutural. O 

engenheiro Henrique B. Conde de Paiva utilizou, no corpo do fabrico do 

granulado e no dos discos, um sistema estrutural em betão armado, enquanto 

que nos escritórios a estrutura do edifício foi 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 simples122. A função de armazenagem foi a que mereceu 

menor preocupação com a escolha dos materiais, utilizando-se asnas 

metálicas e lusalite na cobertura.  

Tal como nos edifícios da Automática ou da fábrica de Sedas e Veludos, a 

preocupação do autor do projecto da fábrica dos Produtos Corticeiros 

Portugueses incidiu na adequação das diversas operações a construções que 

permitissem a laboração das máquinas, objectivo que se alcançara, quer 

através da utilização de vários materiais (ferro, alvenaria de pedra, tijolo, betão 

armado, lajes em betão), quer da solidez dos edifícios, e sempre do 

cumprimento do regulamento das construções industriais. Opções que 

revelaram alguma polivalência nos materiais utilizados e uma escassa 

produção ao nível dos códigos formais. A preocupação maior continuara a ser 

criar condições estruturais, em função do peso das máquinas a instalar, etc. 

Igualmente o corpo administrativo da fábrica de discos de cortiça, junto à 

avenida, patenteou alguma preocupação relativa à representatividade da firma 

e da actividade. O seu isolamento face ao conjunto fabril, a assimétrica 

volumetria organizada através de uma espécie de torre, verticalidade 

                                                 
122 Cf. documento nº 11, Cap. 4. 
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acentuada pela inserção de vidros colocados numa grelhagem em ferro 

delimitados por uma moldura correspondente à entrada do edifício, face ao 

volume cúbico, conferiu-lhe esse destaque atribuído aos serviços de vendas e 

de decisão. Contudo, o engenheiro conseguiu alguma uniformidade entre os 

diversos volumes, nomeadamente através da utilização de coberturas em laje 

de betão ou ao nível da fenestração.  

A União de Transportadores para Importação e Comércio Ltd (UTIC), foi uma 

das primeiras empresas a apresentar um programa (1948) relacionado com a 

indústria automóvel nesta zona industrial123. Outras oficinas, estações de 

serviço ou empresas associadas à manutenção ou fabrico de acessórios para 

automóvel aí se fixaram124. A actividade da UTIC direccionou-se para o fabrico 

de estofos para camiões e camionetas e para a reparação de automóveis e 

recauchutagem de pneus (estação de serviço), numa primeira fase, ampliando 

a sua capacidade de produção, a partir de 1953, ao pretender fazer 

carrocerias, cuja estimativa prevista de fabrico até 1955, rondara as cinco 

unidades por semana, já que à época empregava cerca de quinhentos 

operários125. No entanto, apesar da novidade da produção não houve nenhuma 

referência à utilização da cadeia de montagem para qualquer um dos fabricos 

realizados, a alusão feita na memória descritiva quanto ao sistema de produção 

mencionara a oficina de estofador e carpintaria126. 

A construção prevista para a primeira fase abrangeu uma área de 1700m2. O 

projecto da UTIC, da autoria do engenheiro civil Francisco da Silva Mata 

                                                 
123 O corpo empresarial da UTIC compunha-se por trinta sócios, que representavam os camionistas mais 
importantes do país. Cf. documento nº 12, Cap. 4.  
124 A firma Francisco Baptista Russo & Irmão instalou uma estação de serviço e oficinas de assistência a 
automóveis e camiões das marcas representadas pelos seus adquirentes, nesta zona industrial, tendo sido 
uma das mais importantes no âmbito da sua actividade. O projecto arquitectónico (ante-projecto – 1958, 
projecto definitivo – 1959, telas finais – 1963) da autoria do arquitecto Joaquim Ferreira resolveu um 
complexo programa oficinal / industrial (linhas de reparação de veículos pesados e ligeiros, secções de 
pintura, área dos acessórios, etc.) e social (cozinha, refeitório, escritórios, salas de gerência, casa do 
guarda). Com uma área construída com cerca de 43m3, o arquitecto organizou o programa de cariz mais 
oficinal em naves com cobertura em shed (asnas pré-esforçadas), enquanto que a maioria dos serviços 
sociais instalaram-se ao nível do piso 2, nomeadamente o refeitório que aproveitou a exposição face à 
rotunda do Baptista Russo. Mais uma vez, o partido estético beneficiou da utilização do betão armado, 
enquanto elemento estrutural, da cor e do revestimento em tijolo, conferindo ao conjunto uma expressão 
muito texturada, explorada de acordo com as áreas funcionais. O arquitecto Joaquim Ferreira referiu na 
memória descritiva que o sentido estético e funcional do mesmo é-nos imposto pelo partido adoptado, 
sendo as suas fachadas consequência lógica dos vários serviços estabelecidos em planta. Cf. Processo de 
Obra nº 34899. Do conjunto construído destaca-se a adaptação do volume à curva da rotunda. 
125 A UTIC não expandiu a sua actividade exclusivamente neste lote. A partir de 1959, a UTIC construiu 
um outro edifício, junto à Estrada Nacional  nº 1, em Vila Nova de Gaia. 
126 Cf. documento nº 12, Cap. 4. 
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(memória descritiva – 1948) e do arquitecto Luís Mateus Júnior (peças 

desenhadas – ante-projecto – 1948, telas finais – 1950) procurou resolver o 

programa da estação de serviço e das oficinas, integrando ainda um escritório 

na dependência da estação de serviço e duas áreas para refeitório articuladas 

a cada sector funcional. (Figs. 4.69, 4.70, 4.71 e 4.72)  

A UTIC adquiriu um lote de gaveto, com frentes para as Avenidas Infante D. 

Henrique e de Pádua, particularidade explorada pelos autores do projecto. A 

criação de amplos espaços para receber os camiões e para as oficinas e a 

relação com a área dos escritórios evidenciou-se ao nível das coberturas, 

utilizando-se uma estrutura metálica coberta por lusalite, no primeiro caso e 

uma laje de betão armado, no segundo. Tal como nos casos anteriores, a 

utilização de distintos materiais ao nível da cobertura evidenciou preocupações 

diferenciadas com os espaços, que neste caso acusaram a funcionalidade. 

Porém, a estrutura utilizada em betão armado uniformizou a potencialidade 

plástica do projecto, especialmente na frente para a Avenida Infante D. 

Henrique. Verificando-se uma depuração entre o ante-projecto e as telas finais, 

a fachada principal marcou-se pelo ritmo dos pilares, cujos vãos foram 

preenchidos alternadamente por dois panos de parede e por portas, solução 

que criou uma opacidade cortada pela inclusão de janelas, entre cada um dos 

pilares, junto ao telhado de duas águas.  

Da gramática arquitectónica utilizada destacou-se a inclusão de uma torre, 

elemento recorrente em outras unidades industriais coetâneas. A torre da 

UTIC, inserida na proximidade do ângulo do gaveto, superou a diferença em 

relação à altura dos vãos e das opções dos materiais usados na cobertura, ao 

mesmo tempo que anunciou a entrada para o conjunto e assumiu uma 

indiscutível vocação publicitária, como referiu o texto da memória descritiva: 

aproximadamente no gaveto e como solução arquitectónica, ergue-se uma 

torre com tripla função – escada; depósito de água; apresentação do título da 

firma: UTIC127. 

Dos edifícios fabris inseridos no item - uma mesma imagem da indústria 

moderna – o que assumiu um indiscutível diálogo funcional com a cidade foi o 

da UTIC. Os autores do projecto exploraram a localização do lote na avenida 

                                                 
127 Idem. 
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através da torre que se apresentou como o elemento mais depurado do 

conjunto, acentuado pelas linhas verticais rematadas por uma laje em betão 

armado. A torre conferiu também a esta fase inicial do edifício da UTIC uma 

articulação entre volumes de natureza formal distintos, como se simbolizasse 

um elemento de transição ao nível dos possíveis códigos arquitectónicos a 

utilizar na edificação fabril. 

Esta ambivalência formal não se registou de todo no edifício da Casa Capucho, 

que retomou as soluções já referenciadas na Automática Eléctrica Portuguesa 

ou na fábrica de Sedas e Veludos. O arquitecto Frederico Jorge (1915-1944) 
na memória descritiva do projecto de 1951 fez uma única alusão à aparência 

exterior do edifício projectado, referindo que 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 industrial128. 

Contrariamente à maioria das fábricas precedentes, a Casa Capucho inscreveu 

na zona industrial dos Olivais uma actividade fundamental à indústria 

Oitocentista – a fundição de ferro e de outros metais, laboração que a firma 

desenvolvia na margem do Sul do Tejo (Cova da Piedade) e no Bairro da 

Boavista, em Lisboa. A transferência das oficinas da Cova da Piedade 

necessitou de uma autorização da Direcção Geral dos Serviços Industriais e do 

Ministério da Economia, que definiu um conjunto de exigências para a sua 

relocalização, nomeadamente ao nível da integração de trabalhadores 

qualificados nos seus quadros. Aliás, os requisitos patenteados na autorização 

de transferência da Casa Capucho visaram aproximar esta fábrica às 

condições de uma unidade industrial da segunda geração, particularmente no 

que respeita à qualificação dos empregados (para cada cem operários 

calculou-se a presença de um engenheiro, dois terços do pessoal empregado 

tinha de ter o exame da instrução primária e o restante saber ler e escrever, e o 

quadro de pessoal devia integrar dois diplomados dos cursos de serralharia 

mecânica ou de fundição das escolas industriais - um por cada dezasseis 

operários) e à inserção de laboratórios, indispensáveis para a aferição dos 

trabalhos de acabamento.  
                                                 
128 Cf. documento nº 13, Cap.4. O ante-projecto da autoria do engenheiro António Mello de Arbués 
Moreira, genro do proprietário da fábrica, datou de 1950, correspondendo à data da aquisição do lote. Tal 
como o projecto inicial, as telas finais (oficinas – 1953, gaveto – 1954) foram da autoria do arquitecto 
Frederico Jorge. 
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O lote adquirido pela Casa Capucho localizou-se no que veio a ser a futura 

Rotunda do Baptista Russo, uma área particularmente privilegiada da zona 

industrial, que articulou os dois eixos industriais principais, as Avenidas Infante 

D. Henrique e a Marechal Gomes da Costa. As preocupações inerentes à 

fábrica da Casa Capucho recaíram no programa industrial e, provavelmente, na 

qualificação do pessoal que trabalhava na Cova da Piedade, de modo a 

cumprir as determinações da Direcção Geral dos Serviços Industriais. De facto, 

e apesar do arquitecto Frederico Jorge mencionar que o edifício apresentou um 

carácter actual, os dois corpos projectados afirmaram-se sem grande ambição 

à Av. Marechal Gomes da Costa e à rotunda. (Figs. 4.73 e 4.74) 

A organização do programa industrial mereceu preocupação por parte do 

arquitecto ao conceber para o edifício de dois pisos, voltado para a rotunda, as 

zonas administrativa, de estudos técnicos, de contacto com o público, e a 

privativa do pessoal (refeitório, etc.). Este corpo articulou-se, em ângulo recto, 

com a grande nave das oficinas, acusadas pela cobertura em lanternim. À 

rotunda assomou um volume marcado por uma entrada que acentuou 

simetricamente duas frentes, pelas janelas contínuas e por um telhado de duas 

águas (asnas metálicas cobertas de telha).  

A Casa Capucho integrou-se na ideia industrial subjacente aos edifícios deste 

ponto - uma mesma imagem da indústria moderna - todos localizados na 

entrada ou na própria Avenida Infante D. Henrique. Esta primeira indústria 

moderna caracterizou-se, na sua maioria, pela renovação dos processos 

produtivos, pelo fabrico de novos produtos ou pela qualificação dos 

trabalhadores, algumas das ambições inerentes ao processo de 

industrialização desta fase. Os processos construtivos oscilaram entre o uso do 

betão armado, como elemento estrutural, e a frequente utilização de asnas em 

ferro para as coberturas de duas águas. A nível arquitectónico e depois de uma 

primeiro modernismo anunciado por uma Casa da Moeda, os edifícios 

aproximaram-se de um arquétipo próximo ao da firma Vaultier, sendo que as 

soluções formais ensaiadas para a Automática ou para a fábrica Lisbonense de 

Sedas e Veludos foram praticamente inexistentes, apenas a fenestração ou as 

entradas das zonas administrativas mereceram algum destaque. Deste 

conjunto evidenciou-se o edifício da UTIC, pela busca de soluções 

conciliatórias de dois conceitos construtivos resolvidos através da marcante 
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torre publicitária. O conjunto destas edificações fabris anunciou ainda um 

tempo de experimentação e de adaptação. O congresso dos arquitectos 

acabara de acontecer.  

 

4.3.3. Escritórios no lugar industrial: a Carris, a Novopca e a General Motors. 

 

A concepção da zona industrial, definida no plano de De Gröer, fora 

particularmente idealizada para edifícios industriais, ou seja, espaços 

vocacionados para a concretização de um conjunto de operações destinadas a 

transformar a matéria-prima num produto. Porém, muitos dos lotes adquiridos 

não cumpriram essa função estritamente transformadora. Localizados numa 

área fabril, muitos lotes foram adquiridos para montagem de peças produzidas 

noutros locais, para oficinas com uma natureza mais alargada que o habitual 

(montagem de algumas peças), para estação de serviço, de lavagem e parque 

de estacionamento de autocarros, tarefas que requeriam um edifício de 

carácter administrativo e social implantado numa área praticamente livre. 

Outras empresas optaram por relocalizar os seus escritórios em lotes que lhes 

permitissem ter uma área livre para depósito de materiais, por exemplo. 

Incluíram-se nestes últimos casos os edifícios da Carris, da Novopca e da 

General Motors. 

Tradicionalmente a Companhia Carris de Ferro de Lisboa ocupou grandes 

áreas para instalar as suas oficinas e respectivos serviços administrativos, 

noutros locais industrializados de Lisboa, caso de Santo Amaro ou do Arco do 

Cego. O ante-projecto do conjunto da estação de serviço (1952), da autoria do 

engenheiro João Maria Cabral referiu que 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 estacionamento129. O largo recinto, fundamental para parquear os 

autocarros, incluiu estação de serviço para pequenas reparações de 

                                                 
129 Cf. documento nº 14, Cap. 4. 
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autocarros, áreas para lavagem e manutenção dos autocarros, etc. A resolução 

da entrada e saída dos veículos obrigou à realização de diversos estudos sobre 

os acessos ao lote, uma vez que este tinha três frentes, o que gerou uma 

espécie de impasse em relação à concretização total do programa. 

Essa espera explica que o projecto do edifício de escritórios e social do recinto 

seja datado de 1955. Da autoria do arquitecto João Simões (1908-1995), o 

edifício a construir integrou no seu programa: o posto médico (Rch) a bilheteira 

e a caixa, mais tarde área de escritórios, junto da habitação do responsável da 

estação (1º piso); o refeitório, a barbearia e outra habitação com mais 

dependências para a família do chefe de estação (2º piso)130. (Figs. 4.75, 4.76 e 

4.77) 

Longe dos códigos formais, mais celebrativo ou tradicional, empregues nos 

Armazéns Frigoríficos de Alcântara ou na fábrica H. Vaultier, João Simões em 

1955, utilizou, de novo, o betão armado como sistema construtivo, mas a 

gramática arquitectónica que organizou o programa social e de escritórios, 

expressou uma depuração através do oblongo volume puro de três pisos. O 

emprego de uma laje em betão armado na cobertura, ligeiramente inclinada, 

contribuiu para esse carácter depurado do volume. A área das escadas ficou 

marcada na fachada principal através da exclusiva utilização de vidros. Este 

vertical vão de vidro, colocado assimetricamente no corpo horizontal, quebrou o 

ritmado equilíbrio da fenestração diferenciada em cada um dos pisos, e 

organizou as funções no interior e exterior. 

O carácter pragmático das soluções funcionais e formais adoptadas acentuou a 

modernidade do edifício do parque de estacionamento dos autocarros, que à 

cidade disponibilizara um dos transportes mais importantes para o seu 

quotidiano. Apresentar esta modernidade não deixou de ser uma preocupação 

da Carris, já que o edifício construiu-se no local mais privilegiado do lote, frente 

a uma rotunda, cuja construção estava prevista nos estudos relativos ao plano 

dos Olivais Sul. 

A Novopca, Construtores Associados, Lda., por seu lado, adquiriu um lote, em 

1953, na que viria a ser a Avenida Marechal Gomes da Costa, para aí instalar 

os seus escritórios, as oficinas, as garagens, os armazéns, os serviços sociais 
                                                 
130 As peças desenhadas são também assinadas por um engenheiro cujo nome não conseguimos 
identificar. O seu número de inscrição na ordem é o 331 e poderia ser um engenheiro da Companhia 
Carris de Ferro de Lisboa.  
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e a habitação do guarda. A Novopca, uma das associadas da Opca, dedicara-

se igualmente à construção de obras públicas, tendo decidido transferir os seus 

escritórios para o moderno eixo vocacionado à indústria131.  

O arquitecto Fernando Peres (1918-?) resolveu o programa funcional através 

da construção de três corpos com usos distintos (ante-projecto – 1953, telas 

finais – 1955 / escritórios – 1956 / oficinas e serviços sociais). 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 

segundo bloco de construção destinado a garagem, oficinas e armazéns, será 

constituído pela garagem […]; oficinas de serralheiro, carpinteiro e ferreiro, 

armazéns com cais de descarga e telheiros para abrigo de materiais diversos, 

como ferro, madeira, máquinas. […] ao fundo do terreno […] foi localizado o 

terceiro bloco destinado aos Serviços Sociais [refeitório e pequena cozinha 

para o pessoal], no Rch, e duas habitações para os guardas do dia e da noite, 

no primeiro andar132. (Fig. 4.78) 

Utilizando o betão armado nas lajes da cobertura e como material estrutural, o 

arquitecto Fernando Peres soube tirar partido formal do ritmo dos pilares nas 

fachadas dos edifícios, nomeadamente nos alçados posterior e lateral dos 

escritórios, e das coberturas planas ligeiramente inclinadas. O autor do projecto 

referira na memória descritiva que 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 industriais133. 

Nestas construções de vocação industrial ou cumprindo parte do programa 

industrial (o social e o administrativo) - o arquitecto procurou na pureza dos 

volumes um sábio jogo entre os materiais (revestimento em pedra ao nível do 

solo), o desenho das janelas e a valorização da zona da entrada  para os 

escritórios (1ª fase). Ainda que de um modo discreto, na fachada deste edifício 

                                                 
131 A Opca foi fundada, em 1932, pelos engenheiros José Praça, Manuel Godinho e Luís Soares. Cf. 
TOSTÕES; MATOS: 2007. 
132 Cf. documento nº 15, Cap. 4.  
133 Idem. 
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inscreveu-se o nome da empresa – Novopca, marca indiscutivelmente fixada 

no eixo industrial. 

Também a General Motors, construiu os seus escritórios e sede administrativa 

nesta via fabril. Desde 1955, que a General Motors Querseas Corporation, 

Lisbon Branch, procurara um lote para construir a sua fábrica, solicitando à 

Câmara para o efeito, uma área com cerca de 40000 m2, de preferência 

localizada numa artéria principal. Em Dezembro desse mesmo ano, o 

engenheiro chefe Luís de Guimarães Lobato, da Direcção dos Serviços de 

Urbanização e Obras da Câmara de Lisboa, determinou que essas instalações 

se situassem na zona industrial dos Olivais: em seguimento do determinado 

superiormente este gabinete procedeu ao estudo da possível localização das 

novas instalações da GM na zona industrial dos Olivais. […] 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 GM134, decisão que aproximou a General Motors da estação de 

autocarros da Carris.  

A elaboração do programa a instalar no lote e, consequentemente, do projecto 

arquitectónico, sofreu atrasos diversos relacionados com a criação da 

associada portuguesa da General Motors e com a definição do âmbito da sua 

actividade, que se perspectivou alargado. A constituição formal da General 

Motors de Portugal, Lda., datada de 4 de Setembro de 1959, integrara-se numa 

política de expansão decidida pela casa mãe de Nova York135. Também 

durante esse ano, a General Motors (Lisbon Branch) tentara obter uma 

resposta do Ministério da Economia que clarificasse a política delineada para a 

fabricação ou a montagem de veículos automóveis em Portugal136. A falta de 

                                                 
134 Cf, documento nº 14, Cap. 4. 
135 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. Cf. documento nº 16, Cap. 4. 
136 No II Plano de Fomento (1959-1964) incluiu-se uma rubrica direccionada para a indústria automóvel, 
já que no início dos Anos Sessenta, encontravam-se em fase de estudo para serem implantadas, em 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
4. A INDÚSTRIA MODERNA NO TERRITÓRIO DE LISBOA 

 334

uma resposta concludente por parte do Ministério, teve como consequência o 

adiamento da entrega de um programa base a construir para o local.  

A elaboração do primeiro plano esquemático incluiu, também, uma fábrica, mas 

por decisão da Direcção Geral dos Serviços Industriais, a General Motors 

Portuguesa só pode construir no lote dos Olivais um edifício para escritórios, 

um armazém de peças e acessórios, uma estação de serviço com secção 

mecânica e uma escola técnica para mecânicos137. O programa estabilizara-se 

apenas em 1962, data do ante-projecto (telas finais – 1963) da autoria do 

arquitecto José Fernando Teixeira (n. 1932). (Figs. 4.79, 4.80 e 4.81) 

Com uma vocação, essencialmente, administrativa e representativa da 

empresa, o autor projectou dois edifícios (escritórios - refeitório, anfiteatro, 

diversas salas de reuniões, e armazenamento), articulando duas volumetrias 

diferenciadas pela sua função, cuja solução estética procurou que fosse uma 

consequência directa do partido adoptado […] e […] uma harmonia plástica 

entre as várias partes do conjunto138.  

A opção em aplicar o betão armado como material para a estrutura do 

conjunto, e para a laje no corpo dos escritórios, contribuiu para a 

particularização do código formal. O corpo da administração expressou-se por 

uma volumetria pura, acentuada pela cobertura formando terraço. A métrica 

dos pilares integrou a matriz texturada da fachada, a par de outros elementos 

que entraram na composição, como o revestimento em pedra a alternar com os 

vazios das janelas de vidro. Este jogo entre claros e escuros rompeu-se com a 

rasgada e enorme entrada no edifício, marcada pela transparência do vidro e 

pela pala a assinalar a porta. Também no corpo dos armazéns, que se ocultou, 

totalmente, no tardoz do edifício administrativo, a métrica dos pilares foi 

importante, ao definir os panos de parede pintados ou revestidos a tijolo, 

sublinhando o carácter funcional do espaço. Com uma inspiração claramente 

Oitocentista, as naves dos armazéns tiveram uma iluminação constante, obtida 

através de utilização de sheds formados por asnas em betão pré-esforçado, 

solução construtiva actualizada através dos materiais empregues.  

                                                                                                                                               
Portugal, três fábricas para a produção de automóveis: Fábrica de Automóveis Portugueses (ligeiros e 
pesados); Eduardo Ferreirinha e Companhia Portuguesa de Motores e Camions (pesados).  
137 Cf. Processo de Obra nº 39 967. CML/AI. 
138 Cf. documento nº 16, Cap. 4. 
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A aplicação de materiais de qualidade no oblongo corpo administrativo da 

General Motors e a sua proximidade à Avenida Marechal Gomes da Costa, 

obtida através da criação de um arranjo paisagístico fronteiro ao edifício e de 

uma área de circulação que dispensou o fecho do lote, destacou-o face às 

construções da Carris ou da Novopca. 

 

4.3.4. Produção tradicional em recipientes modernos: a fábrica Barros e a 

fábrica do Consórcio Laneiro.  

 

As fábricas Barros e Consórcio Laneiro fixaram na Avenida Infante D. Henrique 

a produção de artigos em lã (tecidos ou fio), opção sustentada pela presença 

de algumas infraestruturas como a água e a electricidade, o que possibilitou o 

afastamento desta produção dos principais e tradicionais centros dos lanifícios 

portugueses, como a Covilhã, Portalegre ou Castanheira de Pêra. O fabrico 

dos produtos em lã foi dos que mais se desenvolveu com a primeira revolução 

industrial, não constituindo, por isso, uma produção integrada no âmbito das 

novas indústrias, como por exemplo sucedeu com o ramo dos têxteis artificiais 

(fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos), definindo-se antes como um sector a 

renovar. 

De facto, a construção destas fábricas têxteis tiveram como pretensão a 

modernização do sector dos lanifícios, quer a nível dos processos produtivos, 

quer através de uma arquitectura que potenciasse a laboração fabril. Os 

proprietários da fábrica Barros eram já conhecidos fabricantes na área têxtil: 

Viriato Barros proprietário da Fábrica de Malhas Senhora da Luz, em Carnide, 

vendera todo o equipamento a esta nova sociedade “Barros”, o que permitiu o 

início imediato da actividade, até porque todas as máquinas estavam 

licenciadas; e Manuel Barros, o outro sócio e gerente, desenvolvia há muito a 

indústria têxtil numa das mais importantes fábricas de Alenquer. A Barros 

significou, portanto, a actualização do sector têxtil dos lanifícios numa Lisboa 

que ambicionara modernizar-se também pela indústria.  

Das primeiras empresas a adquirir o seu lote para fins industriais, a Barros 

apresentou à Câmara Municipal de Lisboa o ante-projecto do conjunto fabril, da 

autoria do arquitecto Cottinelli Telmo (1897-1948), no ano de 1947. Com uma 

localização privilegiada, o lote da firma Barros, fronteiro à UTIC, formou gaveto 
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com a Avenida Infante D. Henrique e a futura Avenida de Pádua. A concepção 

do projecto do arquitecto Cottinelli Telmo equacionou as exigências inerentes 

ao processo produtivo, mas também os condicionamentos existentes para o 

lote urbano que teve de trabalhar. As condicionantes procuraram: i) 

salvaguardar a valorização arquitectónica da via de circulação mais relevante 

(Av. Infante D. Henrique), através da localização dos edifícios principais para a 

frente desta rua, enquanto que os destinados ao fabrico das lãs deviam 

desenvolver a fachada a norte, optimizando a iluminação dos locais de trabalho 

fabril; ii) facilitar a circulação e o acesso para cargas e descargas; iii) separar o 

local de trabalho das áreas sociais, de modo a que o descanso dos operários 

fosse passível de ser cumprido139. 

Sabiamente, Cottinelli Telmo organizou as diferentes funções do programa 

industrial à volta, fundamentalmente, de três lados do lote, opção que formou 

uma espécie de claustro no seu interior. O pátio central foi aproveitado como 

área de descanso e de futura expansão fabril. A criação de uma zona central 

livre permitiu ainda separar a área do trabalho fabril da de repouso ou do 

refeitório, facultando também a manobra das cargas e descargas. A fábrica 

funcionou como uma organismo que articulou os diversos usos em áreas 

distintas, solução que permitiu respeitar os diversos tempos dos operários 

dentro do espaço fabril. Houve neste projecto, mais do que em qualquer outro 

desta segunda idade, até agora analisado, uma preocupação com o bem-estar 

dos trabalhadores, ideias que Cottinelli Telmo pode amadurecer, seguramente, 

com o projecto da Standard.   

As funções administrativas, os escritórios e as áreas sociais para os 

empregados ficaram instaladas frente à Avenida Infante D. Henrique. A grande 

entrada do recinto fabril, assinalada pela laje côncava em betão armado, 

organizou dois corpos com soluções construtivas e formais similares, 

localizando à direita o corpo dos escritórios e armazéns (1º piso), da direcção, 

da gerência e a habitação do guarda (2º piso) e à esquerda, as áreas sociais 

para os trabalhadores (refeitório – 150 operários, cozinha e também 

armazéns). Apesar do aspecto unitário do conjunto, os edifícios administrativo 

e social foram os únicos que receberam uma cobertura de duas águas, opção 

                                                 
139 Cf. documento nº 17, Cap. 4. 
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disfarçada pela platibanda colocada em ambas as fachadas. Na continuidade 

do corpo administrativo inseriram-se outras funções de carácter fabril, como a 

armazenagem ou as secções de acabamento. Com frente para a Avenida 

Infante D. Henrique estas tarefas assinalaram-se através das grandes entradas 

de luz colocadas, praticamente, à extensão da fachada. 

Efectivamente, Cottinelli Telmo implantou o corpo das oficinas de fiação e 

tecelagem, de forma perpendicular à Avenida Infante D. Henrique e paralela à 

Av. de Pádua, afirmando, indiscutivelmente esta indústria de lanifícios na 

cidade através dos sheds (betão armado) e das rasgadas janelas que 

acusaram as quatro naves de grande dimensão140. (Figs. 4.82, 4.83 e 4.84) 

Apesar das pequenas alterações introduzidas no ante-projecto e da morte de 

Cottinelli Telmo, facto que implicou a contratação de outro arquitecto, a 

concepção base do conjunto fabril permaneceu, tanto ao nível dos materiais 

(sistema estrutural em betão armado), como das soluções programáticas. O 

arquitecto António Maria Veloso Camelo (1899-1985), encarregue de continuar 

os trabalhos já iniciados, manifestou na memória descritiva (1949, telas finais – 

1952) a opção por manter o projecto existente ao referir: Encarregado de 

continuar os trabalhos do projecto, já iniciados à data do falecimento do seu 

autor, procurei respeitar quanto possível a sua ideia141. 

A fábrica Barros incorporou a modernidade produtiva num homogéneo volume 

que soube articular funções e construções, num lote de gaveto que expôs um 

código formal assente nas grandes entradas de luz, nas linhas horizontais que 

percorreram ambas as fachadas, articuladas com o movimento da linha curva 

da laje da entrada. O edifício da fábrica Barros assumiu a urbanidade industrial 

da fase neotécnica, através de alguns elementos que conferiram uma 

composição formal identitária ao conjunto de cariz sereno.  

Os autores da fábrica do Consórcio Laneiro tiveram como objectivos primaciais 

a optimização da aplicação de materiais e sistemas construtivos aos edifícios 

das diversas operações, processo que implicou aturadas pesquisas, que 

reverteram na construção de um conjunto fabril com características distintas 

das evidenciadas pela Barros. Parafraseando Le Corbusier, existiu na definição 

                                                 
140 Junto ao corpo das oficinas de fiação e tecelagem instalou-se a caldeira, fundamental para as operações 
de acabamento 
141 Idem. 
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deste projecto uma procura de soluções construtivas e formais que 

respondessem a puros propósitos funcionais, criando-se uma fábrica tipo para 

uma necessidade tipo. 

A firma Consórcio Laneiro adquiriu, no final do ano de 1950, um lote com uma 

área de 40000 m2, dimensão essencial à concretização do projecto, que 

segundo o Conselho de Administração destinara-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 próximo142. Sem qualquer hesitação esta 

fábrica de lanifícios adivinhou-se como uma indústria moderna, tendo a sua 

construção ocorrido faseadamente, devido aos elevados custos.  

O arquitecto Nuno Teotónio Pereira (n. 1922) e o engenheiro Vasco Costa, 

autores do projecto, delinearam o programa base em 1951. Programa que 

adaptou o processo de laboração fabril à morfologia do lote, localizado entre a 

Av. Infante D. Henrique e o arruamento do Aeroporto – Moscavide. O projecto 

industrial a instalar integrou um conjunto de actividades associadas ao 

tratamento da lã – escolha, lavagem, secagem, cardação e penteação, 

operações que requeriam a integração de uma caldeira a vapor, dos serviços 

sociais, como o refeitório, e de escritórios143. 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 imperativa144.  

Procurando, por um lado, equilibrar os custos com a ambição do projecto e, por 

outro, construir edifícios que cumprissem a sua função, os autores do projecto 

conceberam três tipos de edifícios que se moldaram ao acidentado terreno, 

explorando, por vezes, esse desnível para integrar actividades que pudessem 
                                                 
142 Cf. documento nº 18, Cap. 4. 
143 Não integrando este programa inicial, estritamente direccionado para a actividade fabril onde se 
incluiu também a central do vapor e armazéns gerais (projecto inicial – Março 1953), planificou-se, em 
1954, a construção de duas casas de habitação, uma destinada ao director da fábrica e outra para o chefe 
das máquinas. 
144 Cf. documento nº 18, Cap. 4. 
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beneficiar dessa particularidade. A distribuição dos armazéns, dos edifícios de 

laboração e dos anexos respeitou, intrinsecamente, o ciclo da transformação 

da lã, de acordo com as exigências do fabrico, preocupação que evidenciou um 

profundo conhecimento deste sector produtivo e uma resposta racional da 

organização do espaço que optimizasse esse ciclo, um pouco como vimos nos 

casos da Standard ou da Casa da Moeda. Os autores caracterizaram as 

operações da produção através do movimento vertical e horizontal. Foi com 

base neste conceito estruturante que o programa e partido arquitectónico 

evoluíram conjuntamente, adivinhando-se uma simbiose entre a moderna 

produção e a moderna arquitectura, no sentido próximo ao ensaiado por Albert 

Khan na fábrica Ford que produziu o modelo T. Como a memória descritiva de 

1951 referira: 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 

diferenciadas145. 

A fixação de uma concepção baseada no âmago fabril – processos operativos 

e fases de produção – implicou que o conjunto construído diluísse a ideia da 

imposição da fábrica à via pública, essencialmente, através do edifício 

administrativo. Sublinhe-se, que a fábrica do Consórcio Laneiro materializou-se 

pelo seu programa global. Ou seja, a fábrica expressou-se pelo conjunto 

construtivo, pela organização dos espaços, pela exploração da luz adequada, 

pela colocação e disposição das máquinas, pelo produto obtido, pelas formas 

dos diversos volumes e sua articulação. Subtilmente, o arquitecto Nuno 

Teotónio Pereira através do projecto da vedação e da portaria, que controlou a 

entrada e saída de veículos e a entrada separada dos operários, marcou a 

frente deste conjunto para Avenida Infante D. Henrique, assinalando o 

movimento dos trabalhadores e dos produtos. (Figs. 4.85, 4.86 e 4.87) 

A construção dos diversos corpos ocorreu faseadamente: armazém de lãs 

sujas (projecto inicial – Março 1951); edifício da escolha e lavandaria (projecto 

inicial - 1951); edifício da cardação e penteação (projecto inicial – 1952, telas 

finais – 1954), respeitando a cadência do processo produtivo.  

                                                 
145 Idem. 
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Do conjunto edificado relevamos algumas soluções construtivas mais 

inovadoras, conceitos que se aplicaram posteriormente noutras construções 

fabris, tendo sido generalizada a utilização de estruturas em betão armado 

nesta fábrica. O armazém de lãs sujas (esqueleto em betão armado), situado a 

uma cota elevada, caracterizou-se por uma grande nave com cerca de 11 m de 

altura. Deste armazém, a lã descia para o edifício da escolha e lavandaria, 

composto por três pisos: 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 futuras146. Este foi um dos edifícios que maior 

cuidado requereu para solucionar eficazmente a relação entre a necessária 

entrada de luz e a manutenção de uma temperatura adequada, o que implicou 

substituir a primeira proposta apresentada por uma solução baseada na 

utilização de 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 asfáltico147. 

Em relação à entrada de luz construíram-se enormes vãos, voltados a norte, 

obtidos através da utilização dos pórticos moldados em betão armado. 

Após as operações realizadas nas secções da escolha e lavandaria, a lã 

prosseguia para o edifício da cardação e penteação, onde os processos 

produtivos decorriam horizontalmente na grande nave que recebeu as 

máquinas organizadas milimetricamente. Esta nave, com cinco metros de 

altura e cobertura tipo shed, foi também objecto de persistente trabalho que 

procurou adaptar o sistema construtivo à função e ao local, essencialmente no 

que se refere à entrada de luz. Esta cobertura constituída por asnas tipo Shed 

que apoiam nos pilares citados e em outros intermédios, localizados no interior 

da área coberta. […] Sobre as asnas, constituindo a cobertura propriamente 

                                                 
146 Idem. 
147 Idem. 
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dita serão colocados elementos pré-fabricados, do género dos normalmente 

adaptados em pavimentos, e do tipo a escolher […]148. 

A fábrica Consórcio Laneiro iniciou a sua laboração em 1954, simbolizando 

uma dos mais modernos programas industriais, de início dos Anos Cinquenta 

que definiram – a segunda idade – construção de uma imagética. Não pelos 

códigos formais encontrados, pois a sua natureza foi estritamente funcional, 

naves, sheds, elementos prefabricados, mas pela sábia e inovadora articulação 

entre o programa produtivo e o arquitectónico, pela inclusão de ligações entre 

os edifícios que permitiram a circulação interna dos operários, pela discreta 

inclusão de gabinetes de controlo da produção, ou seja pela plena assumpção 

do programa industrial. 

 

4.3.5. Modelos em construção na diversidade produtiva: a FAPAE, a 

Metalúrgica Luso-Italiana, a Kores e a Martini Rossi.  

 

O conjunto dos edifícios e indústrias seleccionados para integrar os – modelos 

em construção na diversidade produtiva – pretendeu caracterizar o período de 

consolidação da área industrial definida no plano de De Gröer de 1948, 

correspondente à década de Cinquenta149. Muitas das fábricas construídas, 

continuaram a pertencer a empresas estrangeiras ou a suas associadas já 

instaladas, ou que se fixaram então, em Portugal.  

É o caso da Fábrica Portuguesa de Artigos Eléctricos (FAPAE), propriedade da 

Philips Portuguesa, cuja inauguração ocorreu em Janeiro de 1953150. 

Vocacionada para o fabrico de lâmpadas destinadas ao consumo interno, a 

                                                 
148 Como pormenor de construção faremos notar que estas asnas foram 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. Idem. 
149 A fábrica do Consórcio Laneiro insere-se plenamente no período áureo da edificação da moderna 
indústria nesta área da cidade, contudo pareceu-nos mais relevante analisar simultaneamente duas fábricas 
de lanifícios, que indubitavelmente contribuíram para a definição de uma imagética fabril. 
150 A acção da Philips iniciou-se em Portugal com a venda dos seus produtos. Só no início de 1928, se 
constituiu a Philips Portuguesa, dando início ao processo que levaria ao fabrico de lâmpadas em algumas 
pequenas unidades espalhadas por Portugal. A instalação de uma fábrica que concentrasse a produção de 
lâmpadas eléctricas da empresa Philips, em Portugal, demorou alguns anos. Em 1931, já a Empresa 
Nacional de Aparelhagem Eléctrica (ENEA), fundada nesse ano, com fábrica na Avenida 24 de Julho, 
referira que pretendia protecção pautal para os seus produtos perante a perspectiva da Philips instalar a 
sua fábrica no nosso país. Sobre a história da Philips em Portugal, consulte-se 
http://www.philips.pt/about/company/local/historia.page onde se referenciam cronologicamente alguns 
factos mais relevantes para a actividade da empresa. 
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abertura da FAPAE, nos Olivais, integrou-se na comemoração dos vinte e cinco 

anos da Philips Portuguesa e expressou a modernização industrial em curso. O 

contributo da FAPAE para a industrialização de Portugal com base em critérios, 

tantas vezes defendidos pelas correntes industrialistas, como a utilização de 

equipamento moderno, de uma técnica actualizada e de mão de obra 

qualificada foram factores relevados pelo ministro da economia Ulisses Cortês, 

no discurso de inauguração desta empresa, ao referir: o valor da Philips em 

Portugal, o alto nível da sua técnica, o número de trabalhadores e técnicos que 

ocupa, [situam] esta empresa e a associada FAPAE entre os elementos 

valiosos da nossa estrutura industrial […] o edifício fabril inaugurado – 

acentuou o Ministro -, pela qualidade do seu equipamento, organização 

adoptada e pelas preocupações sociais a que obedecera, constituíam-no no 

dever de felicitar a empresa pela sua iniciativa151. 

O programa industrial da FAPAE, desenvolvido para a fábrica dos Olivais, 

procurou satisfazer o fabrico anual de quatro milhões de lâmpadas eléctricas, a 

montagem de aparelhos rádio-eléctricos, electro-acústicos, de 

telecomunicações e de electromedicina. Com as novas instalações de que 

ficou a dispor a Fábrica Portuguesa de Artigos Eléctricos poderá proceder, em 

concordância com os interesses do mercado; à montagem de novos recursos 

de fabrico que permitirão elevar a 7 milhões a produção de lâmpadas. Nesta 

modelar organização fabricam-se lâmpadas vulgares, de 10 a 20 Watts, 

«chamas», «perfumadoras» para lustres, lâmpadas «gota», etc..152 

O projecto fabril que a FAPAE implementou integrou-se, inteiramente, na 

política de concentração industrial enunciada por Ferreira Dias, através da 

criação de uma empresa de dimensão mínima. O objectivo de concentrar numa 

só fábrica, constituída por um ou mais edifícios que organizassem uma unidade 

produtiva, as actividades dispersas pelo país, nomeadamente na Marinha 

Grande (vidro), em Lisboa (lâmpadas eléctricas e aparelhagem de iluminação) 

e em Aveiro (ampolas para lâmpadas), foi possível com a autorização por 

despacho ministerial, de 12 de Abril de 1948. Para além da produção inicial de 

lâmpadas e de outros aparelhos, a FAPAE planificou também desenvolver o 

                                                 
151 Cf. Indústria Portuguesa: 1953, nº 299, pp. 9 e 12. 
152 Cf. Idem, Ibidem, p.9. 
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fabrico de ampolas de vidro para as lâmpadas eléctricas, a tal produção 

efectuada em Aveiro. Esta ambição implicou, por um lado, que a FAPAE 

começasse a procurar um lote com cerca de 12000 m2 para construir a nova 

fábrica, a partir de 1948 e, por outro, que o projecto apresentado tivesse sido 

faseado, devido aos elevados custos que o programa global envolvera. (Figs. 

4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95 e 4.96) 

Da autoria do arquitecto Profírio Pardal Monteiro (1897-1957) o plano geral de 

implantação da fábrica, com data de 1949, previra a construção da fábrica em 

duas etapas, sendo que a primeira ocupava mais de 50% de área útil153. Os 

constrangimentos financeiros inerentes à construção da fábrica transpareceram 

no modo como decorreu a elaboração do projecto arquitectónico. Só no ano de 

1950, Pardal Monteiro realizou mais de três projectos (“A”, “B” e “C”) para a 

primeira fase, o que implicou a adaptação ou relocalização das secções a 

instalar, ou a integração de mais ou menos área a construir. O projecto inicial 

da fábrica foi designado pela letra “C”, (Setembro – 1950, telas finais - 1952) e 

incluiu o corpo vocacionado para a fábrica de lâmpadas e aparelhos de rádio, 

onde se inseriram os serviços da direcção e da administração, outras 

instalações necessárias aos operários e o arranjo geral do terreno da zona 

envolvente. O segundo momento desta etapa integrou o corpo destinado ao 

armazém e refeitório (projecto inicial – Julho 1951), e a segunda fase do 

programa geral da fábrica, direccionado para a fábrica de vidro e ampolas, 

arrancou depois de 1957 (projecto inicial -1957, telas finais – 1958)154. 

As várias condicionantes ao desenvolvimento do projecto exigiram do 

arquitecto soluções que harmonizassem, quer o programa faseado a 

desenvolver, quer uma laboração eficaz, de acordo com máquinas organizadas 

racionalmente no espaço interior, quer a expressão arquitectónica. A 

conformação longitudinal do lote industrial ajudou a organizar a disposição dos 

diversos corpos, em conformidade com as áreas necessárias. Parecem 

evidentes as preocupações que Pardal Monteiro teve em respeitar as regras da 

edificação industrial, colocando frente à futura Avenida Marechal Gomes da 

                                                 
153 A Dissertação de Mestrado, da autoria de Ana Assis Pacheco, intitulada Porfírio Pardal Monteiro / 
1897 – 1957, não integrou nem analisou a fábrica FAPAE, como uma produção do arquitecto Pardal 
Monteiro. 
154 Neste trabalho analisaremos a primeira fase do projecto, correspondente ao arranque da laboração da 
fábrica em 1953.  



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
4. A INDÚSTRIA MODERNA NO TERRITÓRIO DE LISBOA 

 344

Costa os serviços de natureza administrativa e social e no seu tardoz os 

volumes fabris, perfeitamente integrados na composição arquitectónica da 

fachada. A construção da fábrica de lâmpadas situou-se, a norte, e a futura 

nave fabril de vidros e ampolas, a sul. Entre estes dois corpos inseriu-se um 

corredor de circulação, com acesso directo à Avenida. 

A elaboração do projecto arquitectónico da fábrica de lâmpadas e aparelhos de 

rádio mereceu particular cuidado por parte do arquitecto Profírio Pardal 

Monteiro, procurando soluções construtivas que contribuíssem para o seu bom 

funcionamento. A grande nave da fábrica compôs-se por dois andares, sendo 

que no seu interior grande parte da superfície foi ocupada por extensas 

superfícies de um só piso, com a 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 oficinas155.  

O arquitecto utilizou o betão armado, tanto para a estrutura geral do edifício, 

como para a cobertura, através da qual se fez a iluminação e a ventilação. Esta 

cobertura, única entre os casos estudados, inspirada nos tradicionais sheds e 

na iluminação zenital das grandes naves, caracterizou-se pela utilização de 

semiabóbadas em betão armado, sendo que a face vertical destinada à entrada 

de luz, ficou voltada a sul156. Solução que nos parece completamente 

inovadora dentro da arquitectura industrial coeva praticada em Portugal. A laje 

de betão armado foi a solução encontrada para os edifícios administrativo e 

social, o que lhes conferiu uma volumetria pura. Aliás, a FAPAE assumiu-se à 

Avenida como uma fábrica moderna que articulou os dois volumes de cariz 

social através de uma passerelle, da designação da empresa e do símbolo da 

Philips, conjunto referenciado pela Indústria Portuguesa como airoso e 

elegante157. 

A evolução do projecto do arquitecto Pardal Monteiro evidenciou uma pesquisa 

de soluções construtivas que melhor se adaptassem ao programa funcional. Se 
                                                 
155 Cf. documento nº 19, Cap. 4. 
156 A memória descritiva relativa às alterações introduzidas ao projecto “C”, datada de Abril de 1951, 
referiu que 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. Idem.   
157 Cf. Indústria Portuguesa: 1953, nº 299, p. 9.  
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no edifício do Diário de Notícias, a área administrativa teve um tratamento 

formal destacado face à área produtiva, e, no conjunto da Nacional, a 

prioridade centrou-se na operacionalidade do complexo sistema de moagem 

em edifícios que cumprissem a sua função, apresentando algumas propostas 

estandardizadas, como os silos, no caso da FAPAE, Pardal Monteiro, não se 

encontrando na fase experimental do modernismo, centrou a sua atenção na 

pesquisa de inovações construtivas adaptadas aos edifícios fabris 

(semiabóbadas em betão armado). 

O mesmo espírito esteve presente no projecto da Metalúrgica Luso-Italiana. O 

arquitecto Lucínio Cruz (1914-199?), nas várias memórias descritivas 

elaboradas (ante-projecto – Abril 1955, projecto inicial – Novembro 1955, telas 

finais, corpo D – 1958) salientou que a organização interior do conjunto, as 

ligações entre as secções ou dependências e as propostas construtivas 

apresentadas resultaram dos diversos estudos realizados. O objectivo destas 

pesquisas residira numa melhor adaptação do espaço à actividade industrial e 

correspondente localização da maquinaria. Das secções que o arquitecto 

Lucínio Cruz teve de distribuir no espaço podem referenciar-se as de 

mecânica, as de montagem, as de serralharia civil, de pintura, ou os diversos 

armazéns para as máquinas acabadas ou ferramentas ou para as matérias-

primas, para além das centrais de oxigénio ou de acetileno. O programa de 

cariz mais social a incluir no projecto global contara, como sempre, com a área 

administrativa e a de escritórios, com dois refeitórios (operários e os restantes 

trabalhadores) e com o posto médico.  

Apesar do projecto desenvolvido ter procurado incorporar, desde o início, a 

melhor articulação entre a forma e a função, como a memória descritiva, de 

Abril de 1955, evidenciou, ao explicitar que 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 

luz158, o facto é que o programa da Metalúrgica Luso-Italiana foi sujeito a 

algumas alterações. Essas modificações resultaram da apreciação do projecto 

por parte de técnicos da Direcção Geral dos Serviços Industriais, que 

sugeriram a optimização da disposição ou da localização de algumas secções, 

                                                 
158 Cf. documento nº 20, Cap. 4. 
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de acordo com as normas oficiais; ou da visita de alguns dos técnicos 

especializados estrangeiros, nomeadamente italianos, que se deslocaram 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 civil159. Por outro lado, a aquisição de novas 

e modernas máquinas, que se juntaram às provenientes da antiga fábrica da 

Travessa das Salgadeiras, em Lisboa, originou, igualmente, algumas 

alterações na construção ou nos pavimentos. Se o conceito base do espaço 

fabril que o arquitecto encontrou para a Metalúrgica Luso-Italiana não sofreu 

grandes rupturas, o facto é que as diversas alterações reflectiram-se numa 

elaboração mais morosa e faseada do projecto, muitas vezes, nave a nave, um 

pouco como sucedera com a FAPAE. (Figs. 4.97, 4.98, 4.99 e 4.100) 

Em Setembro de 1957 os cinco corpos da fábrica Luso Italiana encontravam-se 

em fase de acabamento. À semelhança da sua vizinha FAPAE, o programa 

industrial da Metalúrgica Luso-Italiana foi distribuído num lote longitudinal, 

frente à futura Av. Marechal Gomes da Costa. Tal como Profírio Pardal 

Monteiro, também Lucínio Cruz optou por organizar as grandes naves 

encostadas aos limites norte e sul do terreno, criando um corredor central, que 

serviu tanto a circulação interna da fábrica, como a sua relação com o exterior. 

Se no ante-projecto a volumetria e o recorte das duas naves dialogou, 

naturalmente, com a Avenida, com a evolução do programa, impôs-se uma 

fachada que expressasse o tipo de funções que aí decorriam. Ou seja, os 

escritórios, o refeitório, etc., tiveram de ser acusados nos alçados, cujo partido 

arquitectónico explorou a métrica dos pilares em betão armado, organizando e 

distribuindo a fenestração em volumes que se queriam puros. Isto porque se no 

corpo norte a cobertura utilizada foi uma laje em betão armado, no volume a sul 

o arquitecto teve de criar uma platibanda em betão que escondeu a 

sinuosidade do movimento das naves. O equilíbrio da composição da fachada, 

que uniu e relacionou os dois corpos, conseguiu-se através do lettering com o 

nome da fábrica. 

O carácter industrial da construção foi, porém, a maior preocupação do 

arquitecto. A sua busca relativa à criação de boas condições à actividade fabril, 

                                                 
159 Idem. 
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quer a nível da espacialidade, quer da entrada de luz ou da ventilação, facultou 

a edificação de naves que exploraram plenamente as potencialidades plásticas 

e construtivas do betão armado. O objectivo de criar grandes vãos, sem 

suportes intermédios, ou conseguir uma entrada de luz zenital através da 

utilização do betão armado, revelou o carácter moderno e actual desta 

construção, tal como no caso da FAPAE. As naves da Metalúrgica Luso-

Italiana atravessadas por essa luz coada, obtida devido à forma das abóbadas 

cónicas e do envidraçado colocado no topo norte, evidenciaram a actualização 

do autor face às novidades da arquitectura industrial provenientes do 

estrangeiro, e uma certa sacralidade que muitos destes espaços industriais 

encerraram, devido às soluções construtivas ensaiadas. 

A fábrica da Martini Rossi, destinada ao fabrico de vermutes e licores, tinha 

uma dimensão muito menor que a FAPAE ou a Metalúrgica Luso-Italiana. Para 

o arranque da fase inicial de laboração contou com dezasseis operários e oito 

trabalhadores administrativos. No entanto, foi um dos edifícios que mais 

expressou a modernidade industrial. 

Os arquitectos Victor Palla (1922-2006) e Bento de Almeida (1918-1997), 

organizaram o programa a construir (ante-projecto – 1955, projecto inicial – 

Fevereiro 1956, telas finais – 1957), no lote com frente para a Avenida Infante 

D. Henrique, em torno de duas zonas fundamentais: i) directiva, administrativa 

e técnica; ii) fabril e de expedição.  

Algumas contrariedades, como o acentuado desnível do terreno, foram 

exploradas pelos seus autores para instalar as garagens, parte do programa 

solicitado pela empresa Martini e Rossi Lda., criando um nivelamento com a 

frente do lote, o que permitiu a organização das restantes funções. Sobre as 

garagens desenvolveu-se o pavilhão fabril articulado com corpo administrativo, 

localizado frente à Avenida, através de outro volume onde se situaram serviços 

comuns às duas zonas principais.  

Os três corpos – administrativo, serviços comuns, fabril – implantaram-se em U 

no lote. Solução aproveitada pelos arquitectos para inserirem entre estas áreas 

funcionais um pátio ajardinado, pontuado por um lago que se destacou pela 

inclusão de um painel com motivos decorativos em mosaico vitroso. Este 

elemento paisagístico reflectiu a proximidade com o conceito de fábrica verde 

expressado por Le Corbusier e pelo arquitecto português Arménio Losa, no 
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Congresso de 1948, e com as questões do bem estar psicológico, tanto dos 

trabalhadores, como dos visitantes, visto que as salas de espera davam 

directamente para o pátio. (Figs. 4.101, 4.102, 4.103, 4.104 e 4.105) 

A utilização do betão armado como material estrutural contribuiu para a 

definição do código formal. À avenida, o edifício administrativo assomou-se 

como um volume puro, com cobertura ligeiramente inclinada, enquanto que o 

pavilhão fabril destacou-se do conjunto através do perfil dos três sheds 

construídos com base num sistema porticado de betão armado. Para além da 

definição e da diferenciação funcional dos volumes, com recurso às diversas 

potencialidades deste material, o partido estético explorou ainda 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 principal160. 

O edifício da Kores, Lda., destinado ao fabrico de papéis químicos, fitas para 

máquinas de escrever e stencil, expressou igualmente esse hábil diálogo entre 

os materiais utilizados e a função desempenhada, formando o objecto fabril 

uma unidade. Os arquitectos Victor Palla e Bento de Almeida foram, de novo, a 

dupla de arquitectos da Kores, daí este projecto evidenciar uma pesquisa 

quanto à utilização dos materiais como resposta simultânea aos desafios 

funcionais, construtivos e estéticos. O artigo sobre a fábrica Kores publicado na 

Binário (1958) acentuou esse carácter quase pioneiro – o modo como os 

autores exploraram o programa fabril –, ao referir que se apresentava como um 

exemplo daquilo que reputa uma obra moderna honestamente conseguida em 

face de todas as limitações que rodeiam habitualmente a realização da 

arquitectura no nosso meio. […] Os arquitectos adoptaram uma solução muito 

franca, legível, e acusaram-na estruturalmente e pelos acabamentos161. 

A fábrica Kores, de pequena dimensão, ocupou o lote de gaveto, se se 

exceptuar os poucos metros deixados entre o muro162. Fazendo frente para a 

                                                 
160 Cf. documento nº 21, Cap. 4. 
161 Cf. Binário: 1958, nº5, p. 9. A fábrica Kores foi capa deste número da Binário. 
162 A exiguidade destas instalações perante o aumento do consumo interno dos produtos da Kores, 
implicou que a firma comprasse um outro lote nesta zona industrial. Da autoria dos arquitectos Victor 
Palla e Bento de Almeida, o novo projecto para a segunda fábrica Kores foi apresentado em 1962. 
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Av. de Pádua, muito próximo das fábricas Barros ou da Automática Eléctrica 

Portuguesa, a opção dos arquitectos consistiu em posicionar a fachada 

principal do edifício da Kores frente a uma rua secundária, legando à artéria 

principal a “Fábrica” reconhecida na fachada lateral em vidro e no puro volume 

dos escritórios. A modernidade industrial expressara-se pelo trabalho realizado 

no interior do edifício. (Figs. 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110 e 4.111) 

Ao nível do piso 0 desenvolveu-se a actividade fabril, realizada num amplo 

espaço. O uso do sistema porticado em betão armado possibilitou, 

simultaneamente, a criação de um vão livre e de um sistema de suporte dos 

sheds (betão armado) orientados a norte. O oblongo corpo administrativo 

(escritórios e refeitório) foi inserido sobre parte da área fabril, integrando a 

fachada principal.  

Revelando uma extrema simplicidade e racionalidade na distribuição das 

funções, dentro do pouco espaço disponível, e um conhecimento profundo do 

programa industrial, os arquitectos conferiram ao piso 0 uma transparência 

obtida pela utilização do vidro entre os pilares, translucidez que a maior 

opacidade do volume dos escritórios, em betão descofrado, quebrou, como se 

tivesse repousado sobre a leve estrutura de betão armado.  

A fachada da fábrica Kores acusou de novo a função através da articulação 

dos elementos estruturais e decorativos. Assim, no topo norte e sul deste 

corpo, os arquitectos inseriram os vãos de escada que conduziram ou à área 

administrativa ou ao refeitório, vãos ressaltados e ocultados pela inserção da 

grelhagem cerâmica vermelha. A entrada que conduz à administração 

destacou-se pela aplicação do lettering – Kores – sobre a grelhagem e pela 

elegante pala em V. A horizontalidade deste corpo administrativo acentuou-se 

pela larga pala que corre em toda a fachada dos escritórios. Horizontalidade 

cortada pelos pilares ao nível do piso 0, o que individualizou 

determinantemente as duas funções. Como os arquitectos referiram na 

memória descritiva a solução 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 inferior163. 

                                                 
163 Cf. documento nº 22, Cap. 4. 
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Apesar da diversidade produtiva que as fábricas FAPAE, Metalúrgica Luso-

Italiana, Martini Rossi e Kores encerraram houve uma preocupação comum a 

todas elas, procurar criar uma moderna espacialidade para uma moderna 

produção. Nos dois primeiros casos, tal como já sucedera na fábrica do 

Consórcio Laneiro, a pesquisa dos arquitectos residiu em encontrar soluções 

construtivas coetâneas aplicadas a edificações industriais, reconhecidas 

essencialmente ao nível das coberturas em abóbadas cónicas ou em 

semiabóbadas, criando amplas naves em betão armado. Quanto aos casos da 

Martini e da Kores os programas fabris foram resolvidos harmoniosamente 

entre as diversas valências inerentes aos edifícios industrial: a função, os 

materiais utilizados e a estética ao serviço da indústria. Conjugação que 

expressou a nova ambiência fabril e transmitiu uma plasticidade inerente ao 

uso da electricidade como sistema energético.  

 

4.3.6. O arquétipo do moderno nos edifícios industriais: o Instituto Pasteur de 

Lisboa e a Dialap  

 

Os edifícios fabris do Instituto Pasteur e da Dialap simbolizaram, por um lado, a 

expressão maior da indústria e da arquitectura moderna deste período no 

território de Lisboa, e, por outro, a mudança de paradigma relativa à cidade 

industrial. Se o plano director de Lisboa de 1958 ainda consolidou a construção 

da indústria, identificando a malha urbana, definida entre as Avenidas Infante 

D. Henrique e Marechal Gomes da Costa, como a zona de edificação fabril a 

oriente; o facto é que a partir da década de Sessenta, com a defesa da 

planificação de âmbito regional e a aprovação do novo plano da cidade (1967) 

o desenvolvimento industrial na capital ficou comprometido. Os edifícios do 

Instituto Pasteur e da Dialap, planificados entre 1958 e o início dos Anos 

Sessenta, construíram-se durante a alteração da concepção da cidade fabril, 

representando por isso, um momento de transição, mas por outro lado, 

encerraram um ciclo, almejado há muito, da integração da indústria da segunda 

geração no tecido urbano, cristalizando, também, esse tempo da fábrica 

moderna. 

O Instituto Pasteur, fundado em 1895, tinha os seus escritórios e laboratórios 

na Rua Nova do Almada, em Lisboa, para além de inúmeras sucursais (Porto e 
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Coimbra) ou agências (Madeira e Açores) espalhadas pelo país164. Em 1941, o 

Instituto Pasteur de Portugal empregava cerca de trezentas pessoas, contando 

com quadros técnicos especializados, como professores, médicos ou 

farmacêuticos. A decisão de construir um novo edifício para os laboratórios, em 

Lisboa, integrou-se numa fase de expansão da empresa e na necessidade de 

modernizar os sistemas de fabrico de medicamentos, de acordo com as mais 

recentes tecnologias. Num primeiro momento, a ambição de ampliar e 

actualizar esta unidade fabril, reflectiu-se na planificação conjunta de um bairro 

para os trabalhadores, que comportava duas escolas. Este ante-projecto foi 

abandonado por determinação da empresa. À ideia de uma construção mais 

extensiva, integrando equipamentos sociais e ocupando maior área do lote, 

sobrepôs-se uma concepção contrária, que se reflectiu na contenção das 

superfícies a edificar e na revisão do programa industrial. (Figs. 4.112, 4.113, 4.114, 

4.115, 4.116, 4.117, 4.118 e 4.119)   

Efectivamente, as alterações entre o ante-projecto e o projecto construído 

(1958) foram significativas, tanto a nível do programa fornecido pela empresa, 

como das soluções arquitectónicas preconizadas pelos arquitectos165. Porém, 

uma das principais preocupações de Carlos Ramos (1897- 1969) e de Carlos 

Manuel Ramos (1922-2005), autores do projecto, residiu na definição do 

esquema geral da produção e dos seus vários sectores, com a indicação do 

número de pessoas, posição e dimensão das várias máquinas e aparelhos, 

[elaborando-se] o projecto arquitectónico em íntima colaboração com a 

engenharia civil 166[…].  

Uma vez mais, os arquitectos aprofundaram, tanto quanto possível, o 

conhecimento sobre o conjunto das máquinas a instalar e as consequentes 

                                                 
164 As sucursais e as agências do Instituto Pasteur espalharam-se também pelas ex-colónias portuguesas 
(Lourenço Marques, Angola, Guiné, Índia Portuguesa). O projecto do edifício dos laboratórios do 
Instituto Pasteur do Porto, da autoria do arquitecto Francisco Keil do Amaral, datou de 1937. Cf. 
TOSTÕES (Coord.): 2003, p. 118. 
165 O desenho (Fig. 4.112) correspondente ao ante-projecto encontrou-se no fundo fotográfico de Mário 
Novais (FCG-BA). Nesse ante-projecto o partido arquitectónico e a distribuição das diversas áreas 
funcionais pelos vários corpos planificados assentaram, claramente, em códigos formais de teor 
tradicional, nomeadamente quanto à organização do conjunto no lote urbano. Esta opção integra-se dentro 
da natureza dos projectos do arquitecto Carlos Ramos, mesmo que a autoria seja partilhada com o seu 
filho Carlos Manuel Ramos. Bárbara Coutinho na sua tese de mestrado sobre Carlos Ramos, concluiu que 
esta dissertação procura demonstrar que, contrariamente a uma leitura redutora e redundante que 
encara o seu trabalho como uma involução falsamente linear do modernismo à aceitação de valores 
nacionalistas, Carlos Ramos é autor, desde o início, de equipamentos irrepreensivelmente funcionalistas 
e, em simultâneo, de projectos completamente tradicionais. Cf. COUTINHO: 2001, p. 322. 
166 Cf. Binário: 1958, nº 6, p. 5. 
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exigências de funcionamento. A definição das soluções construtivas e do 

partido arquitectónico harmonizaram-se com a estrita funcionalidade 

pretendida, com a redução de custos, mas, também, com a selecção de uma 

concepção edificatória que satisfizesse a modernidade industrial pretendida.  

Os autores projectaram dois corpos articulados por um corredor interno, a 

lembrar uma passerelle. No bloco principal, com cinco pisos, distribuíram-se as 

funções: de recepção, vestiários, rouparia, etc. (piso 1); de administração, de 

direcção, de escritórios e embalagem (piso 2); de fabrico e embalagem (piso 3); 

de laboratório e outros trabalhos complementares de fabrico (pisos 4 e 5), 

enquanto que no corpo mais pequeno, com três andares, instalaram-se as 

actividades relacionadas com a armazenagem e a expedição, para além do 

refeitório (piso 3) que beneficiou de uma proximidade com o exterior ajardinado 

do recinto fabril, devido às suas superfícies em vidro.  

A conjugação entre a organização racional das múltiplas funções, a redução 

dos custos e a optimização da relação espaço-função determinou uma solução 

que se repetiu ao nível dos diversos pisos. Ou seja, colocou-se um corredor 

junto da fachada sul e instalaram-se as diversas áreas de trabalho ao longo da 

fachada norte167. O excesso de luz em alguns casos, como na fachada sul, foi 

resolvido através da inserção de palas em betão armado. Tal como sucedeu na 

fachada lateral poente, onde as palas serviram, ainda, como planos de apoio à 

entrada de maquinaria que não pudesse circular pela escada ou pelo monta-

cargas. 

Contrariamente aos exemplos analisados, os dois corpos do edifício Pasteur 

implantaram-se elegantemente no lote, não ocupando a frente voltada à 

Avenida Marechal Gomes da Costa. Do projecto arquitectónico fez parte o 

arranjo paisagístico e a definição da circulação em torno dos edifícios, 

ziguezagueando pelo meio de áreas verdes. A fachada principal, orientada a 

norte, caracterizou-se pela transparência obtida através dos amplos 

envidraçados e pela pala que assinalou a entrada principal.  

À Avenida afirmou-se um edifício paralelepipédico, que não esqueceu de 

anunciar o nome dos Laboratórios do Instituto Pasteur. A sua estrutura em 

                                                 
167 Opção nem sempre possível de concretizar devido às exigências das tarefas a realizar. Por isso, ao 
nível dos dois últimos pisos os autores optaram por afastar o corredor da fachada sul, localizando-o ao 
centro, de modo a distribuir simetricamente os laboratórios junto das duas fachadas. Cf. Idem, Ibidem. 
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betão armado ocultou-se pela clara marcação horizontal dos pisos, acusados 

alternadamente entre as lajes (betão armado), um curto pano de parede e as 

amplas linhas de janelas. A pureza desta linearidade acentuou-se pela inserção 

de uma laje inclinada na cobertura, coroando o edifício. 

Se as soluções encontradas pelos projectos da Casa da Moeda, da fábrica 

Barros ou da Martini Rossi inseriram a componente paisagística, através de 

uma área central com árvores ou de um pequeno pátio, o programa construtivo 

dos Laboratórios Pasteur impôs o jardim na fábrica. Aqui o princípio da fábrica 

verde de Le Corbusier pareceu cumprir-se. Um edifício vertical, caracterizado 

pela pureza das suas linhas e pela sua transparência, em diálogo com a 

envolvente ajardinada, permitira, inquestionavelmente, um melhor ambiente de 

trabalho ao operário, só possível na fábrica da segunda geração industrial168.  

A modernidade da actividade industrial expressa através do partido 

arquitectónico não pode ter-se dissociado dos seus autores, nomeadamente de 

Carlos Ramos que no segundo projecto dos Laboratórios Pasteur pôde 

aproveitar o cariz do programa industrial para materializar muitas das suas 

ideias relativas à actualização dos materiais, das tecnologias ou das formas a 

utilizar, plasmando as alterações económicas, sociais ou programáticas 

existentes169. Como disse Carlos Ramos só nos resta festejar que nesta era de 

apetrechamento industrial do país que inegavelmente temos de viver, existam 

sempre as mesmas preocupações e espíritos nas entidades responsáveis, e a 

mesma vontade de colaboração nos elementos das equipas170. 

Concepção similar manifestou-se no edifício da Dialap. A permanência de um 

quadro de reflexões, relativamente próximo ao verificado na elaboração do 

projecto do Instituto Pasteur, quanto à optimização do programa fabril através 

do partido arquitectónico e à valorização do recinto fabril com base na 

paisagem, aproximou estas duas unidades produtivas, sendo que no caso da 

Dialap a preocupação com o aspecto e a qualidade atribuída às instalações 

                                                 
168 Os edifícios do Laboratório Pasteur, em Lisboa, ganharam o Prémio Valmor, no ano de 1958. Segundo 
José Manuel Pedreirinho este prémio inseriu-se no terceiro ciclo de prémios Valmor, devido ao papel 
relevante da Associação Profissional dos Arquitectos. Cf. PEDREIRINHO: 2003. Recorde-se que o 
edifício dos Laboratórios Pasteur foi a segunda produção arquitectónica para fins industriais a receber 
esta distinção, já que o edifício do Diário de Notícias tinha sido premiado em 1940. 
169 Cf. COUTINHO: 2001. 
170 Cf. Binário: 1958, nº 6, p.5. 
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ampliou-se. A Dialap significara uma indústria de luxo – a lapidação de 

diamantes –, que teve no Estado o seu sócio fundador171.  

O Relatório Final da Execução do I Plano de Fomento (1953-1958) ao referir as 

novas indústrias que se encontravam em fase de instalação ou de construção 

incluiu a lapidagem de pedras preciosas172. Porém, a Dialap entraria em 

actividade durante o Plano Intercalar de Fomento (1965-1967). Esse hipotético 

desfasamento temporal assinalou antes a celeridade com que decorreu o 

processo entre a constituição da empresa, a definição do programa industrial e 

do projecto, a construção da fábrica e a sua entrada em actividade.  

De facto, a Sociedade Portuguesa de Lapidação de Diamantes, S.A.R.L. 

(Dialap) constituiu-se após a publicação do Decreto-Lei nº 41004, de 15 de 

Fevereiro de 1957, diploma que regulamentou a instalação, em Portugal, da 

indústria de lapidação de diamantes, em regime exclusivo. A publicação dos 

estatutos da Dialap, considerada de interesse nacional, ocorreu em Janeiro de 

1958, e alguns dos seus artigos foram bem claros em relação à instalação da 

fábrica e escritórios na cidade de Lisboa. Não será, por isso, de estranhar que 

os arquitectos na memória descritiva de 1960 tenham, por vezes, referido a 

urgência inerente à elaboração do projecto. 

Mesmo que a lapidação de diamantes não tenha integrado o âmbito das 

indústrias base, definido pelo engenheiro Ferreira Dias, a instalação desta 

actividade produtiva, durante a década de Sessenta, em Portugal, representou 

a introdução de uma indústria nova, geradora de um enorme volume de 

negócios e de capitais, e agenciadora de excelentes condições sociais e de 

trabalho para os diversos funcionários e operários que aí laboraram. É natural 

que a novidade desta actividade tenha gerado dúvidas e incertezas quanto ao 

melhor sistema de fabrico a adoptar, hesitações que se reflectiram nas diversas 

soluções arquitectónicas desenvolvidas. Em 13 de Abril de 1960, num ofício à 

Câmara Municipal de Lisboa, a Sociedade Portuguesa de Lapidação de 

Diamantes, S.A.R.L., [solicitava] 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 

                                                 
171 A Sociedade Portuguesa da Lapidação de Diamantes, S.A.R.L. constituiu-se com o capital social de 
150.000.000$00, sendo que o Estado Português detinha 15000000$00, tal como a Província de Angola. 
Cf. Processo nº 38797. 
172 Cf. Cap. 2, do presente trabalho. 
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país até ao momento presente, o que obrigou a morosos estudos de 

preparação, que incluíram visitas aos principais centros estrangeiros de 

lapidagem173. 

O primeiro plano esquemático do conjunto das instalações a executar pela 

Sociedade Portuguesa de Diamantes obedeceu a uma lógica de fabrico mais 

tradicional, caracterizada pela dispersão das operações em unidades de 

pequenas dimensões. Essa opção tecnológica implicara a construção de vários 

edifícios e a ocupação, praticamente, total do lote174. Após a realização das 

diversas viagens e estudos referenciados no ofício enviado à Câmara (1960), a 

opção incidiu na concentração da produção, o que implicou uma actualização 

da tecnologia a utilizar e, naturalmente, uma revisão ou redefinição do 

programa e do partido arquitectónico a adoptar.  

Uma fábrica de lapidação de diamantes representara uma novidade a diversos 

níveis. Os arquitectos procuraram explorar a escala do projecto, a dimensão da 

indústria, a riqueza da produção, a inovação do processo de fabrico, a 

qualidade do partido arquitectónico e a excepcionalidade da implantação da 

fábrica, tendo até, talvez, pretendido criar um arquétipo industrial e 

arquitectónico para indústrias similares estrangeiras. Na memória descritiva de 

Outubro de 1960 (telas finais – 1965), Carlos Manuel Ramos e António Teixeira 

Guerra (1922-?) mencionaram que 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 mundial175, o que indiciara uma 

certa preocupação dos autores em construir uma obra modelar. 

Estabilizado o âmbito tecnológico, as linhas de produção e as fases de fabrico 

a implementar, os arquitectos adaptaram o projecto fabril às características do 

terreno, idealizando o programa como um todo, mesmo em relação à 

                                                 
173 Cf. documento nº 23, Cap. 4. 
174 Esta matriz funcional condicionou o ante-projecto para a fábrica da Dialap, posteriormente 
abandonado. A equipa de arquitectos que participou nos primeiros estudos integrou: António Teixeira 
Guerra, Manuel Alzina de Menezes (1920-?) e Carlos Manuel Ramos. Cf. Arquitectura: 1966, nº 92, p. 
64. Tal como no caso dos Laboratórios do Instituto Pasteur a Sociedade Portuguesa de Lapidação de 
Diamantes previu a construção de casas para os trabalhadores, intenção que não se concretizou. 
175 Cf. documento nº 23, Cap. 4. 
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envolvente, na qual se recriou um ambiente de parque. O edifício a construir 

acompanhou mais o movimento do terreno [e] viria a alcançar a forma de um Y 

ou estrela de três pontas que é também forma de organização esquemática da 

grande parte das indústrias176.  

Efectivamente, só o conhecimento orgânico do programa da indústria permitiu 

apreender a essência da fábrica deste período. Explicitado por Frederick Taylor 

o princípio básico da separação do corpo produtivo, do administrativo e técnico, 

que ao longo dos casos analisados temos, de uma forma geral, encontrado, 

será, contudo, a Dialap, a fábrica que melhor conformou esta ideia da 

modernidade industrial. O edifício principal compôs-se por três corpos, que 

individualmente integraram a administração, as operações de natureza técnica 

e de investigação e as actividades fabris. Corpos articulados por um eixo 

vertical que distribuiu, simultaneamente, a circulação pelos pisos e para os três 

blocos. Eixo acusado no conjunto construído, já que foi o ponto encontrado 

para inflectir os volumes administrativo e fabril, a nascente, e inserir o corpo 

técnico, a norte, conferindo ao edificado a ideia de movimento. Tal como na 

solução desenvolvida para os Laboratórios Pasteur, também na Dialap o 

projecto do restaurante ou refeitório evidenciou uma clara apropriação do 

ambiente de parque criado. Implantado frente ao corpo fabril, aproveitando o 

desnível do terreno e a inflexão deste volume orientada ao rio Tejo, o corpo do 

refeitório inseriu-se ao nível do rés-do-chão do edifício principal, articulando-se 

com este através de uma pala inserida entre dois pilares da galeria coberta. Os 

arquitectos na Dialap optaram por separar totalmente a zona do refeitório da de 

trabalho, obrigando os trabalhadores a fazer um percurso exterior, na 

proximidade do jardim, assegurando um efectivo momento de descanso. Com 

a construção da Dialap perspectivou-se que, para além das inéditas 

características funcionais, resultantes da sua dimensão, as novas instalações 

viriam a distinguir-se pela qualidade do apetrechamento técnico bem como pelo 

nível de condições de trabalho a criar177. 

O oblongo edifício de cinco pisos, com cerca de cento e cinquenta metros de 

cumprimento, no qual se inseriu a norte o volume de quatro pisos, pode ser 

considerado um edifício máquina, dentro do qual todas as operações e 

                                                 
176 Idem.  
177 Cf. Arquitectura: 1966, nº 92, p. 65. 
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requisitos técnicos se distribuíram e aplicaram. Na cave do edifício (piso 0) 

implantou-se toda a operacionalidade do conjunto. Aí instalaram-se, para além 

de salas de apoio ao pessoal, o posto de transformação e quadros gerais, as 

duas centrais térmicas de climatização, o sistema de recolha do pó e as 

instalações da casa forte, onde se guardava a matéria-prima e o produto 

acabado, portanto todo o suporte infraestrutural para o funcionamento geral da 

Dialap. Ao nível do piso 1 distribuíram-se as diversas entradas (geral do 

conjunto, a da administração e a do corpo norte) e a circulação para as 

diferentes secções ou áreas de trabalho. De facto, o amplo hall central onde se 

inscreveu uma escultural escada helicoidal constituída por elementos pré-

moldados (anéis e degraus) representou o ponto que articulou os diversos 

vasos comunicantes que aí se encontravam. Daqui acedeu-se ao corpo fabril, 

francamente aberto a Sul, onde se instalaram os diversos processos e fases de 

lapidação dos diamantes (unidades de serras, oficinas de apoio e salas de 

lapidação); ao corpo dos serviços administrativos (tesouraria, contabilidade, 

secretaria, salas dos directores gerais ou dos serviços técnicos, serviços 

comerciais, áreas individuais de vendas, salas de reuniões, gabinetes dos 

administradores e um bar ao nível do terraço da cobertura); e à zona norte 

onde se integraram a planificação e a classificação da produção, ou seja o 

saber técnico, por excelência. (Figs. 4.120, 4.121, 4.122, 4.123 e 4.124) 

As fachadas anunciaram as diversas funções. 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 vidros darão 

ao edifício a sobriedade e nobreza desejadas178.  

A opção dos arquitectos em utilizar, no edifício principal, uma estrutura 

porticada em betão armado revelou-se essencial para a organização do espaço 

interno. Porém, foi ao nível do piso 1, a toda a extensão da fachada nascente, 

que a utilização de pilotis evidenciou o tipo de estrutura. A aplicação destes 

pilares ao mesmo tempo que formaram uma extensa galeria coberta, 

conferiram um aspecto suspenso ao edifício. Ainda que o vidro plano fosse o 

                                                 
178 Cf. documento nº 23, Cap. 4. 
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material que forrou praticamente esta fachada, o uso de vários materiais e a 

inserção de quebra luzes adequados à funcionalidade, atribuíram uma 

composição plástica que beneficiou todo o conjunto, criando notoriamente um 

jogo de claros-escuros. Aliás, a inserção de quebra luzes, quase suspensos, na 

fachada nascente, acentuou a horizontalidade das linhas, que contrastaram 

com a verticalidade dos pilares. Foi ao nível do tratamento da luz exterior que 

se colocaram nos quebra luzes estores móveis de alumínio no corpo fabril, 

particularidade que individualizou a actividade industrial do conjunto, ao nível 

da fachada nascente179.  

A cobertura deste edifício em laje, formando terraço, acentuou o seu volume 

paralelepipédico. Perpendicularmente colocado à Avenida, o edifício da Dialap 

impôs, inequivocamente, à cidade valores modernos amadurecidos por uma 

geração de arquitectos que projectou uma fábrica de excepção e onde os 

elementos de contexto, como a topografia, e a utilização de materiais de 

revestimento, como cantarias de pedra e azulejos, ou do betão descofrado, 

qualificaram o lugar construído.  

Valores que os arquitectos evidenciaram ao procurarem uma unidade e 

harmonia entre os diversos elementos do programa, através das soluções 

propostas ao nível da circulação exterior, tanto para os trabalhadores, como 

para o diverso tipo de veículos, do desenho das zonas verdes envolventes e 

das vedações. Essa preocupação de conferir ao conjunto um ambiente de 

parque justificou, também, o modo como se projectou o corpo do refeitório, que 

com grande leveza e riqueza de recorte […] vitaliza todo o espaço criado pela 

exposição e forma do próprio edifício180. Da construção do refeitório destacou-

se a clara analogia com a indústria de lapidação de diamantes, sabiamente 

evidenciada através dos módulos justapostos de planta quadrada, rematados 

por cúpulas individuais formando uma pirâmide truncada em betão moldado no 

local181.  

A inserção do edifício no lote, o arranjo paisagístico da envolvente, a 

disposição dos volumes edificados, as soluções construtivas e sua relação com 
                                                 
179 A fachada poente deste edifício teve um tratamento da luz muito mais pragmático e os materiais 
utilizados ao nível do revestimento foram praticamente inexistentes, tal como no corpo da verificação. Cf. 
documento nº 23, Cap. 4. 
180 Idem. 
181 A iluminação zenital obteve-se pela inserção de clarabóias em plástico. Cf. Arquitectura: 1966, nº 92, 
p. 66. 
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o programa industrial, conferiram à Dialap uma imagem que globalmente 

caracterizou a indústria da lapidação de diamantes. A ligação com a cidade não 

se materializara apenas através de uma fachada mais cuidada para a frente da 

Avenida, mas pelo conjunto dos valores industriais e arquitectónicos 

alcançados e patenteados no edifício, na envolvente e nas condições sociais 

de trabalho que proporcionara.  

Dos vários edifícios da segunda geração industrial construídos no território de 

Lisboa, a Dialap foi um dos mais internacionais. Com a Dialap, a arquitectura 

industrial portuguesa cumprira as ideias subjacentes à fábrica Van nelle (1926-

1931), nomeadamente quanto à exigência de que a expressão exterior do 

edifício devia representar as exigências internas da produção, à utilização do 

betão armado, como elemento estrutural, ou do vidro como o principal material 

de revestimento, e, ainda, à criação de condições optimizadas de trabalho182. 

Curiosamente, a Dialap, uma empresa que teve o Estado como sócio fundador, 

representou uma das obras maiores da arquitectura industrial, que a par da 

Casa da Moeda ou da Sacor caracterizaram os vários tempos da produção 

nacional. 

 

4.4. A terceira idade – a deslocalização da cidade para a região de Lisboa 

 

4.4.1. A maturação da indústria moderna: a Companhia Previdente, a 

Centralcer e a Kodak. 

 

A construção de qualquer uma destas três indústrias inseriu-se dentro do 

âmbito da transferência das unidades fabris de Lisboa para a área envolvente 

da capital, anunciando o ocaso da segunda idade – a construção de uma 

imagética. Se os Laboratórios Pasteur e a fábrica da Dialap representaram o 

fim de um ciclo da edificação industrial na cidade de Lisboa e a complexificação 

crescente dos programas industriais, os conjuntos fabris da Companhia 

Previdente, da Centralcer e da Kodak caracterizaram o início e a consolidação 

da construção fabril proveniente da capital para a sua região. 

                                                 
182 Cf. Cap. 1. Curiosamente, sendo a Dialap, um edifício fabril de excepção, nunca se elaborou uma 
proposta de classificação que lhe atribuísse o valor cultural merecido. 
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Os planos de urbanização coadjuvaram esta deslocalização. Relembramos que 

o Plano Director da Região de Lisboa, Anteplano, de 1964, consolidou os seus 

eixos de expansão com base em diversas actividades, entre as quais se 

destacou a industrial183. Tanto a Companhia Previdente como a Centralcer 

inseriram-se no ante-plano da região de Moscavide a Vila Franca de Xira 

(1955), enquanto que a Kodak fixou-se na zona industrial criada pelo plano de 

urbanização de Linda-a-Velha (1955). 

Os três casos seleccionados exemplificaram, por um lado, essa opção de 

organizar o território que envolve Lisboa com base na actividade secundária, e, 

por outro, a continuidade da edificação fabril de acordo com o paradigma da 

moderna indústria, agora numa fase de maturação, alcançando uma escala 

mais ampla. A Companhia Previdente, a Centralcer e a Kodak traduziram, por 

um lado, o período da construção industrial à escala regional, e, por outro, a 

consolidação e a ampliação das condições industriais da segunda geração, 

quanto ao nível da organização da produção, das condições de trabalho e 

ainda da qualificação do espaço fabril construído.  

A memória descritiva do projecto da Companhia Previdente, da autoria do 

arquitecto Fernando Sotto-Mayor de Almeida, datou de 1957, e expressou 

claramente a necessidade de concentrar na nova fábrica as actividades 

dispersas por Lisboa, de acordo com a acepção de modernização da indústria 

defendida por Ferreira Dias, referindo que de um modo geral, foi dentro de um 

espírito de concepção da máxima latitude e integrados nos conceitos definidos 

pela Lei nº 2005, de 14 de Março de 1945, relativa ao fomento e orgânica 

industriais, bem como aos da tese sobre a matéria, apresentadas no último 

Congresso da União Nacional, que o presente projecto foi elaborado e o 

conjunto previsto, para que de algum modo as novas instalações fabris da 

Companhia Previdente pudessem valorizar a Indústria Nacional184. 

Efectivamente, em, Junho de 1964, inauguraram-se as novas instalações 

fabris, encontrando-se as modernas linhas de fabrico em funcionamento desde 

1962. 

Para a construção de uma unidade industrial que integrasse e organizasse a 

produção espalhada pelas fábricas de Lisboa, a Companhia Previdente 

                                                 
183 Cf. Cap. 3. 
184 Cf. documento nº 24, Cap. 4. 
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adquiriu um lote situado entre a margem direita do rio Tejo e a estrada nacional 

nº 10, compreendendo uma área total de vinte e sete hectares atravessados 

pela linha de caminho de ferro do norte. Apesar da construção da nova fábrica 

ter como objectivo centralizar o fabrico de redes, de pregos, de parafusos e de 

diversos artigos de chumbo e de alumínios, projectou-se construir a unidade 

por fases185.  

O arquitecto pretendeu desenvolver um projecto que aplicasse os conceitos 

mais recentes da arquitectura industrial, respeitando os princípios do moderno 

trabalho fabril. Respeito que se traduzira na correcta adaptação do espaço à 

evolução dos processos de fabrico e à consequente utilização da mão-de-obra. 

Esta clara acepção da modernidade do programa industrial de uma fábrica de 

final da década de Cinquenta materializou-se através da organização do 

programa em três áreas funcionais distintas: serviços sociais (balneários, 

refeitório - recreio, convívio, portaria); direcção técnica e serviços 

administrativos, prevendo-se, mais tarde, a instalação do laboratório; - e 

oficinas onde se instalaram as linhas de fabrico. (Figs. 4.125, 4.126, 4.127, 4.128 e 

4.129) 

Uma das preocupações inerentes à organização das áreas funcionais incidiu, 

particularmente, na optimização das condições de iluminação das oficinas. De 

modo a garantir a presença da luz natural no maior número de horas diárias, os 

corpos oficinais implantaram-se com uma orientação norte-nascente/sul-

poente. Definido o correcto posicionamento das naves, o arquitecto procurou 

que os diversos volumes e funções tivessem uma articulação equilibrada e 

funcional, estudando, nomeadamente os melhores circuitos pedestres e de 

automóvel, bem como o enquadramento arbóreo. Distribuir e relacionar o 

alargado programa da fábrica moderna implicara compreender que o complexo 

industrial é um todo cujos diversos elementos componentes estão intimamente 

relacionados. Cada componente é uma unidade em si, com as suas funções 

especiais, mas sem fugir a uma interdependência necessária em relação aos 

restantes. A necessidade de coordenação faz-se sentir especialmente nos 

                                                 
185 A Companhia Previdente foi uma das primeiras empresas em Portugal a dedicar-se à indústria da 
pregaria, trefilaria e tubagem. Iniciou a sua actividade na área do Conde de Barão, em Lisboa, adquirindo 
em 10 de Novembro de 1917 as instalações da fábrica de Henrique Schalck, junto ao Campo de Santa 
Clara, mantendo-se neste espaço até meados dos Anos Cinquenta. Cf. FOLGADO: 2000, p. 194. 
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projectos de complexos industriais, o que obriga a um planeamento geral 

anterior ao estudo de cada elemento isoladamente186. 

Junto à estrada nacional instalaram-se os serviços de apoio aos operários 

(vestiários, balneários, portaria), a meio, entre esta área e as oficinas, 

implantou-se o corpo do refeitório, caracterizado por volumes puros com 

cobertura em laje de betão armado, que se articulou com estas através de uma 

passerelle, a lembrar a solução encontrada pela Casa da Moeda187. 

À estrada nacional nº 10, a fábrica afirmou-se pela elegância da sua torre de 

água, pelo muro forrado por uma pedra relevada, encimado pelo moderno 

lettering anunciando a – Companhia Previdente – e por uma estrutura porticada 

em betão armado, colocada junto aos vestiários, que assinalou a entrada do 

recinto fabril. De acordo com o arquitecto, sempre que possível, utilizou-se o 

betão armado, pelo que se considerou o préesforçado, quando os vãos fossem 

demasiado grandes, de modo que se garantisse a libertação das áreas internas 

necessárias ao desenvolvimento dos respectivos serviços188. O autor do 

projecto procurou criar amplos vãos sem apoios intermédios (20 m nas oficinas 

e no refeitório), aplicando nas naves coberturas em abóbadas semi-

autoportantes. O programa fabril e arquitectónico desenvolvido na Companhia 

Previdente teve latente uma preocupação transversal aos projectos da FAPAE, 

da Metalúrgica Luso-Italiana ou do Consórcio Laneiro - encontrar soluções 

construtivas que optimizassem o trabalho fabril, recorrendo aos grandes vãos 

iluminados zenitalmente, continuando, um certo trabalho de pesquisa, relativo à 

arquitectura industrial. 

A fábrica da Centralcer, planificada em meados dos Anos Sessenta (planta 

geral – 1965, memória descritiva – 1966), traduziu, quer o estádio de 

maturação que a indústria moderna alcançou durante o período em análise, 

quer o papel relevante que as empresas de projectos de arquitectura e 

engenharia começaram a desempenhar, a partir desta década, no 

desenvolvimento de programas arquitectónicos mais complexos.  

Também as instalações fabris da Centralcer corresponderam a uma fase de 

renovação tecnológica e de ampliação da capacidade de fabrico de cerveja e 

                                                 
186 Cf. Binário: 1964, nº73, p. 220. 
187 Na primeira fase, a Companhia Previdente não construiu os serviços administrativos e posto médico. 
Cf. Idem, Ibidem, p. 224. 
188 Cf. documento nº 24, Cap. 4. 
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de refrigerantes. Esgotado o ciclo de modernização das fábricas Estrela, 

Jansen, Coimbra e Portugália, como vimos atrás, a Sociedade Central de 

Cervejas optou por adquirir uma área que permitisse a criação de raiz de uma 

indústria concentrada189. 

Seleccionou-se um local próximo da capital, em Vialonga, servido pela auto-

estrada do norte e uma linha de água (ribeira dos Frades), condição 

fundamental para o fabrico de cerveja. Prevendo-se futuras expansões, 

adquiriu-se um terreno com cerca de trinta e cinco hectares. Substituiu-se a 

proximidade das avenidas urbanas, como a Infante D. Henrique ou a Marechal 

Gomes da Costa, pela via rápida não ferroviária. 

A construção da fábrica de Vialonga apoiou-se nos resultados de um trabalho 

de pesquisa que procurou saber quais os processos mais modernos de fabrico 

de cerveja (máquinas, edifício, infra-estruturas, trabalhadores). Investigação 

que muito beneficiou das várias viagens realizadas por técnicos da empresa, 

durante cinco meses, às unidades de produção mais importantes e 

actualizadas da Europa. A fábrica, como um todo, definiu-se como uma 

ambição a cumprir. A constituição do Gabinete Técnico da Nova Fábrica, que, 

entre outros, integrou o director dos serviços técnicos da empresa, e elementos 

representantes da variadíssimas áreas, como o fabrico do malte e da cerveja, 

revelou-se uma estratégia de grande rigor e especialização, que facilitou tanto 

a planificação precisa da sua construção, como o trabalho da equipa 

projectista, representada pelo Gabinete J. Talone.  

O rastreio dos principais centros de produção de cerveja permitiu a elaboração 

de um plano prévio que foi discutido com o gabinete de projectos, em 1965, o 

arranque das obras, um ano depois, com os trabalhos de terraplanagem, e a 

inauguração da fábrica, em Junho de 1968. 

O projecto arquitectónico resolveu o complexo programa funcional a partir da 

racionalização das várias fases inerentes a um moderno processo de fabrico de 

cerveja, de acordo com a cadeia produtiva. Paralelos à auto-estrada 

(orientação NE-SW) distribuíram-se os diversos volumes, aproveitando os 
                                                 
189 A Sociedade Central de Cervejas nasceu a partir da fusão de várias fábricas de cerveja – Portugália, 
Estrela, Jansen e Coimbra, tendo o primeiro Conselho de Administração sido eleito em 1934, solução que 
procurou ultrapassar a fragilidade económica de cada uma destas empresas do sector. A Centralcer 
constituiu-se através do Decreto-Lei nº 531, de 1977, e resultou da fusão da Sociedade Central de 
Cervejas, SARL, da CERGAL – Cervejas de Portugal e da UNICER – União Cervejeira EP. Cf. 
FOLGADO: 2000, pp. 201-203. 
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desníveis do terreno para inserir os corpos mais altos, solução que contribuiu 

para obter um perfil do conjunto mais harmonioso. 

Os autores organizaram o projecto industrial em três grupos funcionais 

distintos: i) fábrica de malte (silos, malteria, oficinas gerais); ii) fabricação, 

engarrafamento, expedição (moagem, fabrico, laboratório, direcção fabril, 

enchimento, adegas, armazéns vários); iii) serviços administrativos e sociais 

(escritórios, serviços médicos, assistência social, gabinetes diversos para a 

administração, sala de conferências e para festas, refeitório (c. 500 refeições). 

Concebeu-se cada um destes grupos com a máxima autonomia funcional. Por 

exemplo, a fabricação do malte obteve-se numa unidade fabril independente, 

articulada com a fabricação de cerveja através de um rígido diagrama de 

fabrico. O corpo central, mais vasto, distribuiu a circulação entre as diferentes 

áreas, através de passerelles interiores ou de amplos corredores envidraçados. 

O facto da fábrica de Vialonga agregar várias unidades produtivas e diferentes 

valências, como as linhas de enchimento ou a área de fabricação de leveduras, 

acentua a particularidade da organização da sua produção, face à maior parte 

das unidades industriais analisadas. Relativamente a esta especificidade, a 

memória descritiva referiu que a partir do programa gráfico fornecido, adaptado 

aos condicionamentos já expostos, obteve-se uma distribuição de conjunto 

escalonada no terreno, tendo por início a fábrica de malte (praticamente de 

funcionamento independente) a que se segue o conjunto fabril propriamente 

dito, encabeçado pelo corpo de fabrico e desenvolvendo-se para SE (adegas) e 

SW (laboratórios, enchimento), para terminar no sector dos serviços 

administrativos e sociais complementarmente prolongados pelas garagens190. 
(Figs. 4.130, 4.131, 4.132, 4.133 e 4.134)  
Adoptaram-se sistemas construtivos modernos e soluções pré-fabricadas, que 

evidenciaram a evolução dos processos construtivos em betão armado, 

utilizado na estrutura geral do conjunto. A par das soluções encontradas para 

os problemas de estabilidade e da criação de condições excepcionais, tanto na 

obtenção do produto, como no trabalho realizado, os arquitectos revelaram 

uma grande sensibilidade em autonomizar plasticamente cada uma das áreas 

                                                 
190 Cf. documento nº 25, Cap. 4. Respeitando a organização geral da fábrica e a implantação inicial dos 
diversos sectores, o projecto do corpo administrativo e social foi desenvolvido pelos arquitectos João 
Caetano (1931-?) e António Abrantes (n. 1931) (Gefel - Gabinete de Estudos e Empreendimentos 
Técnicos, SARL). 
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funcionais, criando volumetrias diferenciadas, articuladas com a morfologia do 

terreno. Acusando uma clara e evidente preocupação em estabelecer um 

diálogo entre a fábrica e os automobilistas, os arquitectos utilizaram vários 

materiais para os acabamentos exteriores (tijoleira alternada com zona 

amplamente envidraçada), betão descofrado, placas de betão com elementos 

geográficos em relevo), buscando nesta diversidade uma movimentação 

assente na relação das várias superfícies criadas. A colaboração do artista 

plástico Eduardo Nery (n. 1938), na composição da fachada principal do 

conjunto fabril, acentuou esta intencionalidade de diálogo com a via rápida, ao 

utilizar elementos da optical art no acabamento dos silos da malteria, como as 

faixas horizontais de betão claro – escuro, e os painéis pré-fabricados de zinco, 

com motivos geometrizantes, na área de enchimento.  

Do conjunto ressaltou uma solução plástica que transmitiu equilíbrio, 

transparência, higiene, qualidade técnica, propriedades inerentes à indústria 

moderna, plenamente plasmadas no programa funcional e no partido 

arquitectónico. As soluções formais surgiram como um convite ao consumo, 

incorporando estímulos psicológicos tão caros à publicidade. Esta orgânica 

racional subjacente à lógica de funcionamento inseriu-se num quadro mais 

vasto do valor da imagem industrial cenograficamente pensada, onde a 

paisagem e o verde não foram descurados. Tanto os arruamentos como os 

jardins integraram-se no programa geral de arquitectura, ao projectar-se a 

construção de um lago e tirar-se partido decorativo dos espaços sobrantes com 

relvados maciços de verdura, de molde a valorizar e pôr em relevo o equilíbrio 

volumétrico da composição191. O refeitório, orientado a SW, foi um dos espaços 

sociais para os trabalhadores que beneficiou do contacto com a envolvente 

verde, à semelhança do “restaurante” da Dialap.  

Na fábrica de cervejas de Vialonga, a acepção da moderna indústria cumpriu-

se plenamente. Numa grande escala implantou-se um programa industrial que 

dependeu do desenvolvimento tecnológico associado à fase da electricidade. A 

maturidade do programa funcional e operacional foi acompanhado pelo partido 

arquitectónico que explorou as diferenças e as fases do fabrico, através de um 

projecto de revestimento que particularizou superfícies e áreas funcionais, 

                                                 
191 Cf. documento nº 25, Cap. 4. 
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integrando esse jogo num todo contínuo e fluído. O rigor da produção, não 

esqueceu a especialização dos trabalhadores, a segurança no trabalho e um 

conjunto de condições espelhadas nas soluções espaciais e organizacionais da 

fábrica. 

O conjunto fabril da Kodak contribuiu, igualmente, para a qualificação do 

espaço industrial e empresarial desta geração industrial. Inaugurado no início 

dos Anos Setenta afirmou-se como um projecto amadurecido nas suas 

diversas soluções formais, respondendo às múltiplas exigências do programa 

através da distribuição das necessárias e numerosas dependências com lógica 

e bom sentido, tentando, evidentemente, tirar delas o partido estético que as 

valorize e ao conjunto, à custa da expressão e do carácter adequados à sua 

função192. 

Tal como nas fábricas da Companhia Previdente ou da Centralcer, também o 

edifício da Kodak correspondeu ao desígnio modernização dos serviços, 

concentrando-os num lote (c. 13800 m2) na zona industrial de Linda-a-Velha, 

junto à auto-estrada Lisboa – Cascais193. O pedido para construir o edifício da 

firma Kodak, ocorreu no ano de 1965, datando o projecto inicial, da autoria da 

Profabril – Centro de Projectos Industriais, de 1968194. 

O projecto arquitectónico organizou o programa funcional dividido em cinco 

áreas no mesmo número de corpos: direcção e serviços administrativos, de 

venda e sociais; área comercial e central; laboratório e oficinas; “casa” das 

caldeiras a vapor; armazém. A racionalidade exigida à integração funcional 

destes distintos espaços revelou-se na organização da planta do conjunto e 

num percurso visual intimamente ligado a escalas de importância sócio-laboral. 
(Figs. 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139 e 4.140) 

                                                 
192 Cf. documento nº 26, Cap. 4. 
193 Sobre este assunto Cf. FOLGADO: 2004, pp. 79-90. A Kodak Portuguesa instalou-se em Lisboa, 
decorria o ano de 1919. Representando a firma inglesa Kodak Limited, distribuía os seus produtos e 
prestava assistência técnica. Após 32 anos, em 1951, a Kodak Portuguesa passou a ser associada da 
Eastman Kodak Company, com sede em Nova York. A saída de Lisboa correspondeu à nova estratégia de 
expansão da nova associada americana. 
194 A coordenação do projecto ficou a cargo do engenheiro Joaquim Salema, o arquitecto Adérito Gravata 
(1926-?) foi o responsável do projecto de arquitectura. Porém, a colaboração na concepção e definição 
deste projecto pertenceu a uma equipa ampla. Por exemplo, a memória descritiva do projecto inicial foi 
assinada pelo arquitecto Pedro Falcão e Cunha (1922-?), enquanto que a que acompanha, as telas finais, 
foi assinada pelo arquitecto Manuel de Assunção Lima, aparecendo um conjunto de outros nomes para os 
diversos projectos de alterações ou ampliações estudadas para o conjunto. 
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A valoração dos diferentes serviços revelou-se na subtil articulação dos vários 

volumes. Ao oblongo corpo administrativo, que ocultou as restantes áreas que 

se desenvolveram no seu tardoz, atribuiu-se maior relevo ao localizá-lo a norte, 

frente à auto-estrada. Na proximidade da entrada do lote, posicionou-se o 

corpo horizontal do laboratório e o do armazém, funções separadas por um 

cubo de betão texturado e pela área dos serviços das vendas. A relação 

perfeita destes volumes e a sua funcional e orgânica distribuição obteve-se 

através de um pátio quadrangular que articulou as diferentes áreas. A 

interligação dos blocos através de uma passagem coberta envidraçada que 

pode proporcionar momentos de descanso, pela contemplação de um páteo 

ajardinado, óptimo derivativo psicológico. De resto essa mesma intenção se 

verifica, ao abrirmos, dentro do que é possível, os locais de trabalho para as 

zonas livres bem tratadas.195. 

As estruturas em betão armado adaptaram-se às características de cada corpo, 

excepto no edifício do armazém onde se empregou uma estrutura mista de 

pilares de betão, vigas e asnas triangulares, em tubo de aço maciço. Nos 

restantes edifícios utilizaram-se lajes maciças em betão armado para a 

cobertura, que acentuaram as volumetrias puras dos diversos corpos. 

O edifício cúbico das caldeiras, ainda que secundarizado face ao corpo 

administrativo, salientou-se devido ao seu arrojo formal pouco comum neste 

universo construtivo. Recorrendo a soluções que ocultaram a funcionalidade 

técnica, a sua imposição natural derivou das soluções construtivas e do 

tratamento da fachada principal. A “casa” das caldeiras, escondida na memória 

descritiva com o nome – serviços, caracterizou-se como um volume escultórico 

no e do conjunto. O tratamento plástico da fachada em betão conferiu-lhe um 

carácter de unicidade. O brutalismo do betão esbateu-se nesse jogo 

geométrico e nas filtradas entradas de luz, lembrando a espiritualidade que Le 

Corbusier imprimiu ao interior da Capela de Ronchamp. Esta dialéctica entre o 

sagrado e o profano estabeleceu-se numa área funcional primordial para o 

trabalho de laboratório, alcançando uma espécie de sacralização pelo 

tratamento plástico de excepção. 

                                                 
195 Cf. documento nº 26, Cap. 4. 
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Se, por um lado, a hierarquização dos espaços se afirmou pela composição 

dos volumes e pela diversidade das soluções plásticas e dos materiais 

empregues (betão aparente, tijoleira, alumínio), por outro, a unidade do 

conjunto derivou precisamente da modulação dos cinco corpos, salientada 

pelos seus particularismos formais. Unidade que o enquadramento paisagístico 

explorou, procurando valorizar o edifício, criar um ambiente agradável […] 

valorizar, em especial, o conjunto do lado da auto estrada de Cascais196. A 

água, a escolha das espécies vegetais, a colocação de lajes de betão a definir 

percursos, a inserção de alguns bancos a cativar um tempo de descanso, 

constituíram um conjunto de soluções que lembraram algumas das ambiências 

do jardim da Gulbenkian.  

O conjunto edificado da Kodak, bem como os da Previdente e da Centralcer 

contribuíram para a consolidação do arquétipo almejado para a indústria 

moderna, durante a década de Sessenta. Ao mesmo tempo que se 

aperfeiçoaram os processos de fabrico, dependentes, quase sempre, de linhas 

de produção racionalmente articuladas entre as diversas fases de fabrico, 

também o espaço fabril amadureceu soluções que optimizaram a actividade 

das máquinas e dos homens. Estes três casos caracterizaram a terceira idade, 

que continuou para além de 1968, ao cristalizarem algumas das melhores 

soluções arquitectónicas encontradas para a resolução de programas 

industriais complexos e preocupados com o bem-estar do trabalhador, 

desenvolvendo qualificadas áreas sociais. Nestes edifícios exploraram-se as 

potencialidades construtivas e plásticas do betão em conjugação com a 

diversidade de materiais, que sem dogmatismos evidenciou funções e 

qualificou o lugar e o trabalho industrial na arquitectura em Portugal. 

 

4.5. Para uma indústria moderna 

 

No território de Lisboa a atmosfera industrialista expressa pelo I Congresso de 

Engenharia (1931), pela Grande Exposição Industrial Portuguesa (1932-1933), 

que contou no seu programa com a realização do I Congresso da Indústria 

Portuguesa, ou pelos diversos Congressos da Electricidade, efectuados ao 

                                                 
196 Idem. Mais uma vez, uma obra, com este invulgar valor, não foi considerada na perspectiva da 
salvaguarda da arquitectura do século XX, tal como os casos referenciados neste ponto. 
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longo da década de Vinte, que viram algumas das suas preocupações 

enunciadas na Lei dos Aproveitamentos Hidráulicos (1926), não se reflectiu 

numa alteração imediata na edificação da indústria moderna. Apesar de muitos 

engenheiros mencionarem nas suas palestras vários sectores industriais que, 

manifestamente, tinham de se industrializar como o da electricidade, o dos 

petróleos ou o siderúrgico, o arranque da industrialização na capital não 

sucedeu, exceptuando casos isolados como o da Sacor, que anunciou a 

implantação da indústria da segunda geração na capital. 
A primeira idade – experimentação difusa – (1933-1948) pouco reflectiu as 

ideias divulgadas nesse tempo inaugural sobre a indústria moderna. Se os 

engenheiros ou os industriais conheceram as inovações tecnológicas que 

decorriam no estrangeiro, requerendo para Portugal fábricas que se 

caracterizassem pela concentração da produção, pela organização científica do 

trabalho, pela produção em série ou pela qualificação do espaço laboral e da 

arquitectura fabril, o Estado Novo respondera a esses anseios com a Lei da 

Reconstituição Económica de 1935. 

Sem um plano de urbanização que conciliasse a capital com o programa 

industrial da segunda geração, as novas fábricas fixaram-se ou em áreas de 

forte vocação industrial Oitocentista ou em novos locais, seleccionados caso a 

caso. Porém, as fábricas que ambicionaram renovar-se nem sempre cumpriram 

integralmente o arquétipo da indústria moderna. Se por vezes, o projecto 

arquitectónico harmonizou as exigências funcionais com códigos formais 

dependentes da actividade industrial, os equipamentos tecnológicos 

adaptaram-se ao novo local. Outras vezes, adquiriu-se a tecnologia mais 

actualizada, após aturados estudos e visitas a unidades similares no 

estrangeiro e os valores arquitectónicos impressos nos edifícios ficaram longe 

da vanguarda industrial. Mesmo a nível de materiais utilizados, o uso do betão 

armado não se generalizou, essencialmente nas soluções aplicadas às 

coberturas. 

Plenamente inserida num tempo de pesquisa e de ensaio, a Casa da Moeda 

quebrou com o conceito de indústria Oitocentista presente em Lisboa, mesmo 

que a renovação tecnológica tivesse ocorrido depois. Curiosamente, uma obra 

do Estado, a Casa da Moeda qualificou um quarteirão urbano através de um 

programa industrial, afirmando a fábrica na cidade. Uma fábrica com premissas 
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funcionais, espaciais, representativas e sociais mais abrangentes, plenamente 

plasmadas na cenografia fabril, no pátio interior com jardim, ou na separação 

da área administrativa. Jorge Segurado soube explorar, quer as 

potencialidades construtivas do betão armado, evidenciadas na marcação dos 

pilares ou na cobertura em terraço de alguns corpos, quer a plasticidade de 

materiais industriais, como o azulejo vidrado, contributos da arquitectura 

industrial para a caracterização do primeiro moderno. 

A pluralidade produtiva inerente ao programa industrial contribuiu para que as 

construções evidenciassem, muitas vezes, o estrito funcionalismo, como o caso 

dos silos. A forte marcação de um tempo histórico ou simbólico associado à 

comemoração dos centenários, em 1940, determinou, porém, que edifícios 

como os Armazéns Frigoríficos de Alcântara, que não puderam ser senão uma 

fechada caixa do frio, expressassem um vocabulário celebrativo. A par da 

condicionante dos múltiplos programas industriais, a afirmação de um tempo 

comemorativo que serviu a consolidação do Estado Novo e a expansão de um 

léxico mais ortodoxo que se estendeu a várias unidades industriais, 

constituíram alguns dos factores que impediram a materialização da ideia de 

indústria moderna. 

Neste tempo, o trabalho projectual subjacente à implantação das máquinas 

diluiu-se em cânones de natureza tradicional. A construção de um arquétipo de 

arquitectura industrial adivinhou-se difícil. Muitas fábricas renovaram-se 

parcelarmente, outras dependeram de pré-existências. Muitas fábricas 

localizaram-se em lotes urbanos de excepção, como o Diário de Notícias, e 

outras em áreas industriais antigas, como a H. Vaultier. Muitas fábricas 

dependeram de escassos capitais para se actualizarem, outras representaram 

grandes empresas estrangeiras ou as suas associadas. 

A Standard Eléctrica, do arquitecto Cottinelli Telmo, simbolizou a síntese da 

nova fábrica. Para o programa industrial de ponta construiu-se um edifício que 

antecipou as potencialidades espaciais e formais da indústria moderna. Sendo 

um projecto serôdio dentro da primeira idade, a Standard Eléctrica encerrou o 

ciclo da experimentação e apresentou um modelo a seguir. Na Standard da 

Junqueira reuniu-se um novo sistema de produção, de acordo com os 

princípios da linha de produção, o fabrico de um novo produto, que implicou 

uma aprendizagem por parte dos trabalhadores, a utilização exclusiva do betão 
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armado, a assunção desse material para a composição das fachadas e para a 

criação de grandes vãos e por fim a qualificação da cidade através de uma 

instalação fabril. Tudo o que se almejou para a indústria moderna, a que 

simbolizou os novos tempos. 

Com a segunda idade – a construção de uma imagética – (1948-1968) 

esperou-se uma renovação continuada e homogénea da indústria. A 

convergência de factores de natureza política, como as Leis nº 2002 (1944) e 

nº 2005 (1945), parecera garantir as condições para o arranque da 

industrialização ainda antes do final dos Anos Quarenta. A construção do canal 

Tejo, a inauguração da Estação Elevatória dos Olivais (1948) e a entrada em 

funcionamento da barragem do Castelo do Bode (1951) asseguraram as infra-

estruturas básicas para o arranque da indústria associada à energia eléctrica. 

Tal como a arquitectura das centrais hidroeléctricas anunciara, a dispersão e a 

qualificação de espaços vocacionados às actividades tecnológicas 

perspectivou-se possível na cidade, a exemplo da Cité Industrielle de Tony 

Garnier.  

O plano de De Gröer garantiu esse espaço na cidade para a edificação da 

indústria moderna, através do zonning. Reconhecendo os fundamentos 

urbanos da Carta de Atenas numa cidade organizada por espartanas funções 

para o homem moderno, cujas necessidades se normalizaram, os 

regulamentos para a construção das fábricas superaram em muito, as normas 

construtivas. Esperou-se, também, uma mudança de paradigma face à fábrica 

do período paleotécnico, por isso De Gröer preocupou-se, tanto com a 

segurança de funcionamento das indústrias, como com a qualidade do espaço 

urbano, a estética industrial ou a criação de áreas verdes junto das fábricas, 

questões que o aproximaram da ideia de zona industrial das new towns 

inglesas. Exigiu-se que a fábrica da fase da electricidade qualificasse o espaço 

de trabalho, integrando áreas de natureza social e administrativa. As 

preocupações sociais emergentes numa sociedade do pós-guerra estenderam-

se às fábricas. 

Se entre 1933 e 1948, a primeira geração de modernos arquitectos contribuiu 

para a definição do período experimental da indústria neotécnica, neste 

segundo momento, Arménio Losa tornara bem claro, no Congresso de 1948, 

que com a renovação industrial em curso nascera a hipótese de construir a 
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modernidade que o programa industrial potenciara, através de novos materiais 

e soluções formais. 

Contudo, o aumento da construção industrial, a partir de finais dos Anos 

Quarenta, na zona industrial oriental, não testemunhou a modernidade 

anunciada pelo programa industrial, nem continuou o exemplo da Standard. As 

primeiras fábricas construídas, plenamente integradas no que pareceu 

constituir o conjunto de condições para o arranque da indústria moderna, 

aproximaram-se de uma cultura arquitectónica marcada pelos valores 

historicistas ou tradicionais. Não foi com arrojo que a indústria da segunda 

geração se afirmou. O caso da Sacor, transversal às várias idades, constituiu 

uma excepção, tanto pela peculiaridade funcional, como pelo significado no 

crescimento da economia nacional. Uma nova indústria que se renovou na 

cidade, actualizando os processos da fabrico e aproximando-se à via pública. 

Na generalidade, os processos produtivos até podiam ter sido actualizados, 

mas prevaleceu o recurso a sistemas construtivos mistos e a uma escassa 

ambição formal. A modernidade subjacente à indústria não foi suficiente para 

alterar mentalidades, hábitos e ideias. A apreensão da importância da 

industrialização para a modernização do país iniciara-se, no entanto, a fábrica 

mantinha um cariz nacional. 

Na Linha de Rumo, Ferreira Dias expressara que a Lei nº 2005, de Fomento e 

Reorganização Industrial não tinha sido eficaz para o lançamento da nova 

indústria ou da renovação industrial. A emergência dos Planos de Fomento a 

partir de 1953, e, particularmente, após o II Plano (1959-64) onde a verba 

consagrada às indústrias mais que duplicou em relação ao primeiro Plano, 

acelerou o processo de crescimento industrial, de acordo com os modernos 

preceitos.  

O território de Lisboa foi palco dessa industrialização, durante a década de 

Cinquenta, consolidando-se a nova zona industrial localizada a oriente de 

Lisboa. Como disseram Ferreira Dias e Ferreira do Amaral, criara-se o 

ambiente propício para que a indústria fosse um actor decisivo para o 

crescimento económico, mesmo que essa alteração não fosse imediata. O 

clímax do “momento da industrialização” do país ocorreu no ano de 1957, 

quando, simultaneamente, se inaugurou o edifício da Feira das Indústrias 

Portuguesas e se realizaram os II Congressos da Indústria Portuguesa e dos 
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Economistas. Momento aproveitado pelo Governo, fazendo pela, primeira vez, 

no SNI uma exposição sobre as actividades industriais, designando-a de 

Conheça a sua terra como país industrial. Momento de redenção de António de 

Oliveira Salazar ao fixar, nessa exposição do Estado, frases suas 

demonstrativas da importância da indústria para o país. Momento eleito pelo 

engenheiro António de Magalhães Ramalho e o Ministro da Presidência 

Marcelo Caetano para lançar os objectivos do II Plano de Fomento.  

Os planos para a Lisboa de 1948 e 1958 facilitaram a construção da indústria 

moderna na cidade. A fixação de um conjunto de normas para a edificação 

fabril em lotes urbanos pretendeu articular as premissas inerentes à 

actualização dos processos de fabrico, à higienização do espaço e à segurança 

no trabalho, com a criação de espaços qualificados adaptados à indústria. 

Mesmo que estas regras pouco tivessem interferido na inovação das soluções 

espaciais e na qualidade da gramática arquitectónica das primeiras fábricas 

construídas nos Olivais, não deixaram de ser importantes para a definição de 

um modelo de indústria urbana. Um modelo de âmbito alargado que procurou 

solucionar os desafios colocados por vários tipos de produção.  

Os autores dos projectos das fábricas manifestaram a preocupação em 

resolver com equilíbrio e harmonia o programa fabril, propriamente dito, e as 

funções de natureza administrativa ou social. Mesmo que a implantação do 

programa industrial no lote fosse diverso (corpos autónomos, corpos 

articulados, ocupando total ou parcialmente a área disponível), aproveitou-se a 

frente do lote para fixar a imagética da indústria moderna, através dos corpos 

administrativos e das designações das firmas. No caso da fábrica do Consórcio 

Laneiro, o arquitecto Nuno Teotónio Pereira quebrou esta ideia, um tanto ou 

quanto estática, em benefício do movimento gerado pela essência da 

actividade fabril – a matéria-prima, o trabalhador e o produto. Genericamente 

com esta indústria neotécnica desapareceu a chaminé em tijolo, elemento 

inconfundível da primeira geração industrial, uma vez que a energia eléctrica 

prescindiu do sistema do vapor para movimentar as máquinas. A fábrica limpa 

e clara tomara o lugar da indústria da Coke Town. Facto, que poderá explicar a 

presença de edifícios administrativos ou sociais de algumas grandes empresas, 

numa área de vocação fabril. 
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Nos Anos Cinquenta os arquitectos participaram na renovação do conceito do 

espaço industrial. A construção da fábrica na cidade, nesta fase, beneficiou da 

pesquisa do arquitecto, do trabalho de equipa entre arquitecto e engenheiro, 

continuando o engenheiro a projectar fábricas, fundamentalmente quando a 

dimensão das empresas permitiu desenvolver gabinetes de estudos e 

projectos. Os engenheiros mantiveram-se ainda associados aos projectos 

fabris, no caso das indústrias de processo ou das pequenas fábricas. 

A ideia de fábrica moderna experienciada nas primeiras décadas do século XX, 

nos Estados Unidos ou na Europa, testou-se durante a década de Cinquenta 

em Portugal. Conhecer o equipamento industrial a instalar, o número de 

secções a organizar, em função da área disponível, e a dinâmica da produção 

constituiu uma das principais preocupações do programa industrial moderno. 

As linhas de produção tiveram de se organizar de acordo com a optimização do 

tempo de trabalho, da melhor rentabilidade e do agenciamento da qualidade de 

trabalho. Cumprir os desígnios funcionais de uma fábrica de produção de 

lâmpadas eléctricas, de têxteis, de aparelhos de rádio, de arame, etc., implicou 

conhecer o conceito de funcionamento do ciclo produtivo, a partir do qual se 

projectou o “espaço ideal”. 

Espaço que pôde beneficiar da aplicação dos novos materiais, como o betão 

armado. Nos Anos Cinquenta assistiu-se ao emergir do segundo ciclo do betão 

armado, correspondente a uma fase de generalização da aplicação deste 

material, com base em elementos prefabricados, ou moldados no local, como 

sucedeu em muitas das fábricas analisadas197. O betão aplicado em diversas 

soluções construtivas permitiu a edificação dos espaços requeridos pela 

actividade industrial e a aproximação a códigos formais modernos. 

Os arquitectos ao projectarem os edifícios industriais tiveram subadjacente a 

preocupação constante de adaptar a espacialidade ao programa funcional, 

atribuindo um particular cuidado à procura de uma iluminação óptima para as 

áreas de fabrico. A resolução destes requisitos implicou, por parte de alguns 

arquitectos, uma profunda pesquisa quanto aos sistemas construtivos a 

adoptar, propondo, muitas vezes, soluções inovadoras para determinados 

edifícios da fábrica, desenvolvendo o conceito da industrialização da 

                                                 
197 TOSTÕES: 2002, p. 760. 
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construção. Esses autores partiram do carácter industrial do programa e da 

necessidade de criar grandes vãos e uma boa difusão da iluminação, para 

empregarem sistemas construtivos assentes em módulos repetitivos, em peças 

prefabricadas ou em coberturas moldadas no local, como no caso das fábricas 

do Consórcio Laneiro, da Fapae, da Metalúrgica Luso-Italiana ou da 

Companhia Previdente. Arquitectos que, tanto pertenceram à primeira geração 

de modernos como à segunda, e que procuraram no sistema construtivo o 

conceito para a arquitectura industrial construída nos Anos Cinquenta. 

Enquanto outros autores, como o Victor Palla e o Bento de Almeida 

conceberam espacialidades fabris marcadas pela particularidade e pelo 

detalhe. Se nos primeiros casos se recorreu à ideia da estandardização da 

construção industrial, nas fábricas Martini ou Kores espelhou-se a mesma 

determinação em resolver racionalmente a planta fabril, suportada por 

pequenos detalhes e ambientes, essencialmente ao nível dos espaços 

administrativos e da maior aproximação ao público. Nestes casos, a modulação 

estrutural definiu o programa plástico em paralelo com a aplicação de diversos 

materiais, que criaram um diálogo de texturas e cores. Nestes Anos Cinquenta, 

estabilizou-se uma arquitectura industrial baseada, quer na normalização de 

sistemas construtivos, quer na aplicação do detalhe, melhorando a plasticidade 

dos edifícios fabris. Arquitecturas, que sem utilização da energia eléctrica não 

teriam alcançado uma tão grande flexibilidade dos espaços, agora 

descomprometidos dos grandes motores energéticos. 

O crescimento da base científica do programa industrial foi proporcional à 

racionalização dos espaços fabris, à melhoria das condições de higiene, à 

introdução de novos materiais e à criação de nova arquitectura. O programa 

fabril, com o final da década de Cinquenta, salientou as preocupações com a 

melhoria dos aspectos sociais para os seus trabalhadores. A integração do 

edifício num espaço verde espelhou essa ambição, aproximando estes 

espaços fabris do conceito da “fábrica verde” de Le Corbusier. 

O edifício da Dialap representou o cumprimento integral do programa industrial 

moderno, desta segunda idade – a construção de uma imagética –, superando 

e melhorando o conceito inicial. No final da segunda idade, a indústria da 

segunda geração, construída na cidade de Lisboa, alcançou a optimização do 

programa fabril, através de uma fábrica com capitais do Estado. A Dialap, 
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exemplarmente concebida, definiu os novos espaços de trabalho, qualificados 

pela excepção do partido arquitectónico, pela implantação no lote, ou pela 

proximidade com o ambiente de parque, opções que diluíram a estrita função 

industrial, qualificando, determinantemente a cidade. 

O amadurecimento alcançado com o edifício da Dialap, confirmou que as 

fábricas desta geração exploraram o carácter científico, técnico e estético 

associado ao programa industrial e aos novos materiais, e determinou o tempo 

moderno como uma condição da indústria. Que continuidades ou 

descontinuidades se esperaram para as fábricas da terceira idade, que se 

deslocaram da cidade para a região de Lisboa, após a construção do edifício 

da Dialap – entendido enquanto modelo?  

A complexificação crescente do programa fabril, integrando um maior número 

de funções e de exigências tecnológicas e científicas, dissolveu a dualidade 

entre o espaço de fabrico e o administrativo. Esta racionalização da 

organização perpetuou-se agora para múltiplas linhas de montagem e de 

secções, ou de unidades fabris integradas no conjunto produtivo. A fábrica 

como um todo, à semelhança da Dialap. A abrangência de funções, de 

especificidades produtivas ou funcionais do programa global exigiu uma 

racional articulação interna de cada uma das componentes, nomeadamente da 

social. As fábricas cresceram em área, assumindo, sem dogmatismos, a 

funcionalidade pela particularização de diversas volumetrias ou pela aplicação 

individual de materiais, conferindo ao conjunto a ideia da diferença pela 

continuidade, marcada pelo processo do fabrico, pela mutação da matéria-

prima até à expedição do produto. A fábrica continuou a qualificar a paisagem 

interagindo com as áreas ajardinadas, que permitiram ao trabalhador 

momentos de repouso. A fábrica integrara a paisagem, legando valores de uma 

indústria moderna que procurou aproximar-se do cidadão. Continuando o 

conceito expresso na segunda idade – a construção de uma imagética –, neste 

terceiro tempo a cenografia fabril desenhou-se em função do consumidor, 

objectivo final da indústria de massas.  

Se as preocupações sociais com os trabalhadores aumentaram, apesar das 

espartanas regras quanto à construção de casas para os operários dentro do 

recinto ou da área fabril, a partir de plano de 1948, como resolveu a indústria 

moderna a habitação social dos seus trabalhadores? 
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Fig. 4.18 – Armazéns frigoríficos. Ante-projecto, alçado posterior, norte. Março 1938. AGPL. 

Fig. 4.19 – Armazéns frigoríficos. Ante-projecto, cortes. Março 1938. AGPL. 

Fig. 4.20 – Armazéns frigoríficos. Perspectiva. Julho 1938. AGPL. 

 

Fig. 4.21 – H. Vaultier & Cª. Alçado principal. 1943. CML/AI. 

Fig. 4.22 – H. Vaultier & Cª. Cortes. 1943. CML/AI. 

Fig. 4.23 – H. Vaultier & Cª. Planta. C. 1943. CML/AI. 

Fig. 4.24 – H. Vaultier & Cª. Anos 40. AFCML. 

Fig. 4.25 – H. Vaultier & Cª. Laboratórios na Junqueira. Indústria Portuguesa, nº 149, 1943. 

 

 A EXIGÊNCIA DA MODERNIZAÇÃO DE INDÚSTRIAS EXISTENTES 

 

Fig. 4.26 – A Nacional. Maqueta. Anos 50. Arquivo da Nacional. 

Fig. 4.27 – A Nacional. Edifício da moagem. Foto Mário Novais. C. 1950. FCG-BA. 

Fig. 4.28 – A Nacional. Armazéns de farinha, alçado nascente. 1948. CML/AI. 

Fig. 4.29 – A Nacional. Silos, cortes. 1952. CML/AI. 

Fig. 4.30 – A Nacional. Silos, alçado poente. 1952. CML/AI. 

Fig. 4.31 – A Nacional. Conjunto industrial moderno. Anos 50-60. Arquivo da Nacional. 
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Fig. 4.32 – Portugália. Maqueta. Indústria Portuguesa, nº 335, 1956. 

Fig. 4.33 – Portugália. Perspectiva. 1951. CML/AI. 

Fig. 4.34 – Portugália. Malteria, telas finais, alçados. CML/AI. 

Fig. 4.35 – Portugália. Malteria, telas finais, corte. CML/AI. 

 

SACOR. AS DUAS IDADES E UM POUCO MAIS 

 

Fig. 4.36 – Sacor. Perspectiva. C. 1940. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.37 – Sacor. Vista aérea da refinaria de Cabo Ruivo, 1940. CDGALP. 

Fig. 4.38 – Sacor. Instalações da refinaria: central eléctrica, destilação, oficina e laboratório. Cabo Ruivo, 

1940. CDGALP. 

Fig. 4.39 – Sacor. Convidados na inauguração da refinaria de Cabo Ruivo. 1940. CDGALP. 

Fig. 4.40 – Sacor. Serviços administrativos da refinaria de Cabo Ruivo, 1940. CDGALP. 

Fig. 4.41 – Sacor. Cantina e posto médico dos operários da refinaria de Cabo Ruivo, 1940. CDGALP. 

Fig. 4.42 – Sacor. Conjunto da refinaria de Cabo Ruivo após a ampliação de 1953. CDGALP. 

Fig. 4.43 – Sacor. Foto aérea. Anos 50. CDGALP. 

Fig. 4.44 – Sacor. Planta de conjunto junto à Av. Infante D. Henrique. 1956. CML/AI. 

Fig. 4.45 – Sacor. Perspectiva, oficinas e armazéns junto à Av. Infante D. Henrique. 1952. CML/AI. 

Fig. 4.46 – Sacor. Perspectiva nascente oficinas e armazéns. 1952. CML/AI. 

Fig. 4.47 – Sacor. Oficinas e armazéns. 2004. 

Fig. 4.48 – Sacor. Oficinas e armazéns, nave. 2004. 

Fig. 4.49 – Sacor. Cantina, alçado norte. 1954. CML/AI. 

Fig. 4.50 – Sacor. Cantina, alçados nascente e poente. 1954. CML/AI. 

Fig. 4.51 – Sacor. Cantina. Anos 50. CDGALP. 

Fig. 4.52 – Sacor. Laboratórios. Anos 50. CDGALP. 

Fig. 4.53 – Sacor. Anúncio. Electricidade, nº 6, 1958. 

 

UMA MESMA IMAGEM DA INDÚSTRIA MODERNA 

 

Fig. 4.54 – Planta da urbanização dos Olivais, zona sul, onde se encontram marcadas algumas unidades 

industriais ao longo da Av. Infante D. Henrique, como a Automática Eléctrica Portuguesa ou a Barros. 

Estudo base. 1955. CML/AI. 

Fig. 4.55 – Planta, lotes para fins industriais em Cabo Ruivo. 2 de Maio1945. CML/AI. 

 

Fig. 4.56 – Planta de Lisboa onde se localiza a Central pasteurizada de leite. A Central Pasteurizada de 

Leite de Lisboa. 1959. 

Fig. 4.57 – Central Leiteira. Planta de conjunto. A Central Pasteurizada de Leite de Lisboa. 1959. 

Fig. 4.58 – Central Leiteira. Perspectiva. A Central Pasteurizada de Leite de Lisboa. 1959. 

Fig. 4.59 – Central Leiteira. Engarrafamento. A Central Pasteurizada de Leite de Lisboa. 1959. 

 

Fig. 4.60 – Automática Eléctrica Portuguesa. Alçado principal. 1947. CML/AI. 

Fig. 4.61 – Stand da Automática Eléctrica Portuguesa. Feiras das Indústrias Portuguesas. 1949. AAIP. 

Fig. 4.62 – Automática Eléctrica Portuguesa. Anúncio. Indústria Portuguesa, Dezembro 1958. 

Fig. 4.63 – Automática Eléctrica Portuguesa. Anos 50. AFCML. 
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Fig. 4.64 – Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos. Anos 50. AFCML. 

Fig. 4.65 – Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos. Ante-projecto, alçado. 1948. CML/AI. 

 

Fig. 4.66 – Produtos Corticeiros Portugueses. Telas finais, planta conjunto. 1952. CML/AI. 

Fig. 4.67 – Produtos Corticeiros Portugueses. Telas finais, alçados. 1952. CML/AI. 

Fig. 4.68 – Produtos Corticeiros Portugueses. Perspectiva. 2003. 

 

Fig. 4.69 – UTIC. Ante-projecto, alçado principal. 1948. CML/AI. 

Fig. 4.70 – UTIC. Alçado principal. 1950. CML/AI. 

Fig. 4.71 – UTIC. Alçado lateral esquerdo. 1950. CML/AI. 

Fig. 4.72 – UTIC. Cortes. 1950. CML/AI. 

 

Fig. 4.73 – Casa Capucho. Perspectiva. 1951. CML/AI. 

Fig. 4.74 – Casa Capucho. 1970. AFCML. 

 

ESCRITÓRIOS NO LUGAR INDUSTRIAL 

 

Fig. 4.75 – Carris. Telas finais, administração e centro social, alçados. 1958. CML/AI. 

Fig. 4.76 – Carris. Telas finais, administração e centro social, cortes. 1958. CML/AI. 

Fig. 4.77 – Carris, Cabo Ruivo. Indústria Portuguesa, Janeiro 1959. 

 

Fig. 4.78 – NOVOPCA. Alçados e corte. 1955. CML/AI. 

 

Fig. 4.79 – General Motors. Área administrativa e social. 2003. 

Fig. 4.80 – General Motors. Naves industriais. 2003. 

Fig. 4.81 – General Motors. Interior de naves industriais. 2003. 

 

PRODUÇÃO TRADICIONAL EM RECIPIENTES MODERNOS 

 

Fig. 4.82 – Fábrica Barros. Perspectiva. Anos 50. Arquivo empresa.  

Fig. 4.83 – Fábrica Barros. Acabamentos. Anos 50. Arquivo empresa.  

Fig. 4.84 – Fábrica Barros. Embalagem. Anos 50. Arquivo empresa.  

 

Fig. 4.85 – Consórcio Laneiro. Perspectiva. Anos 50. Cedida pelo Arqtº Nuno Teotónio Pereira.  

Fig. 4.86 – Consórcio Laneiro. Secção de escolha. Anos 50. Cedida pelo Arqtº Nuno Teotónio Pereira.  

Fig. 4.87 – Consórcio Laneiro. Secção de fiação. Anos 50. Cedida pelo Arqtº Nuno Teotónio Pereira.  

 

MODELOS EM CONSTRUÇÃO NA DIVERSIDADE PRODUTIVA 

 

Fig. 4.88 – FAPAE. Maqueta.  

Fig. 4.89 – FAPAE. Alçado principal. 1952. CML/AI. 

Fig. 4.90 – FAPAE. Alçado lateral, 1952. CML/AI. 

Fig. 4.91 – FAPAE. Corte. 1952. CML/AI. 

Fig. 4.92 – FAPAE. 1961. AFCML. 
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Fig. 4.93 – FAPAE. Inauguração das novas instalações em Cabo Ruivo, em 1953. Acto solene presidido 

pelo Chefe de Estado, General Craveiro Lopes. Philips, expressão do progresso. C. Anos 60. 

Fig. 4.94 – FAPAE. Secção das lâmpadas fluorescentes. Philips, expressão do progresso. C. Anos 60. 

Fig. 4.95 – FAPAE. Secção de memórias magnéticas para computadores. Philips, expressão do 

progresso. C. Anos 60. 

Fig. 4.96 – FAPAE. Secção de fabrico de rádios. Philips, expressão do progresso. C. Anos 60.  

 

Fig. 4.97 – Metalúrgica Luso-Italiana. Alçado. C. 1954. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.98 – Metalúrgica Luso-Italiana. Construção da nave. C. 1956. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.99 – Metalúrgica Luso-Italiana. Perspectiva fachada principal. C. 1957. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.100 – Metalúrgica Luso-Italiana. Interior da nave. C. 1957. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

 

Fig. 4.101 – Martini & Rossi. Perspectiva. 1956. CML/AI. 

Fig. 4.102 – Martini & Rossi. Telas finais, alçado e cortes. 1957. CML/AI. 

Fig. 4.103 – Martini & Rossi. Plantas. Binário, Agosto, 1958. 

Fig. 4.104 – Martini & Rossi. Fachada principal. Binário, Agosto, 1958. 

Fig. 4.105 – Martini & Rossi. Pátio. Binário, Agosto, 1958. 

 

Fig. 4.106 Kores. Alçados. 1958. CML/AI. 

Fig. 4.107 Kores. Cortes. 1958. CML/AI. 

Fig. 4.108 Kores. Planta. 1958. CML/AI. 

Fig. 4.109 Kores. Planta 2º piso, Binário, nº5 1958. 

Fig. 4.110 Kores. Binário, capa. Nº5, 1958. 

Fig. 4.111 Kores. Anúncio. Indústria Portuguesa, Dezembro 1958. 

 

O ARQUÉTIPO DO MODERNO NOS EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS 

 

Fig. 4.112 – Instituto Pasteur e bairro residencial. Outro projecto. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.113 – Instituto Pasteur de Lisboa. Maqueta, perspectiva. C. 1957. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.114 – Instituto Pasteur. Planta de área. Binário, nº6, 1958. 

Fig. 4.115 – Instituto Pasteur. Plantas. Binário, nº6, 1958. 

Fig.4.116 – Instituto Pasteur. Plantas e corte. Binário, nº6, 1958. 

Fig. 4.117 – Instituto Pasteur de Lisboa. Perspectiva fachada principal. Foto Mário Novais. C. 1960. FCG-BA. 

Fig. 4.118 – Instituto Pasteur. Secção de fabrico e preparação. Binário, nº6, 1958 

Fig. 4.119 – Instituto Pasteur de Lisboa. Refeitório. C. 1960. Foto Mário Novais. FCG-BA 

 

Fig. 4.120 – Dialap. Maqueta conjunto. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.121 – Dialap. Maqueta edifício, fachada lateral. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.122 – Dialap. Projecto definitivo, alçado nascente. 1965. CML/AI. 

Fig. 4.123 – Dialap. Projecto definitivo, cortes. 1965. CML/AI. 

Fig. 4.124 – Dialap. Projecto definitivo, planta. 1965. CML/AI. 
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A DESLOCALIZAÇÃO DA CIDADE PARA A REGIÃO DE LISBOA 

 

Fig. 4.125 – Companhia Previdente. Maqueta. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.126 – Companhia Previdente. C. 1960. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.127 – Companhia Previdente. Passerelle. C. 1960. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.128 – Companhia Previdente. Interior da nave. C. 1960. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.129 – Companhia Previdente. Anúncio. Indústria Portuguesa, Dezembro 1958. 

 

Fig. 4.130 – Centralcer. Planta de conjunto. Arquitectura, nº 105-106, 1968. 

Fig. 4.131 – Centralcer. Silos, corte. Arquitectura, nº 105-106, 1968. 

Fig. 4.132 – Centralcer. Perspectiva da área da produção. Arquitectura, nº 105-106, 1968. 

Fig. 4.133 – Centralcer. Painel de Zinco. Capa Arquitectura, nº 105-106, 1968. 

Fig. 4.134 – Centralcer. Área do enchimento. Painel zincado de Eduardo Nery. 2003. 

 

Fig. 4.135 – Kodak. Planta de área. Binário, nº 140, 1970. 

Fig. 4.136 – Kodak. Escritórios e laboratórios, alçados norte e nascente. AOCMO. 

Fig. 4.137 – Kodak. Fachada dos escritórios. Binário, nº 140, 1970. 

Fig. 4.138 – Kodak. Casa das caldeiras. Binário, nº 140, 1970. 

Fig. 4.139 – Kodak. Casa das caldeiras.2004. 

Fig. 4.140 – Kodak. Pátio interno. 2004. 
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O DESPONTAR DA INDÚSTRIA MODERNA 
 

   
 
   

 

     
 
 

 
 

 

Fig. 4.1 – Casa da Moeda. Maqueta. C. 1945. 

Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.3 – Casa da Moeda. Entrada da fábrica. 2004. Fig. 4.4 – Casa da Moeda. Edifício fabril. 2004. 

Fig. 4.5 – Casa da 

moeda. Perspectiva 

com passerelle. C. 

1945. Foto Mário 

Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.2 – Casa da Moeda. Edifício 

administrativo. Foto Mário Novais. FCG-BA. 
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Fig. 4.6 – Diário de Notícias. Perspectiva. 

1936. CML/AI. 

Fig. 4.7 – Diário de Notícias. Perspectiva 

nocturna. 1936. CML/AI. 

Fig. 4.8 – Diário de Notícias. Fachada 

posterior. 1936. CML/AI. 

Fig. 4.9 – Diário de Notícias. Corte 

longitudinal. 1936. CML/AI. 
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Fig. 4.10 – Standard Eléctrica. Ante-projecto, alçado 

principal.1945. CML/AI. 

Fig. 4.11 – Standard 

Eléctrica. Ante-projecto, 

pormenor da torre. 1945. 

CML/AI. 

Fig. 4.13 – Standard Eléctrica. Ajuste 

de selector de coordenadas. 

Electricidade, Abril-Junho, 1961. 

Fig. 4.14 – Standard Eléctrica. Vista geral do 1º piso. 

Electricidade, Abril-Junho, 1961. 

Fig. 4.15 – Standard Eléctrica. 

Montagem de equipamentos 

radioeléctricos. Electricidade, Abril-

Junho, 1961. 

Fig. 4.16 – Standard Eléctrica. Montagem de 

emissores-receptores. Electricidade, Abril-Junho, 

1961. 
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O IMPASSE DA INDÚSTRIA MODERNA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 4.17 – Armazéns frigoríficos. Ante-projecto, alçado principal, sul. Março 1938. AGPL. 

Fig. 4.18 – Armazéns frigoríficos. Ante-projecto, alçado posterior, norte. Março 1938. AGPL. 

Fig. 4.19 – Armazéns frigoríficos. Ante-projecto, cortes. Março 1938. AGPL. 

Fig. 4.20 – Armazéns frigoríficos. Perspectiva. Julho 1938. AGPL. 
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Fig. 4.21 – H. Vaultier & Cª. 

Alçado principal. 1943. 

CML/AI. 

Fig. 4.22 – H. Vaultier & Cª. 

Cortes. 1943. CML/AI. 

Fig. 4.23 – H. Vaultier & Cª. 

Planta. C. 1943. CML/AI. 

Fig. 4.24 – H. Vaultier & Cª. Anos 40. AFCML. Fig. 4.25 – H. Vaultier & Cª. 

Laboratórios na Junqueira. Indústria 

Portuguesa, nº 149, 1943. 
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A EXIGÊNCIA DA MODERNIZAÇÃO DE INDÚSTRIAS EXISTENTES 

           
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.26 – A Nacional. Maqueta. Anos 50. 

Arquivo da Nacional. 

Fig. 4.27 – A Nacional. Edifício da moagem. 

Foto Mário Novais. C. 1950. FCG-BA. 

Fig. 4.28 – A Nacional. Armazéns de farinha, alçado 

nascente. 1948. CML/AI. 

Fig. 4.29 – A Nacional. Silos, cortes. 

1952. CML/AI. 

Fig. 4.30 – A Nacional. Silos, alçado poente. 1952. 

CML/AI. 

Fig. 4.31 – A Nacional. Conjunto 

industrial moderno. Anos 50-60. 

Arquivo da Nacional. 
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Fig. 4.32 – Portugália. Maqueta. Indústria 

Portuguesa, nº 335, 1956. 

Fig. 4.33 – Portugália. Perspectiva. 1951. CML/AI. 

Fig. 4.34 – Portugália. Malteria, telas finais, alçados. CML/AI. 

Fig. 4.35 – Portugália. Malteria, telas finais, corte. CML/AI. 
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SACOR. AS DUAS IDADES E UM POUCO MAIS 
 

        
 

 

 

         
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

Fig. 4.36 – Sacor. Perspectiva. C. 1940. Foto 

Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.37 – Sacor. Vista aérea da refinaria de 

Cabo Ruivo, 1940. CDGALP. 

Fig. 4.38 – Sacor. Instalações da refinaria: 

central eléctrica, destilação, oficina e 

laboratório. Cabo Ruivo, 1940. CDGALP.

Fig. 4.39 – Sacor. Convidados na 

inauguração da refinaria de Cabo Ruivo. 

1940. CDGALP.

Fig. 4.40 – Sacor. Serviços administrativos da 

refinaria de Cabo Ruivo, 1940. CDGALP. 

Fig. 4.41 – Sacor. Cantina e posto médico 

dos operários da refinaria de Cabo Ruivo, 

1940. CDGALP. 
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Fig. 4.42 – Sacor. Conjunto da 

refinaria de Cabo Ruivo após a 

ampliação de 1953. CDGALP. 

Fig. 4.43 – Sacor. Foto aérea. Anos 

50. CDGALP. 

Fig. 4.44 – Sacor. Planta de 

conjunto junto à Av. Infante D. 

Henrique. 1956. CML/AI. 

Fig. 4.45 – Sacor. Perspectiva, oficinas e armazéns junto à Av. Infante D. Henrique. 

1952. CML/AI. 
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Fig. 4.46 – Sacor. 

Perspectiva 

nascente oficinas 

e armazéns. 

1952. CML/AI. 

Fig. 4.47 – Sacor. Oficinas e armazéns. 2004. Fig. 4.48 – Sacor. Oficinas e armazéns, nave. 2004. 

Fig. 4.49 – Sacor. Cantina, alçado norte. 

1954. CML/AI. 

Fig. 4.50 – Sacor. Cantina, alçados nascente 

e poente. 1954. CML/AI. 
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Fig. 4.51 – Sacor. 

Cantina. Anos 50. 

CDGALP. 

Fig. 4.52 – Sacor. 

Laboratórios. Anos 50. 

CDGALP. 

Fig. 4.53 – Sacor. 

Anúncio. Electricidade, 

nº 6, 1958.
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UMA MESMA IMAGEM DA INDÚSTRIA MODERNA 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fig. 4.54 – Planta da urbanização dos Olivais, zona sul, onde se encontram marcadas algumas 

unidades industriais ao longo da Av. Infante D. Henrique, como a Automática Eléctrica 

Portuguesa ou a Barros. Estudo base. 1955. CML/AI. 

Fig. 4.55 – 

Planta, lotes 

para fins 

industriais em 

Cabo Ruivo.  

2 de Maio 1945. 

CML/AI. 

Fig. 4.56 – Planta de Lisboa onde se localiza a 

Central pasteurizada de leite. A Central 

Pasteurizada de Leite de Lisboa. 1959. 
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Fig. 4.57 – Central Leiteira. Planta 

de conjunto. A Central Pasteurizada 

de Leite de Lisboa. 1959. 

Fig. 4.58 – Central Leiteira. 

Perspectiva. A Central Pasteurizada 

de Leite de Lisboa. 1959. 

Fig. 4.59 – Central Leiteira. Engarrafamento.  

A Central Pasteurizada de Leite de Lisboa. 

1959. 
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Fig. 4.60 – Automática Eléctrica Portuguesa. Alçado principal. 1947. CML/AI. 

Fig. 4.61 – Stand da 

Automática Eléctrica 

Portuguesa. Feiras das 

Indústrias Portuguesas. 

1949. AAIP. 

Fig. 4.62 – Automática Eléctrica 

Portuguesa. Anúncio. Indústria 

Portuguesa, Dezembro 1958. 

Fig. 4.63 – Automática Eléctrica Portuguesa. Anos 50. 

AFCML. 
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Fig. 4.64 – Fábrica Lisbonense de Sedas e Veludos.  

Anos 50. AFCML.  

Fig. 4.65 – Fábrica Lisbonense 

de Sedas e Veludos. Ante-

projecto, alçado. 1948. CML/AI. 

Fig. 4.66 – Produtos 

Corticeiros Portugueses. 

Telas finais, planta conjunto. 

1952. CML/AI. 

Fig. 4.67 – Produtos 

Corticeiros Portugueses. 

Telas finais, alçados. 1952. 

CML/AI. 

Fig. 4.68 – Produtos Corticeiros 

Portugueses. Perspectiva. 2003. 
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Fig. 4.69 – UTIC. Ante-projecto, alçado principal. 1948. CML/AI. 

Fig. 4.70 – UTIC. Alçado principal. 1950. CML/AI. 

Fig. 4.71 – UTIC. Alçado lateral esquerdo. 1950. CML/AI. 

Fig. 4.72 – UTIC. Cortes. 1950. CML/AI. 
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ESCRITÓRIOS NO LUGAR INDUSTRIAL 

 
 

 
 

 

Fig. 4.73 – Casa Capucho. Perspectiva. 1951.  

CML/AI. 
Fig. 4.74 – Casa Capucho. 1970. 

AFCML. 

Fig. 4.75 – Carris. 

Telas finais, 

administração e 

centro social, 

alçados. 1958. 

CML/AI. 

Fig. 4.76 – Carris.  

Telas finais, 

administração e 

centro social, 

cortes. 1958. 

CML/AI. 

Fig. 4.77 – 

Carris, Cabo 

Ruivo. Indústria 

Portuguesa, 

Janeiro 1959. 
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Fig. 4.78 – NOVOPCA. Alçados e corte. 1955. CML/AI. 

Fig. 4.79 – General Motors. Área administrativa 

e social. 2003. 
Fig. 4.80 – General Motors. Naves industriais. 

2003. 

Fig. 4.81 – General Motors. Interior das naves 

industriais. 2003. 
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PRODUÇÃO TRADICIONAL EM RECIPIENTES MODERNOS 

 
 

 

                        
 

 

 

 
 

 

        
 

Fig. 4.82 – Fábrica Barros. Perspectiva. Anos 50. Arquivo empresa. 

Fig. 4.83 – Fábrica Barros. Acabamentos.  

Anos 50. Arquivo empresa.  
Fig. 4.84 – Fábrica Barros. Embalagem.  

Anos 50. Arquivo empresa.  

Fig. 4.85 – Consórcio Laneiro. Perspectiva. Anos 50. Cedida pelo Arqtº Nuno Teotónio Pereira.  

Fig. 4.86 – 

Consórcio 

Laneiro. 

Secção de 

escolha. 

Anos 50. 

Cedida pelo 

Arqtº Nuno 

Teotónio 

Pereira.  

Fig. 4.87 – 

Consórcio 

Laneiro. 

Secção de 

fiação. Anos 

50. Cedida 

pelo Arqtº 

Nuno 

Teotónio 

Pereira.  
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MODELOS EM CONSTRUÇÃO NA DIVERSIDADE PRODUTIVA 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Fig. 4.88 – FAPAE. Maqueta. 

Fig. 4.89 – FAPAE. Alçado principal. 1952. CML/AI. 

Fig. 4.90 – FAPAE. Alçado lateral, 1952. CML/AI.

Fig. 4.91 – FAPAE. Corte. 1952. CML/AI. 
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Fig. 4.92 – FAPAE. 1961. AFCML. Fig. 4.93 – FAPAE. Inauguração das novas 

instalações em Cabo Ruivo, em 1953. Acto solene 

presidido pelo Chefe de Estado, General Craveiro 

Lopes. Philips, expressão do progresso. C. Anos 60. 

Fig. 4.94 – FAPAE. Secção das 

lâmpadas fluorescentes. Philips, 

expressão do progresso. C. Anos 60. 

Fig. 4.95 – 

FAPAE. Secção 

de memórias 

magnéticas 

para 

computadores. 

Philips, 

expressão do 

progresso. C. 

Anos 60. 

Fig. 4.96 – FAPAE. Secção de fabrico de 

rádios. Philips, expressão do progresso.  

C. Anos 60.  
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Fig. 4.97– Metalúrgica Luso-Italiana. Alçado. C. 1954. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.98 – Metalúrgica Luso-Italiana. 

Construção da nave. C. 1956. Foto Mário 

Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.99 – Metalúrgica Luso-Italiana. 

Perspectiva fachada principal. C. 1957. Foto 

Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.100 – Metalúrgica Luso-Italiana. Interior da nave. C. 1957. Foto Mário Novais. FCG-BA. 
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Fig. 4.101 – Martini & Rossi. Perspectiva. 1956. CML/AI. 

Fig. 4.102 – Martini & Rossi. Telas finais, alçado e cortes. 1957. CML/AI. 

Fig. 4.103 – Martini & Rossi. 

Plantas. Binário, Agosto, 1958. 

Fig. 4.104 – Martini & Rossi. Fachada 

principal. Binário, Agosto, 1958. 

Fig. 4.105 – Martini & Rossi. 

Pátio. Binário, Agosto, 1958. 
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Fig. 4.106 – Kores. Alçados. 1958. CML/AI. 

Fig. 4.107 – Kores. Cortes. 1958. CML/AI. 

Fig. 4.108 – Kores. Planta. 1958. CML/AI. 
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Fig. 4.109 – Kores. Planta 

2º piso, Binário, nº5 1958. 

Fig. 4.110 – Kores. Binário, capa. Nº5, 1958. Fig. 4.111 – Kores. Anúncio. Indústria 

Portuguesa, Dezembro 1958. 
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O ARQUÉTIPO DO MODERNO NOS EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS 

 
 

 

 
 

 

Fig. 4.112 – Instituto Pasteur e bairro residencial. Outro projecto. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.113 – 

Instituto 

Pasteur de 

Lisboa. 

Maqueta, 

perspectiva. C. 

1957. Foto 

Mário Novais. 

FCG-BA. 

Fig. 4.114 – Instituto Pasteur. 

Planta de área. Binário, nº6, 

1958. 
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Fig. 4.115 – Instituto Pasteur. 

Plantas. Binário, nº6, 1958. 

Fig.4.116 – Instituto Pasteur. Plantas 

e corte. Binário, nº6, 1958. 

Fig. 4.117 – Instituto Pasteur de Lisboa. 

Perspectiva fachada principal. Foto Mário Novais. 

C. 1960. FCG-BA. 

Fig. 4.118 – Instituto Pasteur. Secção de 

fabrico e preparação. Binário, nº6, 1958. 

Fig. 4.119 – Instituto Pasteur de Lisboa. 

Refeitório. C. 1960. Foto Mário Novais. 

FCG-BA. 
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Fig. 4.120 – Dialap. Maqueta conjunto.  

Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.121 – Dialap. Maqueta edifício, fachada 

lateral. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.122 – Dialap. Projecto definitivo, alçado nascente. 1965. CML/AI. 

Fig. 4.123 – Dialap. Projecto definitivo, cortes. 1965. CML/AI. 

Fig. 4.124 – Dialap. 

Projecto definitivo, planta. 

1965. CML/AI. 
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A DESLOCALIZAÇÃO DA CIDADE PARA A REGIÃO DE LISBOA 

      
 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.125 – Companhia Previdente. Maqueta. 

Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.126 – Companhia Previdente.  

C. 1960. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.127 – Companhia Previdente. 

Passerelle. C. 1960. Foto Mário Novais. 

FCG-BA. 

Fig. 4.128 – Companhia Previdente. Interior da 

nave. C. 1960. Foto Mário Novais. FCG-BA. 

Fig. 4.129 – Companhia 

Previdente. Anúncio. Indústria 

Portuguesa, Dezembro 1958. 
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Fig. 4.130 – Centralcer. Planta de conjunto. 

Arquitectura, nº 105-106, 1968. 

Fig. 4.131 – Centralcer. Silos, corte. 

Arquitectura, nº 105-106, 1968. 

Fig. 4.132 – Centralcer. Perspectiva da área da 

produção. Arquitectura, nº 105-106, 1968. 

Fig. 4.133 – Centralcer. Painel de 

Zinco. Capa Arquitectura, nº 105-106, 

1968. 

Fig. 4.134 – Centralcer. Área do enchimento. Painel 

zincado de Eduardo Nery. 2003. 
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Fig. 4.135 – Kodak. Planta de área. Binário, nº 140, 1970. 

Fig. 4.136 – Kodak. Escritórios e laboratórios, alçados norte 

e nascente. AOCMO. 

Fig. 4.137– Kodak. Fachada dos escritórios. 

Binário, nº 140, 1970.

Fig. 4.138 – Kodak. Casa das 

caldeiras. Binário, nº 140, 1970. 

Fig. 4.139 – Kodak. Casa das caldeiras.2004. 

Fig. 4.140 – Kodak. Pátio interno. 2004. 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A CIDADE DA FÁBRICA  
 

 

 
 



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

 

 

 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
5. A CIDADE DA FÁBRICA 

 415

5. A CIDADE DA FÁBRICA  

 

5.1. Para além da fábrica. A dimensão social 

 

O Homem integrou também as preocupações da indústria, apesar da 

relevância atribuída à tecnologia e aos edifícios para a actividade laboral. O 

crescimento acelerado da indústria propiciou, ainda no século XIX, o 

aparecimento de um pensamento que melhorasse o saneamento ou a higiene 

pública e a procura de modelos de civilidade adaptados às populações 

operárias1.  

Muitas soluções assumiram-se como arquétipos para os males ou para as 

alterações causadas por uma industrialização voraz, geradora de rupturas nos 

protótipos existentes, propondo uma hierarquização de funções nessa 

emergente e nova cidade, onde a habitação dos trabalhadores ocupou um 

lugar basilar. A busca de respostas assentou, muitas vezes, na experiência 

consolidada num tempo longo, como a prática da agricultura. Ao associar-se a 

actividade agrícola à industrial resolveu-se, de uma forma eficaz, os problemas 

da pureza do ar e da natureza perdida na cidade. As habitações e as 

comunidades organizaram-se em função da prática da agricultura e da 

actividade industrial, como no modelo da cidade-jardim proposto por Ebenezer 

Howard2.  

                                                 
1 Estes ideais higienistas foram amplamente explanados numa obra de cariz utópico – Hygeia, ou a 
Cidade da Saúde, livro publicado em 1875, pelo médico Benjamin Ward Richardson. Cf. MUMFORD: 
2004, p. 517. Porém, múltiplos factores concorreram para a definição de uma acção mais empenhada 
perante os problemas sociais dos operários. A existência de uma forte industrialização associada a uma 
classe de industriais esclarecidos ou com uma cultura mais internacionalizada, nomeadamente ao nível 
tecnológico, e com um forte poder económico, constituíram condições decisivas para uma 
experimentação social de maior ambição. Por outro lado, a crescente preocupação do poder político 
contribuiu, particularmente, para a produção de normas e de legislação que regulamentassem horários e 
condições de trabalho. Enquanto que a circulação de ideias e reflexões sobre a industrialização e seus 
diversos problemas revelaram-se valiosas ao consolidar as experimentações que alguns industriais 
preconizaram no âmbito de projectos de cariz mais social ou cultural. Superando o âmbito dos custos da 
habitação, da exploração ou especulação existente, da sobrelocação, da inexistência de condições 
mínimas de higiene, algumas respostas manifestaram mesmo preocupações de natureza mais formal. 
2 Para Ebenezer Howard o problema da habitação solucionara-se através da construção de casas de 
pequenas dimensões, implantadas num terreno com medidas standard, que se caracterizavam por 
unidades individuais com jardim. A concretização deste modelo implicou a disseminação pelo território 
de um programa urbano ajustado a regras numéricas, geométricas e funcionais, incorporando também 
princípios fundamentais para a circulação mecânica indispensável a exigências de natureza industrial. 
Modelo de forte propagação, a cidade-jardim influenciou autores como Frank Lloyd Wright (1867-1959) 

ao conceber a sua cidade território (a Broadacre city funda-se na unidade mínima de um acre para cada 
indivíduo, promovendo a liberdade num amplo espaço e o desenvolvimento do espírito humano. Não são 
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Apesar das várias reflexões ensaiadas para superar o problema das casas 

operárias, ou das experiências realizadas, a carência de habitações condignas 

manteve-se para os trabalhadores da indústria da fase neotécnica3. De que 

modo é que o desenvolvimento de algumas infra-estruturas, como o 

abastecimento de água ou da electricidade beneficiaram as habitações para os 

operários, incorporando na sua planificação os conceitos de comodidade 

ensaiados então? E como é que o desenvolvimento da planificação urbana, 

através do zonamento propiciou ou não soluções mais qualificadas para os 

trabalhadores das fábricas? São duas das questões que se podem colocar às 

respostas que se foram experimentando para o programa social dos operários. 

Efectivamente, no século XX, o modo e as condições de habitar alteraram-se. 

A habitação passou a simbolizar um ideal de felicidade. A casa atingiu uma 

dimensão experimental inseparável, de certo modo, do desenvolvimento 

industrial que conduziu à mecanização da habitação e, logo numa primeira 

fase, à criação de novos hábitos de higienização4. Inovações transferidas e 

adaptadas ao domínio da habitação, do doméstico, que renovaram conceitos 

como a comodidade ou o conforto. 

Uma casa é uma máquina de habitar. Banhos, sol, água quente, água fria, 

temperatura à vontade, conservação dos alimentos, higiene e beleza na justa 

proporção. Uma poltrona é uma máquina de sentar […]5. Todos os benefícios 

da industrialização - a mecanização e a produção de máquinas - constituíram 

matérias-primas benéficas para o aumento de qualidade de vida do homem. A 

casa incorporara os princípios operacionais mecânicos, adoptando a rapidez, o 

                                                                                                                                               
descuradas as vias de circulação e diversas unidades funcionais onde se organizaria a indústria, o 
comércio, escolas, etc.), ou mesmo como Tony Garnier (1869-1948) na Cité Industrielle (o plano 
contemplara uma área residencial caracterizada por habitações individualizadas organizadas em pequenos 
lotes, ainda que este precoce arquétipo se filie, preferencialmente, em princípios mais funcionais). Cf. 
Cap. 1 do presente trabalho. 
3 Refira-se o caso da firma Olivetti e o seu contributo para as práticas arquitectónicas e urbanas como 
resposta a um programa social, desenvolvido entre 1934 e 1960. Voltaremos a este tema. 
4 Giedion, na sua obra La mécanisation au pouvoir (onde se fala da mecanização do frio, do banho, do 
aquecimento, da limpeza, da lavagem de roupa e dos primeiros electrodomésticos utilizados na cozinha) 
confronta-nos com a análise das transformações no modo de habitar com base na mecanização da casa, 
registando alterações ao nível dos hábitos, das necessidades, dos horários e dos espaços, uma verdadeira 
modificação tão subtilmente fixada no filme Mon Oncle, de Jacques Tati. O próprio processo de 
incorporação da água, do gás ou da electricidade na habitação, infra-estruturas base para a 
democratização dos hábitos de higiene, revelou-se indissociável da industrialização. Devido a questões 
funcionais e técnicas os edifícios fabris ensaiaram o uso da água e da luz eléctrica, criando sistemas de 
distribuição, de canalização moderna e racionalizando a organização do espaço. 
5 Cf. CHOAY: 2002, pp. 186-187, citando Le Corbusier em L’Art décoratif d’aujourd’hui, de 1925. 
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rigor, um sistema de medida e a série6. A ideia da normalização e da série 

aplicada à habitação permitira uma queda dos custos de construção, ao 

mesmo tempo que criara a noção de que as necessidades no homem eram 

comuns e podiam ser satisfeitas através de objectos standard7.  

Em 1929, o segundo congresso dos CIAM (Congressos Internacionais para a 

Arquitectura Moderna), realizado em Frankfurt, discutiu o problema da 

habitação. Aproximando a arquitectura da mecanização, o debate centrou-se 

na definição de uma tipologia que respondesse a preocupações higienistas, 

como a iluminação, a luz do sol, a ventilação, através de uma normalização de 

princípios. Em torno da urgência em precisar modelos optimizados para as 

habitações das áreas industrializadas emergiram propostas, tanto para as 

tipologias colectivas, como para as individualizadas8. Buscaram-se respostas 

para as funções quotidianas, quer a nível individual, da privacidade doméstica, 

quer a nível colectivo, da cidade, inspiradas numa economia de custos e de 

tempo9. Herança do século XIX, a procura de concepções para o habitat dos 

operários e para a nova realidade das cidades industrializadas constituiu, em 

Novecentos, um problema transversal à sociedade. 

Em Portugal, as cidades mais industrializadas confrontaram-se, igualmente, 

com as dificuldades associadas à habitação e com o alojamento dos 

trabalhadores das fábricas10.  

                                                 
6 Le Corbusier dedica a revista L’ Esprit Nouveau, de 1921, ao tema Maisons en série. A revista L’ Esprit 
Nouveau foi fundada em 1920. 
7 Para fabricar uma casa em série era necessário criar: o estado de espírito da série; o estado de espírito de 
construir casas em série; o estado de espírito de habitar casas em série e o espírito de conceber casas em 
série. Sobre este assunto ver LE CORBUSIER: 1954. 
8 Cf. BENEVOLO: 1999, p. 533. 
9 Os projectos de habitação individual ou colectiva e a sua relação com a cidade, com o bairro, 
representaram também uma das principais preocupações do Movimento Moderno. A problematização e o 
ensaio de soluções dentro do espírito dessa inquietação com contornos sociais revelaram-se fulcrais para a 
evolução do pensamento sobre o espaço de habitar num novo tempo. Não se pode deixar de referir a 
Unité d’habitation (1947-1952) de Le Corbusier, em Marselha. Constituindo uma resposta em altura, 
através de um grande bloco, à diversidade das funções da vida moderna concentradas numa unidade de 
habitação, articulada com a cidade através de pilotis, este ícone moderno poderá na sua simbologia 
aproximar-se do Familistério de Jean Godin (1819-1888). 
10 Ainda que muitas das propostas encontradas e ensaiadas para solucionar o problema da habitação dos 
trabalhadores das fábricas, nos séculos XIX-XX, tenham sido da responsabilidade de vários industriais, 
não parece ser pertinente no presente estudo explorar a concepção do poder paternalista, veiculada por 
alguns estudiosos, ao relacionarem essas materializações de cariz social com uma acção de proximidade 
ou controle exercido pelos donos das fábricas sobre os seus operários. 
Cabe referir que em Portugal, por exemplo, um dos industriais mais carismáticos ainda da indústria de 
final de Oitocentos é Francisco de Almeida Grandella (1852-1934), que se destaca pela resposta 
encontrada aos problemas sociais dos seus empregados. Proprietário de duas fábricas têxteis - uma em 
Benfica com produção inicial direccionada para as malhas e que laborou entre 1889 e 1967, e outra em 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
5. A CIDADE DA FÁBRICA 

 418

As alterações introduzidas na planificação de Lisboa, na transição do século 

XIX para o XX, esboçaram uma cidade preocupada com a burguesia 

emergente, ao aliar soluções higienistas11 às mecânicas, mas não 

apresentaram medidas direccionadas para o fenómeno da industrialização12. 

As habitações para os operários também não representaram uma preocupação 

para os programas camarários ou estatais, a sua construção resultou, quase 

sempre, da acção de alguns industriais13. Não podendo ser descurado, o 

problema da habitação agigantou-se. A população de Lisboa passara de 

375000 habitantes, em 1900, para cerca de 780000 habitantes, em 1948. 

Durante os períodos da República e do Estado Novo vários programas foram 

                                                                                                                                               
Alhandra também ligada às actividades têxteis - foi militante do Partido Republicano e filiado na loja 
maçónica de José Estêvão, inscrevendo as suas preocupações sociais dentro do espírito filantrópico 
coetâneo. O bairro operário que mandou edificar junto à sua fábrica de Benfica é disso exemplo. 
Desconhecendo-se a autoria deste conjunto, refira-se o construtor Pedro dos Santos como o responsável 
pela edificação em 1902 de catorze prédios com setenta habitações. Claramente com preocupações 
higienistas, este bairro organiza-se por tipologias habitacionais destinadas aos empregados da fábrica e 
aos dos armazéns Grandella. Mas é o pensamento desenvolvido com a educação que distingue este 
conjunto, já que a escola e a creche, edifícios de desenho classicizante, apresentam este bairro a uma das 
principais artérias que conduziam à cidade de Lisboa, a Estrada de Benfica. Estima-se que teriam existido 
trezentas vilas ou pátios operários em Lisboa, número que não é exaustivo e que inclui as diversas 
tipologias, desde as bandas, os pátios, as vilas, à ocupação de imóveis resultantes da venda de bens em 
hasta pública ou de fundos de prédios ou fábricas, com preocupações distintas face a questões higienistas, 
educacionais, estéticas ou morais. Cf. FOLGADO: 1991 e PEREIRA; BUARQUE: 1995. Ver ainda para 
o Porto TEIXEIRA, Manuel C. – Habitação Popular na cidade Oitocentista. As ilhas do Porto, Lisboa: 
FCG, 1996. 
11 A partir do segundo quartel do século XIX, o Conselho de Saúde Pública do reino ficou responsável 
por Lei de observar o universo fabril de Lisboa. A preocupação residiu na criação de um conjunto de 
disposições legais no âmbito da saúde pública que afastasse das áreas de maior concentração habitacional 
fábricas consideradas mais perigosas, como as químicas ou de gás. 
12 Antes do Plano geral de melhoramentos da capital (1901-1904), elaborado no final da gestão de 
Frederico Ressano Garcia (1847-1911), que antecipava a primeira grande circular externa, já este 
engenheiro, contratado pelo município em 1874, tinha preconizado soluções que o Estado Novo viria a 
consolidar, nomeadamente, o desenvolvimento da cidade para Norte, criando novas áreas de expansão e 
circulação. O rasgar da Avenida da Liberdade (1877-1896), a criação de uma rotunda como peça central 
de distribuição de artérias, como as Avenidas Novas, o rasgar de eixos de penetração que partiam da 
velha cidade para zonas de expansão de Novecentos, como as Avenidas Almirante Reis ou D. Carlos I, 
são algumas das mudanças preconizadas por Ressano Garcia. Sobre este assunto V. SILVA: 1989.  
Aí, o desenvolvimento do programa residencial, para a emergente classe burguesa, foi a preocupação 
central. No entanto, em algumas destas vias existia ou vieram a localizar-se algumas unidades industriais, 
como a Fábrica de Cerveja Germânia (1912-11), na Av. Almirante Reis; ou a Fábrica de Lanifícios do 
Campo Grande (fundada em 1840); para já não falar da Companhia da Fábrica de Cerâmica Lusitânia 
(1890), no Campo Pequeno. Todavia, não se denota um pensamento consentâneo quanto às habitações 
para os trabalhadores destas indústrias. Cf. CUSTÓDIO: 1994 e PEREIRA: 1974. 
13 Pode referir-se para a zona oriental da cidade o caso da Vila Flamiano, construída entre 1887-1888. A 
Companhia de Fabrico de Algodões de Xabregas constrói em terrenos anexos à sua fábrica um conjunto 
de habitações para os seus operários, da autoria do engenheiro António Teixeira Júdice. Este bairro 
compunha-se de dois conjuntos de prédios, de dois pisos e com duas tipologias. Destaca-se a sua 
organização em duas bandas constituindo um corredor-pátio, fundamental para o modo de vida 
comunitário. Cf. FOLGADO; CUSTÓDIO: 1999. 
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implementados recorrendo a um suporte legal14 direccionado para o fomento à 

habitação15. Até cerca dos Anos Quarenta as soluções assentaram, 

preferencialmente, nas casas unifamiliares, definindo-se a imagética da “casa 

portuguesa”. Preconizou-se uma política social que respondeu, 

simultaneamente, a valores simbólicos, espirituais e materiais, ideais 

exemplarmente propagandeados no álbum 1939-1940: Bairros de Casas 

Económicas16, onde os conjuntos com jardins e a simplicidade de construções 

completavam uma espécie de arquétipo para um universo citadino um pouco 

distanciado da indústria.  

Porém, Os Elementos para o Estudo do Plano de Urbanização da Cidade de 

Lisboa (1938) expuseram claramente o problema da habitação dos 

trabalhadores fabris, podendo ler-se no seu corpo de texto que as classes 

operárias não estão alojadas nem arrumadas de maneira satisfatória, 

exceptuando a reduzida minoria que habita pequenos bairros particulares, ou 

pelo Estado ultimamente edificados, no Arco do Cego, Alto da Ajuda, Terras do 

Forno e Alto da Serafina. Fora destes núcleos estão pessimamente instalados 

em casas que não oferecem condições de conforto, comodidades de 

salubridade17. Pela primeira vez, enunciaram-se ao nível do planeamento 

urbano as carências sentidas na cidade, perante a insuficiente e inqualificável 

habitação para os trabalhadores fabris. Ainda que tardiamente, um estudo de 

carácter urbano recolheu dados na área do trabalho industrial ou oficinal, 

referenciando a questão da habitação. Ultrapassara-se a exclusividade da 

                                                 
14 Refira-se o Decreto-Lei nº 16055, de Outubro de 1928 -  concretiza o Decreto de Abril de 1911, que 
criou cinco bairros sociais só inaugurados a partir de 1934 e 1935 (por exemplo o Arco do Cego foi 
iniciado em 1919 e terminado em 1934); a Lei nº 23052, de 25 de Setembro de 1933 - é criada a secção 
das “Casas Económicas” na Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, regulamentando a sua 
construção e a forma de financiamento; o Decreto-Lei nº 34486, de 6 de Abril de 1945 – estipula o regime 
de “Casas para famílias pobres”; a Lei nº 2007, de 7 de Maio de 1945 – cria as “casas de renda 
económica”; o Decreto nº 36212, de 7 de Abril de 1947 - formula o programa de “casas de renda 
limitada”. Cf. ACCIAIUOLI: 1991. 
15 Ferreira do Amaral fez uma comunicação na cidade de Setúbal, uma esperança para a implementação 
da indústria, intitulada Os novos caminhos da indústria portuguesa, onde referia a colaboração existente 
entre […] a Câmara, auxiliada pelo Governo, [para satisfazer] às necessidades duma grande cidade 
industrial: - estão em curso os trabalhos de uma rede geral de abastecimento de água; está a concluir-se 
o estudo de uma nova rede geral de saneamento; estão a construir-se 770 moradias das 1.570 
projectadas em bairros económicos, para famílias menos abastadas, para pescadores, para operários da 
indústria de conservas. […]. Cf. AMARAL: 1948, pp. 3-4. 
16 Este álbum quantificou o número de habitações construídas por todo o país: Lisboa – 1386 moradias; 
Porto – 822 moradias; Portimão – 100 casas; Olhão – 66 casas; Vila Viçosa – 76 casas; Covilhã – 80 
casas; S. João da Madeira – 34 casas; Bragança – 24 casas; Braga – 132 casas; Viana do Castelo – 64 
casas. Cf. ACCIAIUOLI: 1991. 
17 Cf. ABRANTES: 1938, p. 35. 
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análise centrada na saúde pública18. De facto, as poucas medidas 

preconizadas para combater os problemas de uma população deslocada na 

cidade revelaram-se manifestamente insuficientes, quer em qualidade, quer em 

quantidade, face às carências existentes.  

Com um século de atraso, o poder político despertara desfasado das 

novidades que durante todo o século XIX se divulgaram no estrangeiro. Este 

estudo de 1938 registou a desatenção para com o desenvolvimento da primeira 

revolução industrial e suas consequências sociais, num dos principais centros 

industriais do país, como Lisboa19. As respostas tardias ocorreram para uma 

outra indústria, já distanciada do modelo associado ao vapor e ao carvão.  

No rescaldo da Segunda Guerra Mundial delineou-se um outro ciclo para o 

problema da habitação, alargando a outros actores da sociedade o combate a 

esta dificuldade crescente. A Lei nº 2007, de 7 de Maio de 1945, estendeu a 

outras entidades, para além das Câmaras e organismos corporativos, como as 

instituições de previdência social, as empresas concessionárias de serviços 

públicos, a possibilidade de subvencionarem as casas de renda económica. 

Também as empresas industriais ficaram co-responsabilizadas por um 

problema que ultrapassara a capacidade de resposta do próprio Estado. Este 

modelo pressupôs a resolução do problema da habitação das classes médias e 

possibilitou protecção às classes operárias, ao desenvolver as rendas mensais 

compatíveis com os respectivos rendimentos. 

                                                 
18 Fundamentalmente a partir da segunda metade do século XIX, e ainda durante o século XX, 
desenvolveu-se uma análise baseada nas questões médicas e sanitárias, geradora da implementação de 
redes de esgotos ou de conceitos de salubridade na arquitectura. 
19 A vila Dias, localizada no Alto dos Toucinheiros, é um dos exemplos mais elucidativos do tipo de 
soluções encontradas em finais do século XIX. Conjunto habitacional construído numa das principais 
zonas industriais de Lisboa, até finais do século XX, tipifica um modelo em que a qualidade de vida dos 
operários é uma das últimas preocupações. Sobranceira à linha de caminho-de-ferro do Norte, instala-se 
numa estreita área de terreno longitudinal o que condicionará a sua morfologia. Longe da via pública e 
dos eixos de circulação principais, a vila Dias respondia às urgentes necessidades de habitação para os 
numerosos trabalhadores das múltiplas fábricas que aí se localizavam, afastando-os de outros núcleos 
habitacionais ou de outros contextos sociais. Sendo uma referência constante no Amanhã, de Abel 
Botelho, a vila constitui um cenário de miséria para um dos romances passados no seio de um ambiente 
social resultante da revolução industrial, na tradição de escritores como Emíle Zola. Esta vila caracteriza-
se pelas suas longas correntezas de dois pisos formando uma rua central onde as fachadas são marcadas 
pelo invariável ritmo de porta-janelas, sem recurso a qualquer elemento decorativo. A edificação da vila 
Dias não se encontrou associada a nenhum industrial e inscreveu-se num vasto universo de povoamento 
operário, situado num enclave do Vale de Chelas, onde se concentraram diversos pátios (do Barbacena, 
do Firmino, do Inglês, do José Mariano Rego) ou vilas (Amélia Gomes, Moreno, Cristina). Cf. 
FOLGADO; CUSTÓDIO: 1999, pp. 83-85. 
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A coadjuvar o articulado da Lei nº 2007 (1945) o processo de industrialização 

revelou-se fundamental para a definição de soluções para o problema da 

habitação operária. A Lei nº 2005, de 14 de Março de 1945 (na sua Parte II, e 

Base VII), relativa ao fomento e reorganização industrial, indicou um conjunto 

de medidas imprescindíveis para a reorganização das indústrias existentes, 

como: i) a concentração fabril ou oficinal; ii) a ampliação das instalações; iii) a 

integração de indústrias, condições fundamentais para a definição de um dos 

conceitos mais determinantes para o crescimento industrial – a dimensão20.  

Ferreira do Amaral (1909-1995) em estudos como A Viabilidade Industrial, de 

1956, ou O Passado e o Futuro de uma Política Industrial, de 1964, promoveu 

a ideia da dimensão mínima como uma condição necessária ao 

desenvolvimento da produção industrial. Tanto os aspectos de natureza 

funcional, nomeadamente o desenvolvimento da técnica, da competência 

profissional, da normalização da produção, através de novos meios de 

produção; como os de âmbito financeiro ou de gestão, ou de cariz social, 

constituíram condições base para a realização dessa dimensão mínima, já que 

conduziriam a um nível de reformas com alguma profundidade nos processos 

tecnológicos, na grandeza dos próprios edifícios fabris e nos meios de acção 

social das empresas. Uma das empresas referenciadas como um exemplo 

pioneiro da aplicação deste conceito de dimensão mínima no seu processo de 

formação foi a Covina, também considerada por Ferreira Dias, como um dos 

poucos casos que representaram o esforço de industrializar o país na década 

de Trinta21. (Fig.5.1) 

                                                 
20 Cf. Cap.2 do presente trabalho. 
21 A Covina (o plano para constituir uma empresa dedicada ao fabrico de chapa mecânica de vidro datou 
de 1932. Mas só a partir de 1936, este projecto ganhou contornos quando o embaixador Teotónio Pereira 
(1902-1972) se empenhou na produção nacional do vidro plano - Decreto nº 26900, 19 de Agosto de 1936 
-, solucionando o enorme dispêndio que Portugal fazia na sua importação) que se fixou no eixo industrial 
desenvolvido entre Sacavém e Vila Franca de Xira, foi uma das primeiras indústrias a espelhar este ideal 
de dimensão mínima, bem como a correspondente acção social, sendo referenciada em alguns dos textos 
teóricos sobre a industrialização preconizada pelo Estado Novo, nomeadamente por Ferreira do Amaral 
na sua obra A Viabilidade Industrial. Esta fábrica de vidro plano simbolizara, simultaneamente, um 
modelo a alcançar e uma das primeiras materializações conseguidas dentro do paradigma defendido 
então. Como dissera Ferreira Dias, a Covina integrara o conjunto das três indústrias que representaram a 
acção diminuta da política industrial do Estado Novo durante os Anos Trinta. A Companhia Vidreira 
Nacional Ldª, inaugurada em 1941, foi considerada um empreendimento notabilíssimo, sob todos os 
pontos de vista, que veio trazer grande proveito à economia nacional e a maior honra ao espírito 
progressivo da gente portuguesa, nesta fase de renovação, que, sob o impulso de um grande homem de 
Estado, anima toda a vida do País (Indústria Portuguesa, ano 14º, nº 160, Junho 1941, p. 15). Ao 
representar o protótipo de uma fábrica moderna e mecanizada para o fabrico mecânico de chapa de vidro 
pelo processo Fourcault, um dos mais avançados sistemas tecnológicos, a Covina projectou a ideia do 
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A concepção de industrialização defendida integrara a função de utilidade 

social da fábrica. Preocupações com as condições de vida e de trabalho 

revelaram a atenção atribuída à dimensão social do trabalhador mesmo antes 

do Plano Intercalar de Fomento (1965-1967) expressar essa pretensão para 

toda a sociedade. Porém, essas responsabilidades sociais só podiam ser 

assimiladas pelas indústrias detentoras de uma dimensão mínima. A existência 

dessa condição permitiria incorporar no âmbito da preocupação das empresas 

assuntos como: i) o nível de rendimento anual dos empregados; ii) as 

condições de higiene ou de segurança no trabalho; iii) a realização de acções 

de âmbito material e cultural; iv) a promoção da comodidade dos trabalhadores; 

v) a elevação do seu nível intelectual ou moral; objectivos que no seu conjunto 

também definiram a nova indústria, aproximando-a do conceito mais lato das 

fábricas da segunda revolução industrial. 

O índice de produção e rentabilidade de uma indústria que satisfizesse a 

exigência de dimensão mínima permitiria o desenvolvimento de uma política 

que contemplasse realizações direccionadas para os trabalhadores, 

construindo habitações para o pessoal operário, e actividades de recreio e de 

cultura […]22, deste modo podia ultrapassar-se a sub dimensão industrial a que 

Portugal estava habituado. As escolas, as maternidades, os campos de jogos, 

os parques de recreio e de descanso, as casas para o pessoal são marcos 

gloriosos da história dos estabelecimentos fabris. Pedi-los à indigência é quase 

um insulto. Quando, em determinadas indústrias, vemos apoiar e defender o 

que é «abaixo de pequeno» sentimos que a sociedade portuguesa tem como 

que o «instinto» da miséria e não foge ao estigma milenário da nação 

economicamente débil23.  

Simultaneamente, em 1945, produziram-se dois instrumentos legais que numa 

acção conjunta consolidaram a ideia de que a responsabilidade em dignificar a 

vida dos trabalhadores fabris e o encargo com o fenómeno da construção de 

habitações repousara nas próprias empresas ou indústrias, aliviando ou 

colaborando com a acção do Estado previdência.  

                                                                                                                                               
desenvolvimento industrial e da respectiva função social, de acordo com o espírito da reorganização 
industrial preconizada em 1945, na Lei nº 2005. Logo em 1941, planificou-se a criação de um “aldeia 
operária” junto à fábrica. Sobre o bairro social da Covina. Cf. FOLGADO: 2005, pp.86-87. 
22 Cf. AMARAL: 1966, p. 24. 
23 Cf. AMARAL: 1956, pp. 34-35. 
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Apesar dos industriais terem essa responsabilidade social de construir 

habitações para os seus trabalhadores, o plano director de 1948, através do 

regulamento das zonas industriais e portuárias e regras de construção acabou 

por condicionar a localização dos bairros operários no perímetro da fábrica. No 

primeiro artigo desse regulamento referiu-se que as Zonas Industriais e 

Portuárias, destinam-se exclusivamente aos estabelecimentos industriais, 

entrepostos, depósitos, instalações portuárias […]. É proibido construir nestas 

zonas, edifícios destinados à habitação, à excepção de habitações destinadas 

ao pessoal, cuja presença permanente seja necessária para assegurar o 

policiamento, a segurança e a conservação dos estabelecimentos industriais. 

Estas casas devem ficar separadas dos edifícios de laboração e exploração, 

por uma margem de isolamento com, pelo menos 12 m. Esta margem será 

arborizada24.  

Da autoria de Etienne De Gröer, o pensamento enunciado para organizar a 

habitação dos operários na cidade constituiu um corte com a prática existente 

até então. As experiências ocorridas numa primeira Lisboa industrial, onde a 

promiscuidade da habitação e das fábricas coexistiu num território 

funcionalmente indefinido, foram determinantemente inaceitáveis num 

paradigma onde princípios como a zonificação e a higiene alteraram o modelo 

difundido para a cidade.  

A preocupação com a localização das fábricas e das casas para os seus 

trabalhadores continuou um pensamento integrador sobre as questões da 

industrialização na cidade, inaugurado na década anterior com o Estudo de 

1938. Valorizou-se, simultaneamente, o papel económico da indústria como o 

da classe a ela associada, alargando-se o quadro de preocupações e 

referências existentes nos planos de finais de Oitocentos ou início de 

Novecentos. As habitações para as classes operárias dignificaram-se enquanto 

programa habitacional e urbano. Contradissera-se a solução assente na 

exclusão social e habitacional concretizada anteriormente, quando muitas 

casas se localizaram nos pátios de inúmeras fábricas ou em guetos 

construídos por industriais ou particulares.  

                                                 
24 Cf. GRÖER : 1948, p. 76. 
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O I Congresso dos Arquitectos (1948) consolidou a necessidade de integrar a 

habitação operário no seio das restantes habitações. Simbolizando um 

momento de fractura, não só para a produção arquitectónica, como também 

num dos temas de fundo apresentado – o “Problema Português da Habitação” -  

o congresso  retomou algumas das ideias já defendidas no início da década de 

Trinta25. Imbuídos do significado social e cultural que o programa da habitação 

multifamiliar tivera para o Movimento Moderno, vários arquitectos reflectiram 

sobre temáticas26 de extrema importância, referenciando algumas soluções que 

vinham sendo experimentadas, nomeadamente o Bairro de Alvalade27.  

Porém, foram os arquitectos Nuno Teotónio Pereira (n. 1922) e M. Costa 

Martins, que trouxeram para a discussão a temática relacionada com o 

alojamento para operários, inserida no problema global da habitação, […] é 

bem do conhecimento geral a premente necessidade de habitações – um dos 

mais tremendos problemas da época. Uma enorme parte da população está 

alojada em condições que não satisfazem as mais fundamentais exigências 

psico – fisiológicas do Homem. […] Os indivíduos de que compõe em grande 

maioria a classe proletária vivem em bairros miseráveis ou no próprio centro da 

                                                 
25 Na historiografia da arquitectura portuguesa do século XX, o I Congresso Nacional de Arquitectura, é 
considerado como um momento de ruptura entre a produção arquitectónica concretizada nos Anos 
Quarenta e a desenvolvida na década seguinte. O congresso de 48 defendeu um conjunto de valores 
associados a uma nova realidade social, económica e política (fim dos diversos modelos de fascismos). O 
pensamento ensaiado sobre a arquitectura traduzirá este novo ideário, onde as questões sociais 
constituirão um dos principiais pilares para o Movimento Moderno, a par das soluções formais ou da 
opção pelos materiais empregues. Cf. TOSTÕES: 2003, pp. 105-155. 
26As comunicações apresentadas intitularam-se: Habitação económica e reajustamento social, dos 
arquitectos Nuno Teotónio Pereira (n.1922) e M. Costa Martins; Estudo de casas de renda económica, do 
arquitecto Miguel Jacobetty (1901-1970); A arquitectura no Plano Nacional. Contribuição para o estudo 
do problema da habitação económica em Lisboa, do arquitecto Porfírio Pardal Monteiro; O problema 
português da habitação, do arquitecto Viana de Lima; A solução vertical na habitação colectiva e os 
aposentamentos, do arquitecto Jorge Segurado. Cf. Congresso Arquitectos Portugueses, 1948. Espólio 
Cristino da Silva, FCG-BA. 
27 A comunicação do arquitecto Miguel Jacobetty Rosa versou sobre o Bairro de Alvalade. Da autoria do 
arquitecto urbanista Faria da Costa (1906-1971), de 1947, o Bairro de Alvalade desenvolveu-se para a 
zona – sul da Avenida Alferes Malheiro e a linha-férrea de cintura, por iniciativa da Câmara Municipal, 
tendo sido financiado pela «Federação de Caixas de Previdência – Habitações Económicas». As 
disposições legais de 1945 (Lei nº 2007, de 7 de Maio) e de 1947 (Decreto nº 36212, de 7 de Abril) foram 
determinantes para o ensaio de um novo modelo de habitação social, consagrado no Bairro de Alvalade. 
Inaugurava-se uma nova época. Experimentaram-se modalidades como o das “casas de renda económica” 
ou de “renda livre”, a par da inscrição de um outro conceito de bairro urbano. Planificado para uma área 
de 212 ha, este plano de conjunto propunha para a cidade um programa onde pela primeira vez se 
pensaram edifícios colectivos destinados a habitação social em articulação com diversos equipamentos 
sociais.  
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cidade28. De forma evidente, a preocupação veiculada articulou claramente o 

fenómeno indústria-habitação.  

A novidade desta interpretação redefiniu o enfoque da análise ao propor uma 

planificação nacional e uma acção estruturada entre os diferentes sectores de 

actividade, como correcção dos desequilíbrios existentes entre o número de 

trabalhadores e a oferta de habitação29. Se a contínua concentração da 

indústria em determinadas cidades ou nas suas áreas de influência se 

mantivesse, a assimetria social perpetuar-se-ia, já que a classe operária vivia à 

margem da cidade. Visão renovada, inspirada na experiência das new towns 

inglesas30, promovia a inclusão social, através da integração na cidade das 

habitações da classe proletária. De acordo com esta concepção os bairros 

exclusivos para operários, de tradição Oitocentista, teriam de ser abolidos. 

Propôs-se, como solução, as unidades de vizinhança31 e a construção de 

vários estabelecimentos relacionados com a cultura. 

Será no final dos Anos Cinquenta, com o Decreto-Lei nº 42254 (1959), que se 

agilizou a mudança na política urbana e de habitação para a cidade de Lisboa, 

representando um terceiro ciclo relativo às soluções encontradas para a falta 

de casas, para o qual as indústrias pouco contribuíram. Diagnosticando-se, 

ainda, nesta data a carência de residências na cidade e a continuação da 

implantação de novas unidades industriais, o Decreto de 1959 preconizara um 

modelo inclusivo para as habitações operárias, inserindo-as na dimensão da 

cidade32. O desenvolvimento de Lisboa verificado no último decénio, através do 

                                                 
28 Cf. PEREIRA, Nuno Teotónio; MARTINS, M. Costa - Habitação Económica e reajustamento social. 
Congresso Arquitectos Portugueses, 1948, pp. 1-2. 
29 No Plano Director de Lisboa, Etienne De Gröer defende que a concepção de um plano de urbanização 
de uma cidade, como o da capital, deveria estar articulado com um plano nacional de urbanismo, de modo 
a que as actividades económicas se distribuíssem equilibradamente pelo território, como anlisado no 
capítulo 3. 
30 Cf. Cap. 1 do presente trabalho. 
31 Algumas das principais preocupações das unidades de vizinhança prendiam-se com os diversos níveis 
de artérias de circulação, vias para trânsito rápido e para acesso às habitações (libertas do trânsito geral e 
do principal trânsito local, propiciando um ambiente sossegado, comodidade e segurança que deveria ser 
característico de todas as zonas habitacionais), a distribuição de funções (numa área centralizada deviam 
instalar-se os elementos de interesse colectivo: centro de reuniões e diversões, as lojas, a igreja, as 
escolas, os infantários e os campos desportivos) e com a concepção de vários tipos de habitação (atenção 
ao tipo de famílias a instalar, quanto à sua idade, ao número do agregado, etc.).  
32 Este instrumento legal define um conjunto de meios e de regras de acção na esfera do Estado 
corrigindo, através de um modelo urbano, os efeitos do capitalismo. É um Decreto fundador para a 
construção de Olivais Sul, potenciando uma renovada colaboração entre o Estado e o Município de 
Lisboa ao definir novas formas de acção financeira, técnicas e administrativas para a construção de casas 
de renda económica. Inscreve-se no contexto de aprovação de um instrumento legal de gestão urbanística, 
como é o Plano Director. 
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crescente aparecimento de novos núcleos industriais e do constante aumento 

da população, impõem que se estabeleçam as condições indispensáveis para a 

expansão ordenada da cidade […]33. 

A memória descritiva do Plano de Olivais Sul34, de 1960-61, associou 

claramente a proximidade da zona industrial oriental de Lisboa com a 

existência de um problema social urbano, ao referir: As fontes de trabalhos 

situadas na zona oriental da cidade, segundo inquérito realizado pelo GTH, 

abrangem cerca de 24400 empregados. Destes, 60% residem na zona oriental 

e, em muitos casos, em condições habitacionais extremamente deficientes. 

Assim, por exemplo, na malha de Chelas vivem em construções abarracadas  

3 034 pessoas, a maior parte emprega-se nas indústrias vizinhas35. 

O Plano dos Olivais Sul ao assumir esta relação trabalho-habitação, definiu 

como um dos objectivos fundadores a edificação de casas para uma população 

que residia e trabalhava na zona oriental de Lisboa. O desenho urbano 

defendido articulou e ordenou distintos níveis de densidade populacional 

através da utilização de alguns conceitos organizadores como o grupo 

residencial (1200 a 2400 habitantes); a unidade de vizinhança (4000 a 5800 

habitantes); ou a agregação de unidades de vizinhança que formavam a célula 

(38400 a 48000 habitantes)36. Dentro das células distribuíam-se as diferentes 

tipologias de habitação e os diversos equipamentos planificados, como as 

escolas, as igrejas, as piscinas, os mercados ou o comércio, assegurando um 

nível de sociabilidade indispensável aos padrões de vida subjacentes ao Plano. 

A população afecta ao trabalho industrial, tal como os restantes candidatos, 

podiam repartir-se por tipos e categorias de habitação cujas rendas mensais 

estavam escalonadas em função de determinados níveis de rendimento.  

Vários foram os intervenientes na construção deste vasto programa. 

Estabeleceu-se, a nível legal, o tipo de cooperação e acção a desenvolver 

entre as diferentes entidades envolvidas no projecto37. As principais 

                                                 
33 Decreto-Lei nº 42454, de 1959. Boletim do GTH, nº 20, p.147. 
34 Os autores deste plano base são José Rafael Botelho (n.1923) e Carlos Duarte (n.1926). A Câmara 
Municipal de Lisboa, entre 1959 e 1960, considerou diversas hipóteses para localizar este programa de 
habitações de renda económica, optando por o instalar nas malhas de Olivais Norte, Olivais Sul e Chelas, 
já que dispunha da quase totalidade destes terrenos, devido à política de expropriação dos solos, iniciada 
com Duarte Pacheco (1900-1942). 
35 LOURENÇO: 1999, no capítulo 1.3., referente ao Planeamento da operação de urbanização. 
36 Cf. NUNES: 2007, p. 104. 
37 Decreto-Lei nº 42454, de 1959. 
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responsabilidades distribuíram-se entre a Câmara Municipal de Lisboa, através 

do Gabinete Técnico de Habitação38 que tinha a seu cargo a expropriação dos 

terrenos, os estudos de urbanização, os projectos de arquitectura dos edifícios 

e a preparação das empreitadas e a sua condução, e os compradores dos lotes 

que sustentaram financeiramente o projecto destas casas de renda económica, 

nomeadamente entidades associadas à Previdência Social, quer fossem 

entidades públicas, quer fossem de assistência39.  

Ainda dentro do quadro das disposições da Lei nº 2007, de 7 de Maio, de 1945, 

algumas empresas ou indústrias puderam também adquirir terrenos para aí 

construir casas para os seus trabalhadores. Foi o caso da Companhia das 

Águas de Lisboa (CAL) e, em certa medida, da Sacor, que contrataram 

arquitectos aos quais encomendaram programas residenciais a implementar no 

âmbito do Plano dos Olivais Sul, ambição não concretizada. O Plano dos 

Olivais Sul (1960-61) e a sua legislação fundadora, que fixaram e ordenaram 

neste novo espaço urbano um significativo número de trabalhadores afectos ao 

universo industrial, coexistiram com uma outra filosofia assente no 

desenvolvimento industrial. A nova responsabilidade social de uma indústria 

moderna e economicamente forte traduziu-se afinal na edificação de casas 

para operários, como se fizera antes. Agora podia recorrer-se, eventualmente, 

a outros conceitos urbanos ou arquitectónicos.  

 

5.2. Ensaios e ideias 

 
5.2.1. O pensamento não concretizado. Lisboa a Oriente 

 

A vocação industrial de Lisboa oriental, consolidada sensivelmente durante 

cento e trinta anos (meados do século XIX ao último quartel do século XX), 

incorporou múltiplas realidades técnicas e industriais e poderia ter constituído 

um repositório de excelência no domínio das habitações operárias.  
                                                 
38 Criado no âmbito do Decreto-Lei nº 42454, de 1959. 
39 O Decreto-Lei nº 42454 / 59 no seu Artigo 2º é claro quanto a estas entidades ao referir as instituições 
de Previdência Social, Instituto Nacional do Trabalho e Previdência (Fundo das Casas Económicas). 
Serviços e instituições de interesse público designados pelo Ministério das Finanças para promoverem a 
habitação em Lisboa destinados a funcionários públicos do Estado e dos corpos administrativos (…), 
Serviços Sociais das Forças Armadas. Outras entidades com fins de assistência social interessadas no 
fomento da habitação económica, Cooperativas de construção, Indústria de Construção civil. Cf. 
NUNES: 2007, p. 53. 
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Há, efectivamente, algumas experiências a reter neste domínio. A vila Pereira, 

localizada no Poço do Bispo, representou, simultaneamente, uma tipologia 

muito peculiar e uma das actividades mais desenvolvidas à época nesta área - 

a tanoaria. Constituindo frente de rua, a vila Pereira, de 1887, desenvolveu um 

programa que associou as oficinas e os armazéns (rés-do-chão) às habitações 

dos trabalhadores (1º piso e mansardas), integrando-se no grupo de vilas 

ligadas directamente à produção40. A Sociedade Santos Lima & Cª construiu 

este conjunto, desenvolvendo a sua actividade de tanoaria no próprio edifício 

das habitações, solução adoptada por empresas de menor dimensão, em 

sectores específicos da actividade industrial: as habitações integradas no 

próprio edifício das instalações fabris41. Sem presença decorativa, a fachada 

deste conjunto caracterizou-se pela presença de elementos funcionais como as 

chaminés, que inscreveram um ritmo associado à organização interna dos 

fogos, disfarçando com a sua volumetria a presença das mansardas. 

Respondendo a princípios económicos, esta vila acomodou um elevado índice 

populacional, onde o espaço habitacional ofereceu condições mínimas de 

salubridade. O primeiro piso estruturou-se a partir de um corredor que distribuiu 

vinte fogos ao longo do andar, para a frente de rua e para o seu tardoz, 

potenciando um apertado ou mesmo promíscuo sistema de vizinhança42.  

A vila Pereira, com o seu programa funcional peculiar, pode, ainda assim, 

simbolizar um tipo habitacional associado ao desenvolvimento da primeira 

geração industrial, antes de qualquer enquadramento legal fomentado pelo 

Estado Novo. O seu elevado índice de habitantes e as limitadas preocupações 

com a higiene ou com a orientação e a organização dos fogos, remeteram para 

o vasto universo de edifícios construídos à época por privados, empresários, ou 

industriais, cujo princípio assentou na criação do maior número de fogos numa 

menor área possível.  

Este conjunto representou, porém, uma qualificação no âmbito destas 

tipologias residenciais, conformando mesmo um espaço urbano de feição 

industrial, como é o largo do Poço do Bispo, a par do quarteirão de José 

Domingos Barreiros (c. 1887), ou da vila Flamiano (1888) instalada junto à 

                                                 
40 Cf. PEREIRA; BUARQUE: 1995, pp. 340-341. 
41 Idem, Ibidem. 
42 Cf. FOLGADO; CUSTÓDIO: 1999, pp. 153-155. 
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modelar fábrica de Fiação e Tecidos de Xabregas43, vulgo Samaritana (1857). 

A maioria dos trabalhadores da indústria habitou espaços muitas das vezes 

sobrelotados e sem higiene, o que gerava situações de miséria humana ou 

social, como as enunciadas no Estudo de 1938 ou as denunciadas no I 

Congresso de 1948. Por isso, é difícil encontrar nesta área industrial exemplos 

ou ensaios qualificados de habitação operária, e os construídos ficaram longe 

dos modelos pensados ou experimentados no estrangeiro44. O bairro da Madre 

de Deus (arquitecto Luís Benavente), inaugurado em 1944, constituiu o 

escasso e tardio contributo dos programas desenvolvidos pelo Estado, já 

depois da execução do projecto das “casas económicas”, para dignificar a 

habitação nesta área da cidade.  

Outras vilas, da responsabilidade de privados, fixaram-se em eixos 

estruturantes da actividade industrial, como foi o Vale de Chelas. A vila Emília 

pode representar uma excepção à habitação operária insalubre de inícios da 

década de Trinta. Construída pelo industrial e proprietário dos terrenos, Luiz 

Ribeiro, desenvolveu um projecto de ampliação aprovado pela Comissão das 

Casas Económicas de Lisboa, a 11 de Junho de 193245. Previra a construção 

de quatro prédios com frente para a Estrada de Chelas e treze localizados na 

parte posterior, confinando com um logradouro que formou uma espécie de 

pátio de acesso às habitações. Este conjunto de casas económicas46 integrou 

princípios de salubridade ao projectar-se a instalação de luz e água47. A 

morfologia-tipo desenvolvida organizou a área das instalações sanitárias, 

cozinha e uma espécie de pátio a tardoz, posicionando dois compartimentos 

destinados a quartos à frente, numa das soluções; e um compartimento lateral 

à cozinha, noutra, revelando uma concepção inspirada ainda nos edifícios de 

habitação de inícios do século XX. As fachadas com uma inexistente 

composição arquitectónica apresentaram, contudo, maior preocupação na 

                                                 
43 Idem, pp. 77-81. 
44 Charles Fourier (1772-1837), autor do Nouveau Monde Industriel (1829), preconizou soluções para o 
problema da habitação para os operários fundamentadas em princípios que articulassem a higiene, o belo 
e as exigências sociais através da construção de Falenstérios. 
45 Cf. Processo nº 46564, 1 vol. Arquivo de Obras da Câmara Municipal de Lisboa.  
46 A 15 de Abril de 1933 foi concedido o estatuto de casa económica a este projecto. 
47 No parecer da Comissão das Casas Económicas de Lisboa é referido que não possuindo ainda aquela 
zona da cidade água fornecida pela respectiva Companhia Concessionária, deverá o requerente 
construir um depósito para a água com a capacidade de mínima de 10.000 m3, […] e as canalizações 
montadas de forma que na devida oportunidade possam ser ligadas à rede da Companhia, quando esta 
estender o abastecimento até aquela zona da cidade. Cf. Processo nº 46564, 1 vol. 
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frente de rua onde sobre cada vão de janela se desenvolveu um motivo 

geometrizante de influência Deco48. Exceptuando este elemento decorativo 

conjugado com o desenho das portas, estes prédios de dois e três pisos 

constituíram, até cerca dos Anos Trinta, uma das poucas soluções 

experimentadas a nível do programa habitacional e urbano que dignificaram as 

residências para os milhares de operários que aí trabalharam. A cidade 

industrial teria beneficiado se alguns dos projectos para habitações 

direccionadas para os trabalhadores tivessem sido construídos, quer se 

disseminassem pelo tecido urbano, quer se desenvolvessem dentro do 

conceito da cidade da fábrica. 

 

5.2.2. A Companhia das Águas de Lisboa. Uma solução adiada na cidade 

  

 A Companhia das Águas de Lisboa (CAL), empresa fundamental para o 

processo de modernização da distribuição de água à capital, pretendeu 

construir habitações para os seus trabalhadores, dentro do âmbito da Lei nº 

2005 (1945), no novo bairro dos Olivais Sul. Esta opção aproximou-se do 

pensamento manifestado no Congresso dos Arquitectos de 194849. A 

persistência em construir nesta zona da cidade revelara-se já com a edificação, 

entre 1944 e 1946, da estação elevatória de água, que como vimos em 

capítulos anteriores se localizou na grande área industrial dos Olivais, escolha 

consolidada com o plano director de 194850.  

Jorge Segurado (1898-1990) foi 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 dadas51, encomenda que aceitou, em 1953. 

Dependente das várias negociações que se desenrolaram com a Câmara, 

Segurado elaborou diferentes propostas para o bairro, adaptadas aos vários 

locais que a autarquia indicou para a sua implantação. Chegou mesmo a 

entregar ao Director da CAL um Plano Geral do Bairro ainda nesse mesmo 
                                                 
48 As peças desenhadas e a memória descritiva estão assinadas por António Gomes. 
49 Como analisado no capítulo 2 a Companhia das águas de Lisboa é indissociável do progresso técnico, 
sanitário, industrial e de um certo modelo de civilização, desenvolvido quando as preocupações com a 
higienização se alargaram a uma cidade que se ia industrializando. 
50 Cf. Cap. 3 do presente trabalho. 
51 Cf. documento nº1, Cap. 5. 
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ano, que, em Janeiro de 1954, deve ter sido enviado à Câmara pelo Director 

Delegado, Artur Mendes de Magalhães52.  

Este ante-projecto desenhou-se para os terrenos previamente indicados pelo 

município, que coincidiram com parte da área destinada ao novo reservatório 

da CAL, construção fundamental para o abastecimento da zona baixa da rede 

de distribuição de água às áreas de expansão de Lisboa. Reunira-se no 

mesmo terreno o reservatório e as habitações. O ante-projecto articulou estas 

duas funções (residencial e de reserva de água) e valorizou os benefícios 

paisagísticos inerentes ao programa do reservatório, ao mesmo tempo que o 

arquitecto autor do projecto tira partido, para a urbanização do bairro, da placa 

de relva que cobrirá o depósito53. 

Jorge Segurado, pôde ter encontrado nos Olivais Sul o lugar ideal para a 

concretização das suas convicções, defendidas desde os Anos Trinta, já que 

esta nova proposta de cidade potenciou o desenvolvimento de ideias várias 

para a habitação económica aliada a uma grande liberdade de concepção.  

Ainda antes do Congresso de 1948, e dos duros Anos Quarenta da arquitectura 

portuguesa, Segurado enunciou numa Conferência na Sociedade Nacional de 

Belas Artes (SNBA), realizada em 1934, princípios inovadores, anunciando um 

novo pensamento, entre nós, sobre as “Casas Económicas”54. Comunicação 

percursora, a vários níveis, continha respostas para o grave problema da 

habitação, também diagnosticado por Segurado.  

As propostas apresentadas reflectiram preocupações relacionadas com a 

eleição do tipo das habitações. Segurado inequivocamente assumira a defesa 

da construção colectiva em bloco e em altura por oposição às soluções 

assentes na casa isolada ou unifamiliar. O edifício vertical para as habitações 

económicas, modelo retomado noutra comunicação apresentada no Congresso 

de 1948, sob a designação de “A Solução Vertical na Habitação Colectiva e 

Aposentamentos”, pressupôs o recurso a materiais como o betão armado, para 

a estrutura dessas novas habitações, bem como a utilização de elementos em 

série, que embarateceriam o custo da obra. A defesa do bloco justificou-se, 

também, por opções higienistas, privilegiando aspectos como a boa relação 

                                                 
52 Cf. documento nº2, Cap. 5. 
53 Cf. documento nº3, Cap.5. 
54 Título da comunicação apresentada no referido Congresso realizado na Sociedade Nacional de Belas 
Artes. 
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com a luz do sol. Escolha que condicionou a organização do espaço 

envolvente, através da planificação de grandes áreas livres, verdes, a envolver 

os blocos, da definição dos percursos separados das grandes vias, modelo 

urbano equacionado dentro da concepção dos planos gerais55.  

Dez anos após o Plano Geral do Bairro da CAL, Segurado elaborou uma nova 

proposta para um local distinto do indicado inicialmente, ainda que dentro do 

Plano dos Olivais Sul56. O bairro operário localizou-se agora entre a 2ª Circular, 

futura Marechal Gomes da Costa, e a Av. Infante D. Henrique, na proximidade 

da zona industrial. Na primeira memória descritiva, de 1962, previra-se a 

construção de doze blocos, mas a planta de Distribuição dos Blocos de 

Habitações segundo o Plano dos Olivais apresentou oito blocos, de duas 

tipologias distintas, percebendo-se a organização e a orientação no conjunto. 
(Fig.5.2) 
As opções relativas à implantação dos blocos foram muito próximas das 

enunciadas nos Anos Trinta, tanto ao nível da sua orientação, em função da 

maior exposição ao sol, como na sua relação e na organização perpendicular 

face à rua principal, referindo a memória descritiva 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 tarde57. 

O arquitecto propôs a utilização do betão armado para as lajes, os pilares e as 

vigas, enunciando tipos de habitação completamente standardizados, onde os 

princípios da funcionalidade doméstica se encontravam completamente 

assumidos.  

                                                 
55 Jorge Segurado foi membro da “Internacionaler Verband Fur Wohnugswesen” (Associação 
Internacional da Habitação), com sede em Frankfurt, entre 1931 e 1933. Esta Associação realizou a 
“Exposição Internacional do Urbanismo e Habitação em Berlim”, no ano de 1931. Também não teria sido 
indiferente ao teor do IV Congresso dos CIAM, de 1933, onde se definiram os princípios orientadores do 
urbanismo moderno. Em 1931, realizou uma viagem com o objectivo de reconhecer o modernismo 
europeu, visitando países como a Holanda, a Bélgica ou a Alemanha, onde percorreu o bairro Karlsshure 
(1928). Cf. GALVÃO: 2003, vol. 1, p. 519. 
56 Na tese A Caminho da Modernidade da arquitecta Andreia Galvão, a data indicada para o bairro da 
CAL é 1953-54. Contudo, a documentação consultada revela-nos que o último projecto de Jorge 
Segurado para os prédios de habitação dos trabalhadores da CAL data de 1962. 
57 Cf. documento nº 4, Cap. 5. 
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Os quatro blocos com três prédios contíguos, de dois inquilinos por piso, 

tinham, no tipo A, três quartos de cama, um WC e corredor com acesso comum 

a esta área, uma sala de estar-jantar (com uma varanda ampla) que se 

encontrava separada da cozinha por um móvel armário, à imagem da proposta 

de Le Corbusier em L’Unité de l’Habitation, de Marselha (1947-1952). A nível 

da fachada, o tratamento foi escasso. Para além de um embasamento em 

pedra, os vãos de escadas foram assinalados por grelhagens, denunciando o 

carácter económico da construção. (Figs.5.3 e 5.4) 

Os princípios desenvolvidos pelo Movimento Moderno para o programa 

multifamiliar foram amadurecidos e aplicados aos blocos para operários, 

difundindo-se, também, a dimensão social desses mesmos ideais. As opções 

morfológicas e funcionais do piso-tipo denunciaram uma especialização através 

de criação de zonas que articularam compartimentos diferenciados, como as 

áreas sociais e as de descanso, introduzindo compartimentos vocacionados 

para a lavagem ou a secagem da roupa, representando a casa-máquina, onde 

não havia perdas de espaço, desperdícios de percursos ou estranheza às 

condições mínimas do conceito de habitar moderno. 

Segurado planificou os blocos para 192 famílias, numa solução vertical (4 

pisos) do problema da habitação unifamiliar para casas económicas, mas as 

soluções procuradas no desenho das fachadas foram inexistentes, fixadas 

apenas na pedra ou nos vãos de escada, remetendo este conjunto para um 

universo pouco arrojado. Caso o bairro para os operários da CAL tivesse sido 

construído, a sua pertinência residira na busca das soluções standard da casa-

tipo e na inclusão social que este programa residencial propôs para uma malha 

urbana mais vasta como a dos Olivais Sul. De facto o bairro da CAL 

simbolizara a mudança de paradigma para a construção de habitação operária 

inserida na malha urbana moderna. 

 Paralelamente, o bairro da CAL poderia ter articulado a vontade do arquitecto 

em concretizar um programa habitacional económico com a determinação de 

uma empresa, integrada no conceito de dimensão industrial, em construir 

habitações para os seus empregados de acordo com a Lei nº 2005, dentro da 

nova cidade que os Olivais Sul ensaiaram. Por outro lado, Jorge Segurado ao 

não concretizar o projecto dos blocos para os trabalhadores da CAL perdeu 

uma oportunidade, passados trinta e dois anos, de ensaiar muitos dos seus 
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princípios preconizados para a habitação económica. Será importante 

compreender como desenvolveu as suas convicções na encomenda que 

recebeu, no início da década de Cinquenta, por parte de uma das indústrias de 

ponta existentes em Portugal - a Sacor. 

 

5.2.3. Lisboa a Sul. A Companhia União Fabril. Um esforço improdutivo 

 

A CUF foi uma das empresas que teve a capacidade de operar em Portugal 

transformações radicais no meio físico existente, vinculando à actividade 

industrial amplas extensões territoriais, tanto no Barreiro, como noutros locais 

do país58. Esta acção pode ser considerada precursora e de âmbito nacional. A 

construção de enormes áreas industriais e a edificação do caminho-de-ferro ou 

de instalações portuárias ou sociais ocorreu de um modo brusco, face ao ritmo 

das transformações conhecidas até então. A actuação empreendedora, visível 

na alteração de um território de feição industrial, dependeu exclusivamente da 

procura de mais eficácia na produção. Por esse motivo assistiu-se, muitas 

vezes, a uma certa ausência de critérios claros a nível da organização ou da 

articulação das múltiplas edificações. O sucesso deste vasto projecto 

dependeu tanto de inovações técnicas ou produtivas como da organização da 

empresa ou da integração de múltiplas unidades industriais, um processo que 

assentou na eficiência, na operatividade técnica e produtiva, provocando 

grandes alterações num curto espaço de tempo. As mesmas indústrias 

conheceram no território várias gerações tecnológicas. Alteraram-se e 

adaptaram-se edificações existentes, construíram-se novos edifícios, 

introduziram-se materiais substancialmente diversos em relação aos utilizados 

inicialmente ou adquiriram-se tecnologias mais eficientes e modernas. 

                                                 
58 A Companhia União Fabril foi fundada em Lisboa, no ano de 1865, pelo visconde da Junqueira, 
passando posteriormente para a propriedade da família Burnay. Faz em 30 de Agosto próximo 100 anos 
que nasceu a Companhia União Fabril. Fundou-a no ano de 1865, há um século, portanto, o Visconde da 
Junqueira, que lançava assim, talvez mesmo sem o imaginar, o maior empreendimento industrial 
português que todos conhecemos, e, ocupa hoje, no panorama das actividades fabris nacionais, o lugar 
de maior relevo. Mas não foi por acaso que todo um século de existência se processou, na CUF, desta 
maneira especial. Tal incremento ficou a dever-se indubitavelmente à entrada para aquela empresa, 30 
anos depois da sua fundação, de Alfredo da Silva [1871-1942], que lhe deu o cunho do seu 
extraordinário dinamismo e alta visão, e ao espírito empreendedor dos seus sucessores, que nuca 
perderam de vista a lição do mestre. In “100 anos de vida de uma grande empresa. O I Centenário da 
CUF vai ser dignamente assinalado”. Indústria Portuguesa, Março 1965, p. 188. 
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Os anos de 1907 a 1909 corresponderam à fase de construção e instalação do 

complexo do Barreiro59, cuja planificação previra a constituição de uma das 

mais importantes fábricas do país: […] Os trabalhos de construção das 

importantes fábricas de produtos químicos que a nossa Companhia vai 

estabelecer no Barreiro […]; pelo plano e sistema a que obedecem […] 

constituirá uma das mais poderosas unidades fabris do País […]; dos mais 

aperfeiçoados e nas condições mais vantajosas de produção na Europa60. A 

laboração arrancou com uma fábrica de extracção de óleo de bagaço, a 19 de 

Setembro de 1908, seguindo-se em 1909 as restantes instalações. O complexo 

fabril era, nessa altura, constituído pelas fábricas de ácido sulfúrico, e de 

adubos (com armazém de matérias-primas); armazém de superfosfatos; silos; 

edifício para laboratório, escritórios, armazém de aparelhos eléctricos e 

carpintaria; armazém de juta, linho, tecidos e sacos; fábrica de ácido clorídico; 

casa do guarda; estação de caminho de ferro; correios, casa de habitação ou 

posto médico; bairro operário; fábrica de tártaros, armazém de azeites e 

material de reserva; tanques de azeite, filtros e instalações de aquecimento no 

armazém; hotel (apetrechado com roupas); e móveis de escritório.61  

Desta primeira fase de integração de fabricos62, optou-se, a partir dos anos 

vinte, por alargar a acção a áreas complementares, como as actividades têxtil e 

metalomecânica, ampliando as actividades iniciadas nos primórdios das 

fábricas e permitindo um desenvolvimento autónomo, não limitado às 

necessidades do complexo, mas também voltado para actividades do Grupo 

externas ao Barreiro e para um mercado próprio63.  

                                                 
59 Desenvolveram-se quatro grandes fases ou períodos neste complexo: 1ª – 1908-1945 – criação e 
afirmação, associado a Alfredo da Silva; 2ª – 1945-1977 – crescimento e modernização, até à constituição 
da QUIMIGAL; 3ª - 1975-1988 - período da QUIMIGAL, EP, fundam-se as empresas adubeiras 
nacionalizadas CUF / AMONÍACO PORTUGUÊS E NITRATOS DE PORTUGAL; e o período 
desenvolvido a partir de 1988. De acordo com SILVA, José M. Leal da; GOMES, Gilberto; CRUZ; 
Isabel: 2002. 
60 Relatório do Conselho de Administração de Agosto de 1907. Cf. 50 anos da CUF no Barreiro, p. 42. 
61 Informação Interna, CUF, Barreiro: CUF, 1965, p. 8. 
62 Esta fase está associada à produção de ácido sulfúrico, criando um sistema de produção que aproveitava 
os diversos produtos associados à pirite. In SILVA, José M. Leal da; GOMES, Gilberto; CRUZ; Isabel: 
2002, p. 254. Início da produção de ácido clorídico e sulfato de sódio, como actividade colateral, em 
1911. 
63 Na Assembleia-geral de 7 de Agosto de 1919, alteram-se os estatutos da Companhia União Fabril, 
ampliando o âmbito da produção. Com fábricas em Alcântara, Barreiro, Porto, Alferrarede e Óbidos, 
constituía-se como objecto da CUF: 1º Explorar as indústrias dos corpos gordos, óleos de qualquer 
espécie, azeites, gorduras, etc; 2º Explorar as indústrias de sabão e velas, e as indústrias anexas; 3º 
Explorar as indústrias dos ácidos sulfúrico, clorídico e nítrico, dos superfosfatos, dos adubos em geral, 
dos sais de cobre e ferro e outras correlativas; 4º Exercer a indústria dos transportes terrestres, fluviais 
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As fábricas organizaram-se por zonas, departamentos e serviços64. Uma zona 

integrava um conjunto de instalações onde se fabricavam produtos afins. 

Desenvolveu-se, assim, a zona de produtos químicos, onde se produziram 

ácidos, ou a zona de adubos, onde se fabricaram adubos, etc. Por volta de 

1908, encontravam-se construídos cerca de trinta edifícios, incluindo uma 

central eléctrica; em 1957, o número ampliou-se a cerca de duas centenas65, 

sendo em 1958, a área total fabril e social de 2.145.000 m2 66 (Figs. 5.5 e 5.6). 

Localizada frente ao Tejo, a CUF rivalizara com o núcleo do Barreiro antigo, o 

qual passou de uma vocação piscatória ou moageira para um processo de 

industrialização acelerada pela presença da estação Sul e Sueste67. A área de 

expansão da CUF e a criação de infra-estruturas, como os cais, os portos de 

acostagem e a proximidade da estação do Lavradio, constituíram um conjunto 

de condições excelentes para o desenvolvimento de uma cidade industrial. 

A CUF foi, por excelência, um caso paradigmático de uma indústria que se 

inseriu nas disposições da Lei nº 2007 (1945), ultrapassando largamente o 

critério da dimensão mínima industrial. A modernização dos processos de 

produção assentes numa constante actualização técnica; a incorporação de 

diversas áreas produtivas aproveitando os subprodutos, a par, por exemplo, da 

sua vocação industrial química que a incluía no universo das indústrias base; 

definiram um quadro óptimo para o desenvolvimento da utilidade social da 

CUF.  

Independentemente da existência de um enquadramento legal produzido pelo 

Estado Novo que atribuiu responsabilidades sociais às empresas, a CUF 

                                                                                                                                               
ou marítimos […]; 5º Explorar qualquer outra indústria, quando assim o entendem o Conselho de 
Administração e o Conselho Fiscal; 6º Exercer o comércio de matérias-primas e produtos 
manufacturados; 7º Adquirir e explorar quaisquer concessões mineiras ou de outra natureza, privilégios 
e quaisquer estabelecimentos industriais e comerciais…. Iniciaram ainda a exploração mineira de pirites 
e a participação nas indústrias de refinação ou petroquímica. Cf. 50 anos da CUF no Barreiro, p. 46. 
64 A assistência às Zonas era prestada pelos vários Departamentos e Serviços, desenvolvendo-se uma 
constante articulação com a parte operativa, técnica e produtiva. 
65 Depois de um primeiro período associado a um «conservantorismo tecnológico», em que as 
instalações e materiais respondiam rentavelmente e com fiabilidade às necessidades que lhes eram 
atribuídas – o sucessivo recrutamento de engenheiros e a as modificações tecnológicas do pós-guerra 
produzem inevitáveis efeitos e permitem acompanhar as exigências de qualidade e de intensificação de 
processos. Cf. SILVA, José M. Leal da; GOMES, Gilberto; CRUZ; Isabel: 2002. 
66 O total da área indicada organizava-se do seguinte modo: área fabril 650000 m2 / edificada – 250000 
m2; arruamentos, parques e cais – 400000 m2; área social – centro educativo, refeitórios, creches e bairros 
– 125000 m2; parque desportivo – 15000 m2; área livre – 1350000 m2 / área fabril – 900000 m2; área 
social – 210000 m2; e área sem destino – 1350000 m2. 
67 A 1.2.1861 abre à exploração pública o troço entre o Barreiro e Vendas Novas, na linha do Sul, 
inaugurando em 1884 a nova estação, da autoria do engenheiro Manuel Paes. 
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fomentou, desde 1908, um programa social para os seus operários68. As 

edificações da primeira fase, até sensivelmente aos Anos Trinta, estiveram a 

cargo do engenheiro químico francês Stinville69, nomeadamente o bairro 

operário construído junto ao silo de fosforite, das oficinas eléctricas ou dos 

armazéns. Aliás, este bairro instalado numa espécie de plateau definiu um 

conjunto habitacional com alguma coerência. As habitações de um só piso 

organizaram-se em banda e ao longo das ruas do Ácido Sulfúrico, dos 

Superfosfatos, dos Óleos, do Dinheiro, ou de Stinville, desenvolvendo-se 

perpendicularmente ao rio, tal como os edifícios industriais mais importantes 

desta fase, como o do ácido sulfúrico.  

Conhecido como o Bairro de Santa Bárbara, este conjunto habitacional teve 

diversas ampliações até aos Anos Quarenta. A localização do bairro dentro do 

perímetro fabril facilitou mais tarde a coexistência indistinta entre as habitações 

e as fábricas. O esforço em dignificar este espaço, como se de uma aldeia se 

tratasse, pode estar patente na construção da torre-relógio ou de outros 

equipamentos sociais, como o cinema ou a creche, um dos primeiros edifícios 

que o arquitecto Cristino da Silva fez para a CUF70.  

Cristino da Silva começou a colaborar com a CUF no final dos Anos Trinta, 

período correspondente a uma mudança da estratégia da empresa. A entrada 

de Cristino no universo das encomendas da CUF coincidiu com o fim de um 

primeiro momento da edificação a cargo do engenheiro Stinville e da sua 

equipa, tanto para os edifícios industriais, como para as habitações. Este 

período coincidiu com a fundação de um corpo técnico da CUF associado ao 

                                                 
68 Constituído por 92 casas individuais para operários e 4 para os quadros e empregados, o primeiro 
bairro da empresa foi edificado em 1909. 
69 O engenheiro Stinville foi comummente referenciado como o autor dos projectos das fábricas de ácido 
sulfúrico, de superfosfatos e de sulfato de cobre. Na pesquisa realizada não encontramos nenhum 
documento gráfico que indicasse a autoria das fábricas. Foi Director Técnico das instalações do Barreiro 
de 1907 a 1927, tendo a trabalhar consigo um vasto corpo de engenheiros, como Pelet; o português Birne; 
os franceses Casterá e Sabatier; o espanhol Codoñer, o português Madail. Em 1927, o Engº Madail, 
assume a chefia técnica das Fábricas do Barreiro. Cf. 50 anos da CUF no Barreiro, p. 18, e pesquisa 
realizada pelo Engº Leal da Silva no âmbito de um trabalho sobre o Eng. Stinville. 
70 O ante-projecto da creche para sessenta lactentes desenhou-se no prolongamento deste bairro, 
localização preferencial para as operárias que poderiam morar no bairro ou que vinham trabalhar nas 
fábricas. Em 1943, o arquitecto Cristino da Silva concebeu um edifício longitudinal, adaptado ao desnível 
do terreno, definindo uma cave para a limpeza e tratamento da roupa, enquanto no rés-do-chão as diversas 
funções, como os dormitórios, o refeitório, a cozinha, ou o consultório médico se distribuíram 
simetricamente através de um eixo central. A solução arquitectónica inseriu-se dentro do espírito do 
bairro, apropriando-se de um léxico próximo do da “casa portuguesa”, com os beirados ou os arcos a 
marcarem as portas ou a varanda disposta a Sul. 
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departamento de projectos, em 193471. Este departamento de projectos passou 

a articular-se com as empresas que vendiam o projecto e os equipamentos à 

CUF ou a conceber as diferentes remodelações, pois é difícil encontrarem-se 

obras de autor neste conjunto industrial, a partir fundamentalmente desta 

data72. Por oposição, o programa social ficou associado a um dos nomes 

consagrados da arquitectura portuguesa de então. 

Cristino, só por si parecera promissor para a qualificação urbana e 

arquitectónica da CUF, pelo menos nos aspectos relacionados com a cidade da 

fábrica, podendo ter-se ultrapassado em muito esta escala73. O ante-projecto 

do Bairro-Jardim, programado para Lisboa pela Sociedade Importadora e 

Exportadora de Materiais, Lda., de 1933, deixava adivinhar que o mesmo 

pensamento e arrojo formal pudessem ser transpostos para o Barreiro, 

atestando a importância da CUF na modernização da indústria nacional74. A 

                                                 
71 A primeira sala de desenho foi montada em 1945, dando resposta a um volume de trabalho cada vez 
maior e mais diferenciado. A partir dos anos cinquenta, o número de desenhadores e engenheiros 
admitidos foi cada vez maior. Em 1957 havia 58 desenhadores e em 1959, admitiu-se um fotógrafo 
profissional, inaugurando-se a “fotografia industrial”. O Centro de Projectos da CUF, que está na génese 
da Profabril (1963), nasceu em 1960 contribuindo para a montagem, execução e conservação das 
estruturas industriais, bem como para a instalação de novas fábricas, de acordo com princípios 
normalizadores e económicos. 
72 A instalação de sulfato de amónio é um dos exemplos da compra da tecnologia que integrava o projecto 
de uma firma Inglesa a Imperial Chimical Industries, ICI, do complexo de Billingham, que há muito tinha 
relações comerciais com o grupo CUF. O fabrico de sulfato de amónio inicia-se em 1952, com a produção 
de 20000 toneladas e 60000 toneladas, em 1956. 
73 Cristino da Silva, jovem arquitecto autor do Capitólio (1929), que participou no I Salão dos 
Independentes (realizado em Lisboa, na Sociedade Nacional de Belas Artes, inaugurou-se em Maio de 
1930. Faziam parte da Comissão Executiva, Jorge Segurado, José Tagarro ou o escultor Diogo de 
Macedo, entre outros. Um dos objectivos do Salão, para além da divulgação da arte, prendeu-se com a 
afirmação de uma primeira geração de modernos em Portugal), denunciou uma primeira vanguarda 
internacional, preconizando outras soluções para a habitação à semelhança da Vila Roche (1923) ou da 
Vila Savoie (1928-30). 
74 Logo na década de Trinta um dos projectos não concretizados do arquitecto Luís Cristino da Silva 
(1896-1976) reportou-se a uma encomenda feita pela Sociedade Importadora e Exportadora de Materiais 
Lda. A localização na Lisboa Oriental, na proximidade dos Conventos de Santos-o-Novo e dos 
Barbadinhos, deste plano poderia ter contribuído para a resolução de um dos mais preocupantes 
problemas sentidos na cidade de Lisboa. Aproveitando a encosta exposta a Sul e ao rio Tejo, Cristino da 
Silva desenhou um ambicioso programa urbano que poderia dignificar aquela área, aproximando-a das 
exigências de renovação sentidas para outros locais da cidade, como a área envolvente do Instituto 
Superior Técnico (1927), onde Cristino construiu a primeira moradia moderna (1930), complementando 
uma escala maior que se propunha para esta acrópole do ensino técnico (a casa Bélard da Fonseca, em 
Lisboa, apresentou uma proposta radical quanto ao purismo das suas formas e à organização espacial 
interna que também se ensaiara neste projecto). O plano urbano articulou prédios e moradias; outros 
volumes puderam indicar a presença de alguns equipamentos, como uma estação rodoviária, associando 
também áreas de desporto (três campos ao ar livre) favoravelmente instaladas junto da cerca do Convento 
de Santos-o-Novo. Este desenho urbano dignificou a cidade, que claramente se pretendera moderna, 
redimensionando a arquitectura à sua escala. A moldar a actual Avenida Mouzinho de Albuquerque, 
localizaram-se dois volumes residenciais. Propunha-se o prédio como uma solução de grande escala, 
reconhecida no edifício de planta triangular, que anunciara qualificadamente este conjunto à Avenida, ao 
apresentar o seu volume marcado pela verticalidade de uma torre circular. Nestes desenhos encontraram-
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criação de um enquadramento legal favorável à construção de habitações 

sociais, surgido em 194575, e que à partida pareceu ser um estímulo à criação 

dos arquitectos, poderá, no entanto, não se ter revelado tão propício.  

Cristino iniciou a colaboração com a CUF através dos projectos de habitações 

para o bairro de Santa Bárbara. Contudo, o ano de 1945 foi decisivo para o 

trabalho desenvolvido para esta empresa, desconhecendo-se se haverá uma 

relação directa com as leis promulgadas nesse ano, nomeadamente com a de 

fomento e reorganização industrial. 

O facto foi que se registou, a partir de 1945, uma alteração no pensamento 

social da CUF, sendo o próprio Director, engenheiro Rocha e Melo, a 

estabelecer informalmente o programa do novo bairro76. A opção por outra 

localização para o futuro bairro evidenciou a primeira ruptura com o programa 

social realizado até então. Abandonou-se a ideia de ampliar o conjunto de 

Santa Bárbara e determinou-se a construção de um novo núcleo em terrenos 

da CUF, ainda que nas envolvências das instalações fabris. A estação do 

Lavradio constituiu uma espécie de centralidade, organizando o conjunto 

habitacional a norte e a sul da linha de caminho-de-ferro. Para as habitações 

                                                                                                                                               
se propostas formais muito próximas das utilizadas noutros equipamentos coetâneos da autoria de 
Cristino, nomeadamente o Liceu Nacional Diogo de Gouveia (1930-1934) construído em Beja, como o 
despojamento formal ou a ausência de elementos ornamentais. A estética anunciada dependeu do material 
utilizado. A plasticidade marcada pelos pilares ou pela presença de grandes envidraçados, associada a 
coberturas planas e a volumes rasgados nas fachadas indiciou o uso do betão como material estrutural. 
Este bairro-jardim, pensado para a Lisboa oriental antes da definição do plano director, que viria a 
consolidar a indústria nesta zona, não chegou a ser construído, ficando adiada uma das soluções formais 
mais arrojadas para a população que aí trabalhou. Projecto vocacionado para a zona oriental e industrial 
da cidade ultrapassou claramente o conceito de proximidade da fábrica, como no caso da Covina, 
rompendo com os conceitos de habitar veiculados pelo Estado, pelos municípios ou pela maioria dos 
privados. De princípios claramente modernos, as propostas urbanas e arquitectónicas indicadas por 
Cristino poderiam ter potenciado uma experiência qualificada para este tipo de habitações, soluções que 
dificilmente se construiriam mesmo para programas similares desenvolvidos pelo próprio autor, como nos 
projectos realizados para a CUF, como iremos ver. 
75 Lei nº 2005 e Lei nº 2007. 
76 Logo em 1940, foi criada a Caixa de Previdência do Pessoal da Companhia União Fabril e Empresas 
Associadas, entidade desenvolvida de acordo com as novas bases técnicas estabelecidas pela legislação 
corporativa da qual resultou, necessariamente um alargamento de possibilidades assistenciais, 
direccionadas para a os serviços médicos, para a melhoria das despensas de abastecimento e refeitórios. 
Outras regalias para os trabalhadores foram fomentadas, nomeadamente, através da criação da creche ou 
da colónia de férias, em 1944, que após vários locais foi edificada em Almoçageme, no ano de 1950, com 
risco do arquitecto Lima Franco. Esta colónia ocupava cerca de três hectares e era constituída por dez 
edifícios, sendo cinco destinados a dormitórios com capacidade para trezentos rapazes ou raparigas. Em 
1953, também já existia no Barreiro uma escola primária, que tinha de dia as classes de rapazes e 
raparigas e de noite funcionava para os operários de sexo masculino. De acordo com a preocupação de 
valorização cultural que a CUF manifestava, criaram-se a biblioteca e o cinema-ginásio (edifício com 
1484 metros quadrados e com 1225 lugares. Cf. Indústria Portuguesa: 1953, pp. 49-50.  
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definiu-se um carácter, exclusivamente, unifamiliar, com jardim e logradouro 

privado. 

O primeiro estudo de Cristino, com data de 20 de Dezembro de 1945, 

respondeu ao programa proposto. A zona residencial prevista para um total de 

698 casas, incorporou moradias para engenheiros e habitações para operários, 

edifícios públicos e uma área verde e desportiva, que devido à sua localização 

constituía um espaço de transição entre o mundo fabril e o habitacional, 

solução que Cristino explorou ao longo dos vários planos. (Figs. 5.7 e 5.8) 

O bairro estendeu-se maioritariamente a norte da estação do Lavradio, 

aproximando grande parte das habitações da área fabril, desenvolvendo-se a 

sul um núcleo onde se instalara a igreja e as escolas. Exceptuando a zona 

desportiva e de lazer, os restantes equipamentos distribuíram-se pelo bairro, 

rompendo os quarteirões habitacionais que se desenvolveram em leque a partir 

de um eixo de distribuição, como as rotundas ou os cruzamentos, à 

semelhança da solução que Paulino Montez apresentara para o bairro da 

Encarnação, inaugurado em 1946. Os quarteirões tipo compunham-se por 

habitações unifamiliares em banda, formando frente de rua, para onde se 

desenvolvia o pequeno jardim, enquanto o logradouro se localizara no tardoz. 

As habitações, ainda que apresentassem variantes, responderam aos 

princípios da casa-tipo, onde as funções de circulação ou a distribuição do 

espaço estavam racionalmente organizadas.  

Se nos primeiros tempos da CUF no Barreiro foi possível construir os primitivos 

núcleos habitacionais junto da fábrica, o mesmo já não foi exequível em 

meados dos Anos Quarenta, apesar da proposta apresentada afastar o novo 

bairro do centro das fábricas. Outros actores e novos princípios entraram em 

cena77. Efectivamente, a Direcção Geral dos Serviços de Urbanização (DGSU) 

não concordou com a proposta da localização do bairro a norte da estação do 

                                                 
77 Em 1944, o Decreto-Lei nº 33921 de 5 de Setembro determina, em termos análogos ao Decreto-Lei nº 
24802 de 21 de Dezembro de 1934, que fossem elaborados os planos gerais de urbanização e expansão 
das sedes de concelhos, das localidades com mais de 2500 habitantes, que apresentem apreciável 
crescimento demográfico, e de centros urbanos com interesse turístico, recreativo, climático, terapêutico, 
espiritual, histórico ou artístico, de modo a obter a sua transformação e desenvolvimento de acordo com 
as exigências de vida económica e social, da estética, da higiene e da viação, com o máximo proveito e 
comodidade para os seus habitantes. As Câmaras Municipais ficavam responsáveis pela elaboração dos 
Planos de Urbanização, quando não existisse ou se criasse um organismo especial com competência legal 
ou delegada nos termos do artigo IIº do Decreto-Lei nº 33921. A Direcção Geral dos Serviços de 
Urbanização é criada pelo Decreto nº 34337, de 27 de Dezembro de 1944. 
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Lavradio e os trabalhos futuros deveriam articular-se com os Estudos de 

Planeamento Regional da Margem Sul78 e com o ante-plano de urbanização do 

Barreiro79, a cargo do arquitecto Paulo Cunha (n.1909-?) e do Engenheiro 

Santos Silva. Um ofício enviado pela CUF a Cristino da Silva referiu que dever-

se-á procurar de harmonia com as directrizes da Direcção Geral dos Serviços 

de Urbanização, integrar o projecto do Novo Bairro Operário CUF no plano 

geral de urbanização do Barreiro que se encontra em estudo80. Este mesmo 

documento recomendou ainda a aquisição de uma nova área confinante, 

ficando os terrenos do primeiro estudo de 1945, destinados à primeira zona do 

bairro, reservados para instalar a zona verde de protecção, campo de jogos, 

edifícios para serviços sociais e habitação dos engenheiros81, solução 

adoptada nos restantes projectos, como já foi referido. 

Os vários estudos desenvolvidos por Cristino até à solução final de 1951, 

designada de Plano Definitivo de Urbanização do Novo Bairro Operário do 

Barreiro, CUF, evidenciaram três grandes fases associadas a um pensamento 

em evolução e integrador de exigências provenientes tanto da CUF, como das 

entidades oficiais. O primeiro momento desenvolveu-se entre 1945 e 1947, no 

qual se incluiu o estudo inicial; o segundo desenhou-se durante o ano de 1948, 

e o terceiro e último entre 1949 e 1951. 

A segunda fase foi essencial ao nível da definição de conceitos estruturantes 

referentes ao uso do solo, às áreas ocupadas ou à resolução quanto ao 

número de fogos pretendidos. Os estudos de 1948 redefiniram as áreas 

ocupadas pelo novo bairro, como resposta aos requisitos da DGSU. Grande 

parte do bairro desenvolveu-se a sul do caminho-de-ferro, permanecendo a 

norte o bairro dos engenheiros com a zona desportiva e verde a coroar e a 

proteger a proximidade das fábricas químicas. Neste ano, atribuiu-se também 

uma atenção fundamental ao universo da população prevista para o bairro, 

projectando-se com maior rigor o conjunto das habitações em articulação com 

o seu âmbito económico e social. 
                                                 
78 A Comissão para os Estudos de Planeamento Regional da Margem Sul iniciou a sua actividade em 
Agosto de 1947. Cf. Espólio Luís Cristino da Silva, Urbanização do Novo Bairro Operário do Barreiro, 
28 de Agosto de 1950, FCG-BA. 
79 A partir de 1945 realizaram-se os primeiros estudos para o ante plano de urbanização do Barreiro; em 
1956 foi submetido a parecer do Conselho Superior de Obras Públicas e a 22 de Outubro de 1957 foi 
aprovado. LOBO: 1995, pp. 293 e 304. 
80 Cf. Espólio Luís Cristino da Silva, Companhia União Fabril, 6 de Janeiro de 1947, FCG-BA.  
81 Idem, Ibidem. 
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Em 17 de Junho de 1948, Cristino solicitou à CUF uma actualização dos dados 

referentes à constituição das famílias dos operários, dos encarregados e dos 

empregados de escritório82. A elaboração de estudos mais pormenorizados 

colocou exigências quanto à concepção e definição de áreas das diferentes 

casas e à sua organização e localização dentro do próprio bairro, solucionando 

aspectos de natureza social e mesmo cultural. A inserção dos habitantes 

isolados, ou seja dos trabalhadores solteiros, dentro do programa do bairro 

consistiu num problema colocado por Cristino da Silva à administração. A 

dúvida residira em saber se estes empregados deveriam concentrar-se em 

grandes blocos ou em pequenos blocos formando um conjunto isolado, não 

havendo também uma resposta quanto ao tipo de quarto, já que a hesitação 

persistira face à opção entre uma camarata ou os quartos individuais. Estas 

preocupações claramente formuladas deixavam transparecer uma forte 

inquietação com questões morais e de boa convivialidade com as restantes 

famílias.  

O próprio bairro organizara-se em torno da ideia do chefe de família. Os mapas 

de famílias fornecidos pela CUF destacaram o chefe do agregado, 

independentemente do tipo de função desempenhada83. A exactidão dos 

números respondeu a alguns items, como as famílias, a composição do 

agregado, o tipo de ocupação – operários, encarregados, agentes técnicos, 

empregados de escritório, as crianças em idade escolar e o seu género. Ao 

todo foram necessárias setecentas casas. O universo dos engenheiros não se 

incluía nesta contagem.  

A terceira fase, desenvolvida até 1951, consolidou e solucionou o conjunto das 

preocupações referentes às exigências relativas aos custos, aos assuntos 

sociais, às compatibilidades com o plano de urbanização do Barreiro e, 

provavelmente, a um programa social e cívico representativo de uma empresa 

como a CUF. Decorridos seis anos, desde o início dos estudos, diversas 

cambiantes foram sendo integradas face ao primeiro ante-plano apresentado. 

                                                 
82 Cf. Espólio Luís Cristino da Silva, Ofício para D. Manuel de Melo, 17 de Junho de 1948, FCG-BA. 
83 Cf. documento nº 7 e 8, Cap.5. 
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Em Junho de 1949, Cristino desenvolveu diversos estudos prévios, que 

serviram de base ao plano do novo bairro84. A preocupação de construir 

setecentas habitações numa superfície mínima de terreno determinou uma 

alteração fundamental quanto ao partido arquitectónico das habitações, bem 

como à disposição dos edifícios no conjunto. Em 1949, Cristino libertou-se do 

conceito da cidade-jardim e das habitações unifamiliares, condição da primeira 

encomenda, propondo que parte da população se concentrasse em blocos em 

altura de habitação colectiva, solução aprovada pela administração da CUF. 

Aliás, num ofício, de Junho de 1950, referiu-se que a primeira zona a ser 

construída fosse a dos blocos dos operários85. (Figs. 5.9 e 5.10) 

A memória descritiva de Abril de 1950, referente ao ante-plano de urbanização 

justificou as alterações introduzidas86. O estudo desenvolveu-se para uma 

superfície de trinta e cinco hectares, prevendo-se o total de dois mil e 

oitocentos habitantes87. Cristino referiu que neste novo estudo, as principais 

directrizes que nos foram fixadas inicialmente mantém-se […]. O partido de 

composição do plano, […], sofreu, porém, uma profunda remodelação, no 

sentido de lhe delimitar a referida rigidez, substituindo-a por uma estrutura mais 

maleável. […] O Centro Cívico, Cultural e Recriativo, bem como o Centro 

Comercial, foram localizados na praça fronteira à estação do C.F., ponto 

obrigatório de passagem entre o Bairro e as Fábricas. As escolas primárias e a 

capela, formarão o centro geográfico do Bairro, ao qual vão convergir as 

principais vias de acesso reservado a peões88.  

As ideias constantes no ante plano de 1949 pareceram beneficiar do período 

de abertura pós I Congresso dos Arquitectos, e seriam sedimentadas com o 

Plano Definitivo de Urbanização do Novo Bairro Operário do Barreiro89, de 

Agosto de 1951, que previra incontestavelmente quatro zonas: a zona 

residencial90; cívica, administrativa e comercial; a escolar e de culto; e a 

                                                 
84 Cf. documento nº 9, Cap.5. Estudo a submeter posteriormente à apreciação das entidades oficiais e à 
própria administração. 
85 Cf. documento nº 10, Cap.5. 
86 Cf. documento nº 11, Cap.5.  
87 Este estudo contou com mais dez hectares de terreno do que a solução anterior. 
88 Cf. documento nº 14, Cap.5. 
89 O ante-projecto do novo Bairro Operário é aprovado pelo Ministério das Obras Públicas, em Outubro 
de 1950. 
90 A zona residencial compunha-se de vinte moradias para o pessoal superior, a Norte da CP; e a Sul 
previam-se onze blocos de cinco pisos, oito blocos de três a quatro pisos, e diversos grupos de moradias, 
individualizadas, geminadas ou unifamiliares.  
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desportiva, que se complementavam com uma quinta, não constante no Plano, 

a do trabalho.  

A centralidade cívica do plano de 1949 definiu-se a partir da estação de 

comboio do Lavradio em articulação com um conjunto de serviços colectivos, 

como a biblioteca, a polícia ou os estabelecimentos comerciais e a creche. As 

duas escolas primárias, as residências dos professores e a igreja organizaram-

se em torno de uma praceta mais afastada da linha-férrea, na envolvência da 

qual se desenvolveram as habitações91 geminadas, ou unifamiliares.  

Delimitou-se o bairro por artérias para trânsito de maior velocidade, as quais 

permitiam o acesso ao seu interior através de vias secundárias para 

automóveis, acedendo-se com facilidade às diferentes zonas. Uma vasta rede 

de caminhos residenciais desenvolveu-se entre as diversas habitações e o 

verde planificado, separando-se claramente a circulação entre veículos e 

peões. Os blocos dispuseram-se perpendicularmente às artérias de circulação, 

procurando uma melhor orientação à exposição solar. (Figs. 5.11 e 5.12) 

Respondendo ao convite92 que a CUF endereçara a diversos arquitectos para 

apresentarem esbocetos para as variadas edificações, de acordo com o Plano 

de Urbanização, Cristino planificou a construção de setecentos e noventa e 

seis alojamentos, respondendo adequadamente aos mapas dos trabalhadores 

e suas famílias fornecidos pela CUF em 1948, concebendo seis grupos de 

habitações93. Foi nos blocos que Cristino adoptou soluções mais próximas ao 

projecto de trinta e três, recorrendo às coberturas em terraço, planas ou 

inclinadas, introduzindo em algumas unidades residenciais um sistema 

distributivo assente nas expressivas galerias exteriores, opção tão cara ao 

Movimento Moderno. Para algumas das moradias planificou-se a construção de 

coberturas planas, mas a sua composição acusou uma atitude de 

compromisso, aproximando-as das casas dos engenheiros construídas por 

                                                 
91 Cf. documento nº 15, Cap.5. 
92 Convite endereçado a 20 de Outubro de 1950. 
93 Os seis grupos compunham-se por: doze blocos tipo grande com quatro pisos para operários; oito 
blocos tipo pequeno com três pisos para operário; sete habitações dispostas em ordem contínua com a um 
a dois pisos para operários; dezanove habitações geminadas com dois pisos para operários; quarenta e seis 
habitações unifamiliares com dois pisos para chefes de fábrica e encarregados e vinte habitações uni- 
familiares com dois pisos para pessoal superior. Cada um destes grupos foi subdividido em dois ou mais 
tipos de habitação. Por exemplo, no primeiro grupo podia encontrar-se o tipo A, o B ou o B’, as variantes 
prendiam-se com as áreas definidas, com o número de compartimentos, ou com outras pormenorizações 
diferenciadas. Cf. documento nº 15, Cap.5. 
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Cristino, que do conjunto foram as que mais se aproximaram do espírito inicial 

da garden city. O próprio sistema construtivo indiciou um pensamento dual, 

revelado na memória descritiva de Fevereiro de 1951, ao referir […] na 

construção desses edifícios poderão ser adaptados dois sistemas construtivos 

absolutamente diferentes e inteiramente adequados à função que têm de 

desempenhar. A construção tradicional, constituída por alvenaria ordinária e de 

tijolo nas paredes das edificações com um ou dois pisos e a estrutura de betão 

armado, com paredes exteriores duplas, ou massiços nas edificações com três 

e quatro pisos – Blocos94. 

A terceira e última fase95 de colaboração de Cristino com a CUF correspondeu 

à aprovação do Plano Definitivo de Urbanização do Novo Bairro Operário, de 

Agosto de 1951, proposta mais ambiciosa e consentânea com os princípios 

funcionais presentes na Carta de Atenas para a cidade ou para os novos 

aglomerados urbanos. Apesar do plano de urbanização ter nascido marcado 

pela área de implantação cortada por um conjunto de vias, como o caminho-de-

ferro e a estrada nacional, a lembrar o conceito da cidade linear ou cidade 

industrial (1942-1943) de Le Corbusier, que substituía a “cidade jardim 

horizontal” pela “cidade jardim vertical”96, o projecto de Cristino mantivera o 

ciclo das funções básicas comuns a todos os Homens, deste novo tempo 

dependente da máquina. As funções de habitar, de trabalhar, de circular e de 

descansar deviam manifestar-se no desenho urbano integrador e facilitador dos 

                                                 
94 Cf. documento nº 15, Cap.5. 
95 Quando o arquitecto Cristino da Silva elaborou os diversos planos de urbanização para a empresa CUF 
tinha-se desenvolvido na Finlândia, perto de Kotka, um dos exemplos mais relevantes no âmbito dos 
programas sociais desenvolvidos por indústrias da fase neotécnica. O projecto da fábrica Sunila data de 
1935-1937; a construção decorreu entre 1936-1939 e teve uma fase de ampliação desenvolvida entre 
1951-1959. Esta fábrica de celulose, instalou-se numa ilha, junto da matéria-prima, a floresta, a partir de 
finais dos Anos Trinta. Alvar Aalto (1898-1976) autor do projecto urbano e arquitectónico de Sunila 
assenta a sua planificação numa ideia principal, a integração das preexistências geográficas e 
paisagísticas, incorporando-as e articulando-as com as construções, opção que reflecte a procura dos 
valores de contexto. Tendo presente este pressuposto, as encostas orientadas a sul ficaram reservadas aos 
grupos de casas; os pequenos vales, à circulação e aos jardins; e as encostas a norte mantiveram a floresta 
intacta. A articulação entre a técnica, a natureza e as concepções modernas de organização do espaço, dos 
edifícios e da função, foram plenamente exploradas para potenciar boas condições de trabalho e de vida 
aos trabalhadores. A mestria e o espírito de síntese com que desenvolveu o plano de Sunila, contribuíram 
com que Aalto fosse considerado um dos arquitectos da sua geração que mais contribuiu para a definição 
de conceitos relacionados com o urbanismo industrial, no entanto, em Portugal a sua influência não 
parece ter sido muito ampla. 
96 Proposta claramente referente a rígidos princípios racionais, partia das infra-estruturas de circulação de 
mercadorias, de pessoas, de matérias-primas, como a água, a estrada ou a via-férrea, para estruturar as 
diferentes actividades. Cf. LE CORBUSIER – Oeuvre complète, 1939-1946, (pub. W. Boesiger), vol. 4, 
9ª edição, Zürich : Edition Girsberger, 1991, [1ª edição 1946], p. 67. 
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novos valores culturais, diminuindo a distância entre as diferentes áreas, o 

tempo e o modo como se percorria essa distância.  

A cidade jardim vertical foi também o conceito adoptado por Cristino a partir de 

1949. O Plano Definitivo revelou, simultaneamente, a introdução do zonning, 

definindo claramente o espaço para os diferentes tipos de habitação, para o 

lazer, para os aspectos mais relacionados com o espírito, como a escola ou a 

igreja, e para o comércio ou administração. O verde comunitário invadiu o 

plano, os blocos organizaram-se perpendicularmente à rua e as vias foram 

hierarquicamente desenhadas. Este plano abandonara os princípios realizados 

no bairro inicial, localizado no interior da fábrica, e que procurava criar uma 

cidade cuja existência dependia exclusivamente da fábrica, o lugar e o espaço 

de trabalho por excelência e gerador de uma nova ordem social, cultural e 

potencialmente urbana. 

O Plano Definitivo de 1951, no entanto, não foi concretizado, ficando por 

cumprir um dos projectos que, em Portugal, poderia ter dignificado o espaço 

social dos operários e qualificado uma área de proximidade industrial da CUF. 

O problema das casas económicas para os operários terá tido soluções 

provavelmente representadas no Plano de Urbanização do Barreiro. Apenas se 

construíram quatro blocos para os operários, correspondentes à primeira fase a 

concretizar por decisão da administração da CUF. Do Plano e com projectos de 

Cristino construiu-se o núcleo do bairro dos engenheiros. Os blocos edificados 

respeitaram a disposição do Plano Definitivo, mas a autoria foi do arquitecto 

Fernando Silva (1914-1983), que não elegeu soluções como a cobertura em 

terraço ou as galerias exteriores97. (Figs. 5.13 e 5.14).  

O discurso de inauguração do Dr. Jorge de Melo de dois destes blocos e de 

dez casas para engenheiros, em 195598, reflectiu, no entanto, uma mudança na 

política da empresa quanto ao programa habitacional para os trabalhadores, 

referindo […] hoje não está em voga a construção de bairros residenciais por 

parte das empresas privadas. No caso da CUF que tem milhares de 

                                                 
97 Num ofício de 9 de Maio de 1951, a CUF comunica a Cristino da Silva que os esbocetos dos edifícios 
do Bairro Operário seleccionados foram do arquitecto Fernando Silva. Cf. documento nº 12, Cap.5.  
98 Dois dos quatro blocos para noventa e duas famílias para operários e dez vivendas para os engenheiros 
foram inaugurados a 18 de Julho de 1955. A administração da CUF assinalou a inauguração realizando 
um almoço num dos refeitórios do Barreiro, onde estiveram presentes entre outros o Subsecretário de 
Estado do Comércio e da Indústria, o Eng. Magalhães Ramalho; o Governador Civil de Setúbal, Dr. 
Miguel Bastos; e D. Manuel de Melo e os seus filhos. 
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funcionários, esta solução do problema da habitação tornar-se-ia uma ruína 

para a própria empresa99. A orientação social da empresa direccionara-se para 

a manutenção dos postos de trabalho. De qualquer modo, o seu discurso 

assegurou ainda o arranque de uma segunda fase correspondente à 

construção de casas para chefes de serviço, para agentes técnicos e para 

empregados de escritório, e de mais residências para operários, prevendo-se a 

edificação da Capela de Santa Bárbara. 

Abandonado este Plano, a CUF edificou no Barreiro ainda alguns 

equipamentos, como as escolas para os filhos dos trabalhadores, 

nomeadamente dos engenheiros100. Localizado numa área de expansão do 

tecido urbano e distante do recinto fabril ou das habitações dos trabalhadores, 

o colégio do Barreiro foi planificado pelo arquitecto Formozinho Sanchez (1922-

2004) 101.  

A primeira fase do projecto do Externato Manuel de Melo, no Barreiro, tema da 

capa da Arquitectura102, de Janeiro de 1963, concluíra-se longe do perímetro 

das indústrias da CUF. Esta escola constituiu um vasto programa para um total 

de seiscentos alunos, integrando os antigos 1º, 2º e 3º ciclos. As principais 

preocupações inerentes ao conjunto arquitectónico fixaram-se no ambiente 

existente, adoptando o partido arquitectónico à topografia acidentada e à 

paisagem, elementos justificadores da implantação e orientação das salas de 

aulas e da disposição do construído. 

Tal como em muitos outros casos, também o arquitecto Formozinho Sanchez 

realizou algumas viagens ao estrangeiro, visitando as escolas similares e as 

mais importantes do ponto de vista pedagógico e arquitectónico. Um dos 
                                                 
99 Indústria Portuguesa: 1955, p. 254.  
100 Mesmo sendo acção do Estado é seguramente devido à existência da CUF no Berreiro que o Decreto-
Lei nº 35402, de 27 de Dezembro, de 1945, aí instala a escola técnica Alfredo da Silva. De há muito que 
se fazia sentir na vila do Barreiro a necessidade da criação de uma escola de ensino técnico; bastará 
dizer que desde há anos atinge algumas centenas o número de alunos que residem naquele grande centro 
industrial e frequentam escolas industriais e comerciais de Lisboa. Muito se deve ali, neste campo, à 
iniciativa particular. E à Câmara Municipal, que tanto tem pugnado no sentido de ser dotada aquela vila 
com uma escola técnica, tomou recentemente a resolução de proceder à rápida adaptação de um seu 
edifício, com relativo desafogo, durante alguns anos. Entende o Governo que deve corresponder àquele 
louvável propósito da Câmara Municipal do Barreiro, bem como à aspiração unânime da população, 
criando desde já a escola. In Indústria Portuguesa, Dezembro 1945, p. 27. 
101 O arquitecto Formozinho Sanchez teve como colaboradores nos estudos iniciais os arquitectos José de 
Almada Negreiros e Maria do Rosário Venade; também presentes na 2ª fase, para além do arquitecto 
Henrique Mendia; e na 2ª fase apenas a arquitecta Maria do Rosário Venade. 
102 A partir de meados dos Anos Cinquenta, a revista Arquitectura entrou numa nova fase conceptual. Um 
grupo de jovens arquitectos nascidos nos anos trinta, como Pedro Vieira de Almeida ou Hestnes Ferreira, 
deram prioridade à divulgação do Movimentos Moderno através de casos nacionais e internacionais. 
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desafios do arquitecto centrou-se precisamente na articulação das recentes 

vertentes da pedagogia com as inovadoras soluções arquitectónicas. 

Efectivamente, o externato Manuel de Melo foi considerado modelar à época. A 

estrutura da escola expressou claramente cuidado com a disposição das salas 

de aula em dente de serra e com a exploração de maior proximidade com a 

envolvente, ao abrirem-se a Sul através de amplos envidraçados103. 

Conceberam-se também salas para trabalhos especiais, como o desenho e os 

trabalhos manuais, localizando-se no topo de cada corpo das restantes aulas. 

A mesma atenção foi atribuída ao recreio, prevendo-se áreas descobertas ou 

cobertas, que serviam de acesso às diversas salas.  

A futura zona B integrava o ginásio, o anfiteatro, o refeitório e a sala de 

professores, uma capela, a biblioteca e a administração, funções que se 

desenvolviam em articulação com as salas já construídas, explorando o 

desnível do terreno onde se implantou um anfiteatro ao ar livre na área próxima 

das actividades desportivas. 

Na primeira metade dos Anos Sessenta o externato Manuel de Melo, apesar de 

ser uma obra da CUF e para os filhos dos seus trabalhadores, revelou-se como 

um equipamento pensado para o Barreiro, dada a sua dimensão e a sua 

qualificada arquitectura. Este modelo de apoio social afastou-se do conceito 

expresso no Plano Definitivo de Cristino.  

A ideia da cidade da fábrica, centro gregador de uma cultura de trabalho e da 

concretização de uma acção social, tão cara ao Estado Novo, dissipara-se em 

múltiplos estudos, planos, e numa área pouco conseguida das moradias dos 

engenheiros e nos quatro blocos para operários, que teimaram em perpetuar a 

CUF através dos seus nomes, como Soure ou Alferrarede. Nem a dimensão 

económica da CUF, nem a sua vocação para a produção de produtos químicos 

direccionados para a agricultura, tão caros ao engenheiro Ferreira Dias, nem 

as Leis nº 2007 e 2005, nem a acção de Cristino da Silva permitiram a 

concretização de uma cidade da fábrica paradigmática para o período estudado 

e que na sua essência poderia ter simbolizado para Portugal a Cité Industrielle, 

de Tony Garnier. Os restantes equipamentos, como as escolas, nasceram 

dispersos, a lembrar que a CUF traduzia o próprio Berreiro.  

                                                 
103 Cf. documento nº 17, Cap.5. 
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5.3. Sacor. Concretização social e urbana de uma indústria maior do Estado 

Novo 

 

5.3.1. A exigência de uma acção  

 

A SACOR é muito mais do que a refinaria de Cabo Ruivo, os parques de Aveiro 

ou da Guiné, a magnífica rede dos seus portos – é, não só um facto 

económico, mas acima de tudo – um facto Humano e social104. Assim se referiu 

à Sacor o administrador Rui Brás Mimoso (1919-2006) no seu discurso de 

encerramento do primeiro Congresso da empresa, realizado em 1959, 

passados dezanove anos da inauguração da refinaria de Cabo Ruivo105. 

A Sacor pertencera a uma primeira geração industrial moderna, a par da 

Covina. No início dos Anos Quarenta, ambas estavam em laboração, tendo 

constituído um campo experimental e modelar para a política industrial a 

desenvolver pelo Estado Novo. A Lei nº 1947 de 12 de Fevereiro de 1937, que 

enquadrou a indústria dos derivados de petróleo, desenvolvida na prossecução 

do espírito da Lei da Reconstituição Económica de 1935, não se integrou, 

contudo, numa planificação mais ampla da actividade industrial106. Como se 

referiu anteriormente, foi com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a 

publicação da Lei nº 2005, de 1945, ou através dos diversos Planos de 

Fomento que se definira uma ideia global para a indústria. Dentro de um 

quadro prioritário da renovação e implementação industrial inscreveu-se logo 

no I Plano a verba de 280000 contos para a refinação de petróleos, na rubrica 

relativa aos Investimentos na indústria, numa perspectiva de melhoramento e 

renovação tecnológicas107. 

De acordo com o espírito da Lei nº 2005, a Sacor não poderia deixar de 

desenvolver um compatível quadro de acções sociais, afirmando uma das 

                                                 
104 Cf. SACOR, Revista do Pessoal, Ano I, nº 5, Lisboa, Maio / Junho, 1963, p. 19. Número dedicado ao II 
Congresso da SACOR – 25º anos de existência.  
105 V. Capítulo 4 do presente trabalho. 
106 A Lei nº11914, de 24 de Maio de 1935, estabeleceu os planos e os projectos fundamentais, a executar 
até 1950. Sem uma explicitação muito aprofundada quanto à actividade industrial, indicava a quantia de 
6500:000 contos para a definição de uma programação relativa a algumas áreas económicas, 
nomeadamente, a Rede Eléctrica Nacional ou os Trabalhos de Urbanização de Lisboa e Porto, de acordo 
com a sua Base I. 
107 Os investimentos na indústria aparecem descriminados em seis items – Aproveitamentos 
hidroeléctricos; Siderurgia; Refinação de Petróleos; Adubos azotados; Folha-de-Flandres e Celulose de 
Papel. Cf. Lei nº 2058, de 29 de Dezembro de 1952, I Série, nº 291. Cf. Cap. 4 do presente trabalho. 
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características mais caras a uma indústria de relevante projecção industrial, a 

utilidade social, ainda para mais detendo o Estado uma percentagem do 

capital. As realizações de natureza material deviam alargar-se a aspectos 

culturais ou assistenciais dos trabalhadores, ultrapassando o campo 

estritamente industrial.  

A resolução do problema das casas económicas sentido em Portugal constituiu 

uma preocupação da actuação da Sacor. A mensagem entregue a António 

Oliveira Salazar por parte da empresa, na inauguração da primeira fase do 

Bairro, adoptou o pensamento do próprio Presidente do Conselho inerente ao 

problema habitacional, citando um discurso seu de 1934 - … vamos começar a 

obra da casa económica, da casa dos mais pobres, da casa salubre, 

independente, ajeitada como um ninho-lar da família operária, lar modesto, 

recolhido, português”. […] Povoado já por cerca de duzentas famílias, o Bairro 

que, na sua primeira fase, a Sacor mandou construir para os seus 

trabalhadores foi hoje inaugurado e abençoado. […] Ficou a chamar-se-lhe 

Bairro Salazar, porque nenhuma outra invocação lhe poderia, com justiça, ter-

se-lhe dado108. 

A preocupação em construir um bairro para os seus trabalhadores 

correspondeu à ampliação da Sacor, a partir de início dos Anos Cinquenta, 

relativa à segunda fase da empresa. Será a partir de 1953-54 que se 

adquiriram à saída de Sacavém terrenos onde se fixara a Estação Agronómica 

Nacional. Esta área era travessada pela estrada nacional Lisboa - Porto, 

prevendo-se para a parte localizada entre esta via e o Tejo a instalação de um 

parque de armazenamento de petróleo bruto109, tendo como estruturas de 

apoio uma estação de bombagem de transferência para Cabo Ruivo. 

O terreno escolhido pela Sacor para implantar o bairro para os seus 

trabalhadores afastou-se do núcleo inicial de Cabo Ruivo. A expansão 

desenvolveu-se numa zona de vocação industrial, no concelho de Loures, 

localizada na proximidade do rio Trancão, onde já existiam a fábrica de Louça 

                                                 
108 Cf. Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase.  Mensagem entregue 
a sua Excelência o Professor Doutor António de Oliveira Salazar no dia em que foi inaugurado por Sua 
Excelência o Chefe do Estado e abençoado por Sua Eminência o Cardeal Patriarca de Lisboa o Bairro 
que, para os seus trabalhadores, a SACOR mandou construir, Julho 1960. CDGALP. 
109 Construíram-se depósitos com mais de 200000 m3 de capacidade.  
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de Sacavém (1856) ou a moagem de Domingos José de Morais & Irmão 

(1884), entre outras, junto à localidade da Bobadela.  

O parecer do Conselho Superior de Obras Públicas alusivo ao ante-plano 

Regional de Moscavide a Vila Franca de Xira110, da autoria do arquitecto 

Etienne De Gröer, com despacho ministerial de 19 de Março de 1955, indicou 

no preâmbulo do relatório que a própria razão do presente plano de arranjo 

regional reside neste desenvolvimento [industrial], já iniciado, e o fim do plano é 

a sua organização em bases racionais, aceitáveis sob o ponto de vista humano 

e social111.  

O ante-plano propôs a organização do território por zonas, modelo tão caro ao 

seu autor. A proposta de ordenamento desta região de frente de rio estruturava 

a zona industrial, rural e residencial. De facto, este ante-plano pretendeu 

propiciar um desenvolvimento equilibrado entre os núcleos industriais e os 

bairros, já que se tratava de uma área com centros populacionais diversos; 

alguns caracterizados por um carácter mais urbano, como Vila Franca, 

Alhandra ou Sacavém; outros, por locais em transformação como Alverca; 

constituindo-se a sua maioria por aglomerados rurais (Unhos, S. João da 

Talha, Sacavém, etc.), sendo o objectivo principal elaborar uma planificação 

que permitisse obter áreas residenciais qualificadas para os operários. 

A localização das zonas residenciais, para uma população prevista de cem mil 

habitantes, teria de respeitar alguns pressupostos112 presentes no ante-plano 

regional. A Bobadela, por exemplo, incluía-se no conjunto das localidades cuja 

perspectiva de evolução era muito ampla, pois a sua extensão, tanto podia ser 

de âmbito industrial, como residencial (constituindo um conjunto com a fábrica), 

ou residencial apenas.  

No ante-plano regional perspectivou-se a organização das novas áreas 

residenciais em zonas de habitação em prédios para inquilinos, construídos em 

ordem descontínua [ou por] zonas de habitação unifamiliar, a qual se subdividia 

                                                 
110 Cf. Cap. 3 do presente trabalho. 
111 Cf. Processo nº 2542, Moscavide-Vilafranca de Xira ante plano Regional, p. 3. AHMOP. 
112 Os princípios indicados no ante plano regional para a fixação das zonas residenciais eram: sobre 
encostas tendo boa orientação e pouco inclinadas; fora das vias de comunicação principais; na 
proximidade das zonas industriais, das quais ficariam separadas por zonas verdes, conservadas no estado 
rural; na proximidade dos centros actuais, onde existem zonas comerciais caracterizadas e finalmente a N 
ou NW das zonas industriais, de modo a evitar os fumos e cheiros. Idem, p. 22. 
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em lotes pequenos (com uma área mínima de 450 m2) para operários ou em 

lotes mais espaçados (com um mínimo de 1000 m2).  

O plano de urbanização e os diversos programas, como o residencial, o escolar 

ou o religioso desenvolvidos pela Sacor integraram-se nesta região industrial 

abrangida pelo ante-plano Regional de Moscavide a Vila Franca de Xira, e 

ficaram a cargo de Jorge Segurado (1898-1990). O autor da Casa da Moeda113 

aceitou o grande desafio de conceber uma cidade para cerca de dois mil 

habitantes, trabalhadores de uma das mais relevantes indústrias nacionais. 

Nesta encomenda, um conjunto de condições deixou antever a possibilidade de 

criar um espaço urbano de referência para os Anos Cinquenta e Sessenta. 

Três razões fundamentais convergiram: a dimensão e o espírito da empresa, 

sintetizados anteriormente, a concepção que o arquitecto defendera sobre 

casas económicas e o tempo de maturação que a arquitectura portuguesa 

vivia114.  

Os promissores Anos Cinquenta, durante os quais se desenvolveu o projecto 

do bairro da Sacor, concorreram para uma experimentação dos pressupostos 

sociais do Movimento Moderno, numa procura de renovação e reconstrução da 

pós-guerra. Em Lisboa, antes do Plano dos Olivais Sul (1960-61), ensaiaram-

se dentro dos princípios da Carta de Atenas áreas residenciais como o Bairro 

das Estacas115 (1949-55) ou o conjunto da Av. Infante Santo116 (1955). O 

próprio Jorge Segurado desenvolveu o conjunto residencial (1956) da Avenida 

do Brasil, manifestação maior do seu pensamento sobre a arquitectura 

residencial, tanto na articulação com a cidade, como na concepção do bloco 

em altura117. 

Efectivamente, Segurado divulgou, desde os Anos Trinta, um renovado 

pensamento para solucionar o problema habitacional, bem distanciado nos 

seus pressupostos das ideias veiculadas pelo programa das casas 

económicas, assumindo um firme afastamento das respostas patentes nos 

discursos de Salazar. No Congresso de 1948, Jorge Segurado defendeu um 

conceito amadurecido sobre o modelo das habitações económicas, 
                                                 
113 Cf. Cap. 4. 
114 Cf. TOSTÕES: 1997. 
115 Ruy Jervis Athouguia (1917-2006) e Sebastião Formozinho Sanches (1922-2004). 
116 Conjunto da autoria dos arquitectos Alberto Pessoa (1919-1985), Hernâni Gandra (1914-1988) e João 
Abel Manta (n.1925). 
117 Este conjunto habitacional é propriedade da Companhia de Seguros Montepio Geral.  
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demonstrando um caminho de reflexão continuado sobre estas questões desde 

a Conferência da SNBA118. As suas premissas decorreram de convicções 

nitidamente associadas a concepções modernas, sentidas com uma urgência 

maior na criação de outros referentes urbanos e habitacionais. A solução para 

as casas económicas radicara na eleição de novos materiais, como o betão, de 

novas soluções arquitectónicas, como o partido em altura, de nova distribuição 

do espaço habitacional, num claro vínculo à casa-máquina, opções que no seu 

conjunto permitiam uma poupança de custos.  

Os Anos Cinquenta e uma moderna indústria poderiam ter constituído 

condições mais que suficientes para a consolidação de um ideal. 

 

5.3.2. Primeira proposta 

 

Em 1950, Jorge Segurado elaborou a memória descritiva do primeiro ante-

projecto destinado ao alojamento familiar dos assalariados da SACOR, a 

construir na proximidade dos Olivais Sul, em Lisboa119.  

As opções apresentadas decorreram de requisitos funcionais e económicos, 

concorrendo ambos para a definição de soluções que no seu conjunto 

contribuíram para a resolução do problema da habitação da classe 

trabalhadora, como é o caso. Questões como a compatibilidade entre os custos 

da habitação e o ordenado auferido pelo chefe de família, a economia de 

recursos, a racionalização do espaço a construir legitimaram explicitamente o 

partido arquitectónico e urbano. A preferência manifestada pela construção em 

altura para alojar seiscentas famílias foi apresentada como uma incontestável 

vantagem face às extensas cidades-jardins e às habitações unifamiliares de um 

ou dois andares, referindo o arquitecto o desperdício de dinheiro e de tempo 

inerente a este modelo que requeria extensíssimas áreas. 

Aliadas à questão económica consolidaram-se princípios higienistas presentes 

nas opções de implantação e orientação à luz e ao sol dos blocos de dez pisos 
                                                 
118 O primeiro bairro operário que Segurado projectou data de 1932. Localizado em Cascais, o bairro dos 
pescadores constituiu um exemplo de construções económicas apresentado na Conferência da SNBA 
(1934). Neste plano combinaram-se duas tipologias habitacionais, a unifamiliar e a de blocos colectivos. 
O Bloco dos Artistas, projecto não construído, foi outra das soluções compostas por blocos de quatro 
pisos associados em banda que Segurado desenvolveu como habitação económica direccionada para 
artistas. Cf. GALVÃO: 2003, vol.1, pp. 525-528. 
119 Cf. documento nº 18, Cap.5. Sobre esta proposta de Segurado não encontrámos nenhum projecto 
correspondente. 
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(dez famílias) e onde o verde definia os espaços de lazer e recreio para os 

habitantes, fundamentalmente crianças, mães e idosos. A estética, a harmonia 

e a “verdade” do partido arquitectónico proposto reconheceram-se na 

funcionalidade e na hierarquização de espaços sociais ou privados, 

características expressas nos tipos das habitações A e B, à semelhança do 

projecto habitacional da CAL (1962).  

O programa proposto pela Sacor a Segurado incluiu outro tipo de 

equipamentos, não muito detalhados neste ante-projecto, apesar das 

referências aos edifícios de assistência social, da capela privativa e das 

escolas para os filhos dos trabalhadores.  

Este primeiro estudo desenvolveu-se para um terreno junto dos Olivais, nas 

proximidades de uma importante artéria de trânsito e, certamente, da refinaria 

de Cabo Ruivo. Defendendo uma colaboração com os serviços da Câmara120, 

Segurado procurou uma articulação entre a construção dos restantes 

equipamentos requeridos pela Sacor e os planos a desenvolver para os Olivais, 

aludindo a um estudo121 feito pelo arquitecto Faria da Costa (1906-1971), autor 

do bairro social de Alvalade (1947). 

No entanto, o projecto da Sacor não se integrou no novo plano dos Olivais Sul. 

Tal como no caso da CAL, este ante-projecto foi abandonado, tendo sido, 

segundo o seu autor, um projecto prejudicado infelizmente122. Sobre esta 

referência nada mais nos diz. Mais uma vez, Segurado não concretizou o seu 

ideal de habitação económica preconizado para a classe trabalhadora, nem 

integrou os blocos residenciais numa escala urbana mais ampla e menos 

exclusiva, contrariamente ao que defendera no Congresso de 1948.  

Se Cristino evoluiu no seu plano de urbanização para a CUF, entre 1945 a 

1951, adoptando a cidade-jardim vertical à semelhança da proposta de Le 

Corbusier, com Segurado as premissas claramente referenciadas ao 

Movimento Moderno deste ante-projecto de 1950 foram profundamente revistas 

nas soluções subsequentes. 

                                                 
120 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. Cf. documento nº 18, Cap.5, p. 3. 
121 Idem. 
122 Idem. 
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5.3.3. Do plano 

 

Podem contabilizar-se três momentos na concepção do plano para o bairro da 

Sacor123: o primeiro referente a 1950; um segundo relativo aos anos 1953-

1956; e um terceiro desenvolvido e consolidado de 1958 a 1962124.  

Abandonada a ideia de 1950, Segurado desenhou, em 1956, uma hipótese de 

plano de conjunto para o bairro localizado nos terrenos adquiridos em Sacavém 

três anos antes. A proposta privilegiou a implantação e a organização do 

conjunto habitacional, aparentemente dividido em unidades unifamiliares e 

numa área de blocos; a inserção de vias de circulação e de um tapete verde125. 

Um maciço de vegetação envolveu o conjunto que se estendera até à estrada 

nacional. As habitações desenvolveram-se paralelamente à via e foram 

cortadas por dois eixos de circulação perpendiculares. Esta proposta, não 

deixando de ser funcional e de esboçar preocupações quanto à exposição solar 

e ao problema da circulação mecânica e de peões, revelou-se seca126. (Fig.5.15) 

A nova localização do bairro em Sacavém e o abandono da exclusividade do 

partido arquitectónico em altura consistiram nas principais diferenças face à 

hipótese de 1950. Este esquiço deve ter constituído um primeiro esboço para o 

conjunto, representando também um ensaio de Segurado face ao programa 

fornecido pela Sacor, apesar de não incluir nenhum outro equipamento social. 

O Plano Geral e dos projectos dos edifícios destinados a habitações do pessoal 

assalariado da Sacor a construir em Sacavém127 referenciou um pensamento 

mais articulado, parecendo firmar uma solução de compromisso. Passados oito 

anos sobre a primeira proposta, e após a elaboração do projecto para o 

conjunto da Avenida do Brasil (1956), Segurado apresentou uma solução que, 

simultaneamente, traduziu o conceito da cidade-jardim e alguns dos princípios 

modernos.  

                                                 
123 Estes três tempos referem-se à concepção do plano, contudo, pode indicar-se um quarto momento que 
se desenvolve entre 1962 e 1965, e que corresponde à saída de Jorge Segurado deste projecto. 
124 Na tese A Caminho da Modernidade, a arquitecta Andreia Galvão, refere que o projecto definitivo do 
bairro data de 1952 (p. 534). 
125 Na memória descritiva do Plano Geral e dos projectos dos edifícios destinados a habitações do pessoal 
assalariado da Sacor, a construir em Sacavém, Segurado refere um ante-projecto de 1953 onde se definem 
três tipos de habitação. 
126 Esta solução lembra áreas da planta do bairro Britz, em Berlim, de 1929. 
127 Cf. documento nº 19, Cap.5. 
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O zonamento, princípio organizativo das funções consagradas ao Homem 

moderno, como habitar, trabalhar, circular ou descansar, ficou expressamente 

impressa na memória descritiva do plano de 1958. Tal como no Plano Definitivo 

de Urbanização de Cristino para a CUF, de 1951, a zona do trabalho esteve 

ausente. Estes planos encomendados por empresas de relevância económica 

direccionaram-se quase, exclusivamente, para o programa social, entendido 

como uma obrigação legal. Talvez, por isso, as premissas das suas 

encomendas tentassem responder a imperativos que o próprio país ainda não 

solucionara, como a assistência aos operários, a criação de escolas, de igrejas 

e, fundamentalmente, o problema da habitação. Esta visão de organização 

social do mundo industrial do trabalho aproximou-se das primeiras exigências 

sentidas pelas indústrias de Oitocentos, onde o modelo de Howard constituiu, 

efectivamente, uma referência. O desafio dos arquitectos, especialmente, os 

que integraram uma primeira geração de modernos, radicou na articulação 

entre um programa e um pensamento relacionados como os modelos sociais 

da revolução industrial do ferro, do algodão e do carvão, com os princípios 

veiculados pelos CIAM.  

Naturalmente, a função associada ao trabalho não foi incluída nos planos de 

urbanização das indústrias porque a fábrica desenvolveu um pensamento 

autónomo quanto à sua evolução interna, ao seu desenho, a cargo de 

gabinetes técnicos maioritariamente compostos por engenheiros, como no caso 

da Sacor inserida no zonamento industrial fixado por De Gröer (1948) que 

equacionou a habitação dos trabalhadores dentro de outros pressupostos. 

O Plano de 1958 integrou-se no espírito do ante-plano regional de 1955, que 

definiu para a proximidade da Bobadela o desenvolvimento de núcleos 

habitacionais, manifestando uma autonomização face à proliferação industrial 

existente. Foi para a Quinta da Aldeia e a Quinta Nova que se estabeleceu um 

esquema geral de zonas, como a desportiva, a verde e a cultural ou cívica, 

sendo a residencial a que revelou uma maior atenção por parte do 

arquitecto128, referindo que o problema da habitação sempre foi um problema 

sério e difícil129. (Figs. 5.17 e 5.18) 

                                                 
128 Cf. documento nº 19, Cap.5. 
129 Idem. 
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O Plano Geral Br. Dr. Oliveira Salazar para o pessoal da Sacor, em Sacavém, 

datado de 1962130, simbolizou uma síntese entre a evolução do pensamento do 

arquitecto, o programa fornecido, as exigências da Sacor e o espírito do lugar, 

mencionando Segurado na memória descritiva: 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 Plano131. 

Neste plano definitivo Segurado consolidou o programa das zonas, definindo e 

descrevendo quatro áreas: verde, cívica, residencial, circulação e acessos, 

onde inseriu os restantes equipamentos claramente referenciados. O centro 

cívico que incluía a igreja, o edifício social e cultural, o grupo de dois edifícios 

escolares, o núcleo de abastecimento e de assistência médica e social, 

assumiu uma centralidade face ao conjunto do bairro. A área cívica e cultural, 

desportiva e verde foi uma proposta de organização de uma nova vida do 

operário moderno, que cultivava simultaneamente o corpo e o espírito, 

constituindo o Plano a condição dessa concepção ao distribuir 

harmoniosamente essas valências no território, à semelhança do conceito da 

unidade de vizinhança.  

O bairro Dr. Oliveira Salazar, contrariando uma primeira integração na cidade 

de Lisboa, construiu-se numa área de vinte sete hectares fechado por um 

muro. Solução próxima das configurações Oitocentistas, o muro conferiu ao 

bairro alguma privacidade face às vias de circulação envolventes, mas também 

o isolou, confinando-o a uma ambiência mais comunitária próxima do universo 

da aldeia ou de núcleos auto-suficientes, perdendo-se a escala da cidade. 

Repare-se que soluções desta natureza não apareceram referenciadas nos 

planos de urbanização para bairros industriais coetâneos, como no caso dos 

bairros da Covina (1958-1963) ou da CUF (1945-1951). Trabalhando dentro 

                                                 
130 Cf. documento nº 20, Cap.5. 
131 Idem. 
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deste condicionalismo Segurado justificou a existência de seis acessos ao 

bairro, defendendo a existência de “entradas” exclusivas para peões. 

Efectivamente, o bairro foi circundado por um conjunto de vias principais, 

optando-se internamente por uma estrutura viária assente em caminhos 

existentes. Marcaram-se, contudo, dois tipos de artérias, umas mais 

direccionadas para a circulação mecânica e outras para peões, constituídas por 

caminhos secundários que organizavam os acessos às habitações. 

A maior singularidade do projecto do bairro residiu no relevo atribuído aos 

aspectos paisagísticos. De facto, Segurado nos planos de 1958 e 1962 

destacou e descreveu a componente paisagística do terreno referindo que todo 

o conjunto desta vasta propriedade, pode dizer-se, é completamente coberto 

de arvoredo, no qual predomina a existência de olival belo e idoso […] 

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 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 […]132. 

As diversas exigências funcionais do bairro ajustaram-se e adaptaram-se às 

preexistências do lugar, integrando os percursos e a flora diversa. Foi em torno 

do centro cívico e da zona verde e desportiva que todo o conjunto residencial 

se desenvolveu133. Aliás, a centralidade cívica associou-se ao bosque, à 

alameda das palmeiras e a um extenso tapete verde, implantado no local de 

maior presença de água.  

                                                 
132 Idem. 
133 A localização do campo de jogos na Planta de 1962 não irá ser adoptada na solução final.  
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O arquitecto Francisco Caldeira Cabral (1908-1992) foi o responsável pelo 

projecto de paisagismo desenvolvido para o bairro134. A distribuição das várias 

zonas em torno de algumas espécies associadas à economia rural como a 

oliveira (quinze hectares) ou adaptadas à frondosa alameda de Palmeiras 

conferiu, mais uma vez, um carácter rústico ao conjunto, ideia plasmada na 

atenção que o arquitecto atribuiu à zona das hortas das casas unifamiliares. No 

entanto, a concepção de uma área de recreio relvada, valorizando e 

aproveitando a várzea, atribuiu a este centro de lazer uma vocação mais 

citadina e moderna, próxima do parque urbano, à semelhança do projecto do 

Vale do Silêncio integrado no Plano dos Olivais Sul (1960-61). Também a 

componente paisagística denunciou uma ambivalência entre a procura do 

moderno e a incorporação de valores próximos aos dos Bairros da Encarnação 

(1946) ou da Madre de Deus (1944), paradoxo manifestamente presente no 

programa habitacional. (Figs. 5.19, 5.20, 5.21 e 5.22) 

Este Plano135 consolidou a primeira fase do bairro, inaugurada em 1960, e 

antecipou o seu segundo momento, finalizado em 1965136. 

 

5.3.4. Do espaço de habitar 

 

Integrado no programa de acção social que a Sacor vem desenvolvendo em 

favor dos seus colaboradores, ergue-se em Sacavém, cerca de Lisboa, […] o 

Bairro Salazar, conjunto habitacional destinado aos funcionários da empresa e 

suas famílias. As cerimónias que se realizam nesta data […] assinalam o termo 

da construção do referido Bairro […], assim se traduziu a mensagem social da 
                                                 
134 Em 1940, Caldeira Cabral recebe o diploma de arquitecto paisagista da Universidade de Friedrich-
Wilhelm, onde frequentara a Faculdade de Agronomia, entre 1936 e 1939.  
O arquitecto Francisco Caldeira Cabral foi um dos principais precursores da arquitectura paisagista em 
Portugal, responsável pelo incremento do seu ensino e autor de alguns dos principais projectos 
desenvolvidos, entre 1940 e 1970. Refira-se a co-autoria dos jardins da Gulbenkian (1959-1969). Caldeira 
Cabral foi autor de outros projectos de arquitectura paisagista para bairros industriais, nomeadamente, 
para a Fábrica A Boa Reguladora, em 1950, ou para a barragem de Belver (1952). 
135 O Plano Geral de Urbanização foi entregue por Jorge Segurado à Sacor, em Junho de 1962. O 
respectivo ofício que acompanhava o projecto referia Junto tenho a honra de entregar a V. Exº o PLANO 
GERAL DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO SALAZAR, com a ampliação e as rectificações nele 
introduzidas de acordo com as directrizes expressas pela Exmª Administração. Este Plano Geral, 
colorido a “guache” e emoldurado, poderá constituir para a Sacor, não só um elemento útil de consulta, 
mas também de informação. Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase, 
CDGALP. 
136 A arquitecta Andreia Galvão na tese A Caminho da Modernidade, refere que o bairro da Sacor foi 
inaugurado em 1965 (p. 535). Efectivamente, nesta data inaugura-se a segunda fase do Bairro, tendo sido 
a primeira inaugurada cinco anos antes.   
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Sacor no convite para a inauguração da segunda fase do bairro Dr. Oliveira 

Salazar, em 1965, no qual habitavam mais de duas mil pessoas137. 

O desafio de pensar a habitação para as classes trabalhadoras constituiu um 

desiderato para Jorge Segurado. Assistimos, no entanto, a um afastamento do 

seu projecto de 1950, tendo em conta os firmes conceitos defendidos pelo 

autor. Num desenho em vegetal, de Março de 1956, integrado na segunda fase 

do projecto para o bairro (1953-1956), Segurado propôs uma casa unifamiliar, 

de dois andares, com beirado e telhado de duas águas, floreiras, soluções que 

no seu conjunto definiram uma filosofia não subscrita por si desde os Anos 

Trinta e depreciativamente refutada na primeira memória descritiva. Do mesmo 

ano, a planta do ante-projecto da habitação para solteiros enunciou, 

claramente, as opções assentes numa economia de espaço e na distribuição 

funcional das áreas a habitar, concepção muito mais consentânea com o seu 

pensamento. (Figs. 5.16 e 5.23) 

Tal como na CUF, as preocupações com o agregado familiar foram evidentes 

na Sacor. Os tipos138 de casa, formulados a partir de uma matriz comum, 

definiram-se de acordo com a dimensão familiar139. Após a conclusão da 

segunda fase do Plano encontravam-se construídas cerca de quatrocentas e 

dezasseis habitações projectadas para os diversos agregados familiares140.  

As habitações constituíram desde o primeiro ante-projecto uma preocupação 

maior na concepção do conjunto. Independentemente do partido adoptado, em 

bloco ou em moradias, os princípios da sua localização dentro do conjunto 

foram uma prioridade. Privilegiou-se a implantação dos núcleos habitacionais 

                                                 
137 Cf. documento nº 21, Cap.5. 
138 Cf. documento nº 28, Cap.5. Nesta síntese feita pela Sacor referente ao universo dos tipos de habitação 
construídos no bairro referenciam-se: a moradia A, H, e duas variantes da HH, constituindo as diferenças 
entre elas a inclusão ou não de um maior número de quartos, precisamente para responder à dimensão do 
agregado familiar; o Bloco B e C, onde a diferença também reside no número de quartos, em que a 
primeira solução apresenta dois quartos e a segunda um. 
139 O estudo do agregado familiar em função do menor salário, da maior antiguidade da empresa, das 
piores condições habitacionais, do maior encargo de renda fora do bairro ou do melhor comportamento 
foi estudado por uma Comissão constituída pelo Dr. Jorge Botelho Moniz, pelos Engenheiros Adolfo Gil 
Ejarque e João Paulo Castelo Branco, pelo Dr. Urbano Madeira, pela assistente social Laura Portugal e 
pelos operários José António da Silva, José da Silva Rodrigues e Afonso da Costa. “Discurso do 
Administrador da Sacor, Sr. Eng. Duarte do Amaral”. Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, 
comemorações. 1ª e 2ª fase, CDGALP. 
140 Cf. documento nº 19, Cap.5. Para a primeira fase previu-se a construção de duzentos e trinta e sete 
habitações, número subdividido por habitações de casais com filhos e sem filhos e para solteiros, tendo 
sido o preço médio de cada habitação de 671$00 por m2.  
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voltados para uma luz constante, evitando a exposição a Norte, e, tanto quanto 

possível, orientados para os diferentes aspectos paisagísticos do bairro. 

Parece de difícil entendimento que Segurado tenha abandonado o ideal de 

construir em altura um programa de habitação social. O discurso de 

inauguração do termo da construção do bairro, do administrador da Sacor, 

Engenheiro Duarte do Amaral poderá esclarecer a mudança registada ao referir 

mas chama-se assim o “Bairro Salazar” sobretudo porque, posto o problema da 

necessidade de se obter casa capaz para os que trabalham nesta Empresa, o 

ilustre estadista que é, de certa maneira, o primeiro representante accionista 

Estado, logo aderiu com tal entusiasmo à ideia que passou a ser um dos seus 

campeões, interessando-se pelo assunto, discutindo-o em muitos dos seus 

pormenores – lembro, como exemplo, a questão de saber se deveriam 

construir-se pequenas moradias individuais ou antes grandes prédios com 

muitas habitações141 […]. 

Segurado rejeitou o ideal do programa exclusivo em altura e cedeu à ideia 

defendida por Salazar para o problema da casa económica, apesar de 

estarmos nos Anos Cinquenta142. Grande parte das habitações do bairro 

conformou-se ao programa das casas unifamiliares inseridas em conjuntos 

geminados143. Este tipo de habitação estabeleceu a unidade do bairro. 

Inspirada no primeiro vegetal de 1956, a solução final afirmou-se, contudo, 

mais depurada, caracterizando-se o partido arquitectónico pela sua 

simplicidade e singeleza, dando ao conjunto um aspecto calmo e agradável144. 

Sem possibilidade de conceber uma cobertura plana para as casas 

unifamiliares, Segurado ensaiou nas fachadas uma métrica regular ao definir 

uma geometrização assinalada pela separação dos dois pisos e marcada pelas 

linhas horizontais das janelas do rés-do-chão, criando no conjunto uma leitura 

                                                 
141 “Discurso do Administrador da Sacor, Sr. Eng. Duarte do Amaral”. Dossier – Bairro Salazar. Termo 
de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase, CDGALP. 
142 Em meados dos anos cinquenta, desenvolveu-se uma das experiências de maior significado dentro do 
universo da participação do cidadão na promoção do programa habitacional, acção que simbolizou a 
colaboração de outros agentes sociais num dos sensíveis problemas sociais. Entre 30 de Março e 7 de 
Abril de 1957, decorreram, em Lisboa, a exposição O Cooperativismo Habitacional no Mundo e um 
conjunto de conferências alusivas à temática. Esta mostra foi organizada pela Associação de Inquilinos de 
Lisboa (AIL), tendo como principal objectivo a divulgação das múltiplas experiências desenvolvidas no 
domínio da habitação na Europa do pós-guerra. Cf. BANDEIRINHA, José A. – Nuno Teotónio Pereira, 
Rua da Alegria. O Arquitecto, o Atelier e a questão da habitação. Arquitectura e Cidadania. Atelier Nuno 
Teotónio Pereira, Lisboa: Quimera, 2003, pp. 63-79. 
143 Cf. documentos nº 22 e 27, Cap.5.  
144 Cf. documento nº 22, Cap.5. 
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horizontal, numa tentativa de ocultar a solução do telhado de duas águas (Figs. 

5.24 e 5.25).  

Simultaneamente, adoptou-se a solução do bloco, que, na sua altura contida de 

quatro pisos, se organizou discretamente no conjunto do bairro145. Segurado 

perpetuou o seu ideal concebendo “unidades de habitação”. No tipo B cada 

bloco albergou dezasseis famílias146. Com cobertura plana inclinada, os blocos 

assumiram a sua feição moderna nas expressivas galerias exteriores de 

comunicação que se articularam num único eixo de distribuição vertical 

constituído por escadas em betão armado. Para o alçado das galerias propôs 

um desenho aproximado ao das habitações, nas soluções horizontais das 

janelas da cozinha. A própria construção dos blocos baseou-se num sistema 

porticado de betão armado, enquanto as habitações unifamiliares recorreram a 

alicerces de parede contínua de betão ciclópico. As paredes de estructura são 

de alvenaria de tijolo […]. As lages dos pisos e da esteira do primeiro andar são 

de tijolo armado147, à semelhança das soluções de Cristino apresentadas para 

o projecto final da CUF. (Figs. 5.26, 5.27 e 5.28) 

A articulação entre a cidade-jardim e os blocos modernos conservou-se ao 

nível da planta dos diferentes tipos das habitações. Tanto as habitações de 

dois pisos, como os blocos, apresentaram uma clara separação entre as áreas 

sociais e as privadas148. A cozinha e a sala constituíram uma unidade que se 

desdobrou de acordo com a dimensão do agregado familiar. Segurado 

desenhou149, ainda, os armários dos quartos e os equipamentos de cozinha e 

de casa de banho150, na senda do que Le Corbusier desenvolveu para a 

Unidade de Habitação de Marselha (1947-1952). 

Jorge Segurado defendeu a harmonia e a beleza do programa habitacional, 

através da funcionalidade interna da casa concebida para um modelo de vida 

moderno, onde questões como a circulação, o tempo e a distribuição das 

diferentes funções constituíram especificidades para a resolução do problema 

                                                 
145 A primeira memória descritiva que encontramos relativa aos blocos data de 1961. É relativa à 
adaptação de um bloco de solteiros a habitações de casais com filhos. Em 1960, inauguraram-se casas 
unifamiliares e blocos. Veja-se também GALVÃO: 2003, p. 535. 
146 Cf. documento nº 26, Cap.5. 
147 Cf. documento nº 27, p. 2. 
148 Cf. documento nº 23, Cap.5, relativo a uma planta do rés-do-chão.  
149 Não dispomos de qualquer documento que elucide as soluções preconizadas. 
150 Cf. documento nº 19, p.10, Cap.5. 



A nova ordem industrial. Da fábrica ao território de Lisboa. 1933-1968 
5. A CIDADE DA FÁBRICA 

 463

da habitação económica. As tipologias propostas, diluídas na ambiência rural 

deste bairro, aproximaram as habitações do universo da mecanização fabril. 

 

5.3.5. Do espaço de ensinar 

 

A inclusão do programa escolar nas preocupações sociais da Sacor reflectiu 

uma ambição expressa desde a primeira proposta programática. Mesmo para 

os Olivais, conjunto de escala urbana que incorporou um centro cívico e 

escolas, a Sacor solicitara a Segurado um projecto que ultrapassou a condição 

habitacional, de acordo com o espírito da Lei nº 2005. À semelhança de outros 

bairros sociais decorrentes da acção da indústria, como o caso do Grandella 

reportado à primeira geração industrial (bairro c. 1902), da fábrica de cimentos 

do Outão151 (início de laboração em 1904), da Maceira Liz152 (início de 

actividade em 1923) ou da Covina (desde 1941), o programa escolar estivera 

sempre presente, tal como na CUF, que na sua expressão final integrou o 

externato Manuel de Melo153 na malha urbana do próprio Barreiro.  

Pouco ou nada se conhece sobre a evolução das tipologias escolares 

edificadas por industriais. Quem foram os arquitectos? Que população escolar 

albergou? Que modelos de ensino se desenvolveram? Quantos anos estiveram 

em actividade? De que modo se articularam com as comunidades 

circundantes? Como foi a evolução das tipologias destes edifícios escolares? 

Até quando se construíram? Etc. Um inúmero conjunto de questões que 

seguramente se estende a outros programas compreendidos neste modelo de 

cidade da fábrica. No entanto, terá de haver uma clara relação entre a 

necessidade deste tipo de equipamentos e a evolução da ideia de escola e o 

incremento da instrução, quer a responsabilidade da sua edificação estivesse a 

cargo de privados, do Estado ou dos municípios.  

Geradora de uma centralidade cívica, a escola preconizara uma articulação da 

vida na unidade de vizinhança, princípio transposto para o caso dos bairros da 

                                                 
151 A escola Secil (1938-40), localizada na proximidade da fábrica e em articulação com o núcleo 
residencial, é da autoria do arquitecto Francisco Keil do Amaral (1910-1975). 
152 Em 1948, o bairro desta fábrica constituía-se por casas, escolas, cantinas, restaurantes, casa do pessoal, 
igreja, campos de jogos, correios, piscina, jardim. Cf. FOLGADO, Deolinda – O Lugar da Indústria no 
território. In A Arquitectura da Indústria, 1925-1965, Registo DOCOMOMO Ibérico, Barcelona: 
Fundação DOCOMOMO Ibérico, 2005, pp. 87-88. 
153 Arquitecto Formozinho Sanchez, projecto de 1963.  
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Covina e da Sacor. Em 1959, um relatório da Sacor manifestou a necessidade 

de construir no seu bairro operário uma escola primária destinada aos filhos 

dos respectivos moradores, sublinhando que se localizaria em propriedade 

privada, e se direccionava exclusivamente para os filhos dos trabalhadores. No 

entanto, a grande preocupação consistira na criação de um edifício que se 

integrasse nas determinações oficiais sobre construções escolares e nas 

directrizes do ensino do Estado. Sugeria-se [por isso], que o Ministério da 

Educação Nacional designasse, sendo possível, um professor que colaborasse 

na definição das necessidades escolares do Bairro e do modo 

pedagogicamente mais indicado de as satisfazer154.  

Previra-se uma população escolar de duzentas crianças de ambos os sexos, 

com a inauguração da primeira fase do bairro, número que duplicaria após a 

sua conclusão. Contudo, as escolas começaram a funcionar apenas em 1965, 

aquando do terminus do bairro, encontrando-se no edifício da Estação 

Agronómica Nacional155 um espaço imprescindível de apoio, até à conclusão 

das diversas valências sociais. 

O primeiro ante-projecto de Segurado (1959) apresentou uma escola com três 

salas de aula, que se abriram à luz, através dos vãos envidraçados no alçado 

voltado a Sudoeste156. Elegeu-se o tijolo como elemento de revestimento de 

um volume paralelepipédico, rejeitando-se, determinantemente, as mesmas 

soluções de cobertura utilizadas nas casas unifamiliares. A memória descritiva 

de 1962 remeteu para um programa escolar expresso no Plano Geral157. De 

novo, Segurado referiu a articulação estabelecida com a Delegação de Obras 

de Construção de Escolas Primárias do Ministério das Obras Públicas e com a 

Direcção do Distrito Escolar de Lisboa do Ministério da Educação Nacional. 

Nas proximidades do centro social e aproveitando o declive natural do terreno, 

implantaram-se duas escolas para ambos os géneros, com três salas de aula, 

vestiários, lavabos e WC para alunos, gabinete para professores, podendo 

servir também de secretaria, vestiários sanitários para os professores, uma 

                                                 
154 Relatório “Escola primária do bairro «Dr. Oliveira Salazar» pertence à Sacor”, 1959. Dossier – Bairro 
Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase, CDGALP. 
155 Os serviços sociais da Sacor perspectivaram para o projecto de adaptação deste edifício, espaços 
administrativos, salas para o jardim-de-infância, salas de convívio (televisão, biblioteca, jogos, festas, 
etc.), salas para ginásio e outras áreas funcionais de apoio a este programa. 
156 Cf. documento nº 39, Cap.5. 
157 Cf. documento nº 38, Cap.5.  
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arrecadação e um recreio coberto. A solução envidraçada suscitou entre a 

administração algumas preocupações, por permitir a distracção dos alunos, 

mas este ante-projecto foi aprovado na empresa e entregue ao Ministério da 

Educação Nacional. 

Os edifícios escolares construídos no bairro da Sacor foram, porém, da autoria 

dos arquitectos Eduardo Valente Hilário e Alberto Camacho, que iniciaram a 

sua colaboração com a empresa a partir de 1962.  

As escolas mantiveram a localização prevista no Plano Geral e incorporaram 

muito do pensamento de Segurado para este programa específico. O partido 

adoptado foi claramente moderno, aproximando-se da proposta de Formozinho 

Sanchez (1922-2004) para a CUF, pela opção comum do sistema da 

distribuição ou da organização das salas de aula em dente de serra. 

Com projecto para o ano de 1964, as escolas primárias da Sacor adaptaram-se 

à morfologia do terreno e organizaram racionalmente as funções exigidas no 

programa. Uma área de recreio coberto desenvolveu-se na proximidade da 

entrada no edifício. A incidência solar foi um dos aspectos de maior importância 

no programa escolar, condição explorada na fachada principal das salas de 

aula, que se abrem ao exterior numa ligação de proximidade e claridade. A 

conexão de três volumes relativos à área do recreio, à do vestíbulo e apoio ao 

professor e alunos, e às salas de aula, compuseram um conjunto valorizado 

pelos materiais texturados utilizados, como o tijolo de revestimento, e pelas 

relações de sombra / luz estabelecidas. (Figs. 5.29, 5.30 e 5.31) 

As escolas primárias inauguradas com a segunda fase do bairro, em meados 

dos Anos Sessenta, afastadas de um pensamento pedagógico e arquitectónico 

do primeiro racionalismo, procuraram, numa relação com a envolvente e no 

recurso a materiais de revestimento que organizaram volumes e espaços de 

ensino, responder a um dos últimos exercícios sociais das empresas que em 

Portugal protagonizaram a execução de escolas para os filhos dos seus 

trabalhadores. 
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5.3.6. Do espaço de orar 

 
A resolução do programa religioso foi talvez dos desafios maiores que 

Segurado travou no decurso do trabalho desenvolvido para a Sacor, desde 

1950.  

O ofício do arquitecto dirigido ao Dr. Jorge Botelho Moniz, Secretário-geral da 

Sacor, a 19 de Outubro de 1962, traduziu o corte com a empresa. Em virtude 

do que me foi comunicado por V. Exª, na reunião de hoje na Sacor, sobre a 

deliberação tomada pela Exmª Administração, referente aos meus trabalhos 

para a igreja da Sagrada Família, para o Bairro Salazar, junto envio a nota de 

honorários158. Segurado, neste ofício, juntou, não só, a nota de honorários 

referente aos estudos e projectos da igreja da Sagrada Família, como 

considerou liquidado o pagamento dos restantes trabalhos. 

Entre 1959 e 1962, Segurado desenvolveu três ante-projectos para o espaço 

sagrado deste bairro, representativos da adaptação às várias exigências 

manifestadas por diferentes agentes, como a empresa e o próprio Patriarca de 

Lisboa. Já sentido na elaboração do programa habitacional, foi, no entanto, na 

definição do partido arquitectónico da igreja que Segurado concebeu soluções 

mais extemporâneas. Aliás, a definição deste programa foi de todos, um dos 

mais complexos, na procura de conciliar custos, dimensão, utilidade e imagem. 

Para a Sacor, a igreja devia integrar-se no espírito do bairro. Enquanto que o 

patriarcado equacionou a possibilidade do edifício da Sagrada Família servir 

também a população da Bobadela. A definição da área da nave revelou-se 

determinante para a natureza da escala da igreja. Por isso, os projectos de 

Segurado desenvolveram-se entre os 210 m2 e os 587 m2, diferenças também 

expressas quanto ao partido e programa adoptados. Nas observações feitas 

pela Sacor ao primeiro (capela) e segundo projecto (igreja) podemos encontrar 

anotações de natureza diversa. Em relação à capela referiu-se que o 

baptistério devia ser deslocado para o lado esquerdo ou que a entrada para o 

coro devia ser feito pelo lado oposto; questionando-se, ainda, o número de 

                                                 
158 Cf. documento nº 35, Cap.5. 
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altares secundários e a superfície da nave; enquanto o programa da igreja foi 

apresentado como excessivo para capela159. 

De uma capela160 com carácter rústico, reconhecido pela utilização profusa da 

pedra, tanto no embasamento como em alguns panos parietais, e no telhado 

de duas águas, que internamente se abria às novas concepções do espaço 

sagrado com uma nave única, onde a marcação hierárquica se definira na 

opção subtil de alguns elementos, como a luz, a cor ou os materiais, Segurado 

passou para um projecto ostensivo e com uma forte presença no conjunto do 

bairro. 

A proposta de 1959 foi plenamente abandonada, bem como a eleição do local, 

anteriormente justificada pela proximidade do centro cívico e de uma variada 

vegetação. Nesta fase, Segurado optou por situar a igreja num dos extremos 

do bairro, na proximidade de uma das saídas para o núcleo da Bobadela, numa 

prevista zona de expansão. Solução que procurou responder ao requisito 

colocado pelo Patriarca de Lisboa, de modo a que a igreja da Sagrada Família 

servisse, simultaneamente, ambas as populações (Fig. 5.32). 

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 […]. 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 templo161. 

Segurado mencionou alguns textos que estiveram na base do segundo ante-

projecto, designadamente, do Cardeal Patriarca, intitulado Pastoral sobre Arte 

                                                 
159 Documento intitulado de Cópia e encontra-se no Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, 
comemorações. 1ª e 2ª fase, CDGALP. 
160 Cf. documentos nº 29, 30 e 31, Cap.5. 
161 Cf. documento nº 32, Cap.5. 
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Sacra, de 1953; e do padre Manuel Cardoso Mendes Atanásio, Arte Moderna e 

a Arte da Igreja, de 1959. A preocupação em corresponder acertadamente a 

este programa manifestou-se, quer ao longo da memória descritiva, quer pela 

pesquisa desenvolvida, quer ainda pela integração de várias artes e artistas, ou 

seja, pela concepção geral do projecto. 

A ideia patente na memória de 62, privilegiou o caminho ascensional a 

percorrer pelo crente, percepção apreendida, observada e intuída através dos 

volumes e das formas a lembrar o medievo gótico. Os vãos da nave 

solucionados por vigas em betão armado atingiram a sua altura máxima 

próximo do altar-mor, onde se ergueu uma esguia pirâmide lanterna162, 

proposta a que se juntavam janelas triangulares e outros motivos geométricos 

associados à simbólica cristã, como a amêndoa mística163.  

O programa decorativo concorreu para o mesmo objectivo ascensional deste 

espaço sagrado. Segurado propôs um conceituado grupo de artistas que 

haviam colaborado com diversas obras do regime, como a Exposição do 

Mundo Português (1940), ou com outros programas religiosos, 

designadamente, a Igreja de Fátima (1934-38), do arquitecto Pardal Monteiro 

(1897-1957). O pintor António Lino (1914-1996) ficou responsável pela 

decoração da fachada da porta principal, sob o tema dos apóstolos; José de 

Almada Negreiros (1893-1970), pelos vitrais do altar-mor e da pirâmide 

lanterna; o ceramista Jorge Barradas (1894-1971), por um painel cerâmico 

policromado com a imagem de S. João; o escultor Salvador Barata Feyo (1899-

1990) pelas imagens de Stª Maria e S. José; e o mestre Leopoldo de Almeida 

(1898-1975) pela escultura da Sagrada Família. 

Esta proposta constituiu a segunda rejeição do programa religioso apresentado 

por Segurado, abandono justificado pela dimensão pretendida e encargos 

financeiros inerentes, que a Sacor não pretendera despender. Motivos 

determinantes que impediram Segurado de concluir o programa do bairro. 

Poderemos inferir pelo terceiro ante-projecto realizado e não solicitado pela 

empresa, que o arquitecto passou por momentos de desânimo, pois a procura 

                                                 
162 Idem. 
163 Cf. documentos nº 33 e 34, Cap.5. Esta opção por elementos geometrizantes como os triângulos ou a 
designada amêndoa mística encontra-se, de certo modo, na linha de pensamento de outro programa 
religioso que Segurado desenvolveu para a Capela de S. Gabriel (1951), localizada em Torres Vedras, 
onde Almada Negreiros concebeu o pequeno vitral representando S. Gabriel. 
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de uma solução para este espaço afastou-se, determinantemente, de qualquer 

ideia estruturada sobre o partido arquitectónico defendida pelo próprio autor. 

Regressando a uma proposta híbrida de noções historicistas, a lembrar uma 

qualquer igreja já descaracterizada de aldeia, Segurado recorreu a fórmulas 

como o nártex ou a localização e a conformação da torre sineira junto ao corpo 

da igreja. (Figs. 5.33 e 5.34) 

Entretanto, em Portugal, a par de outras rupturas, desenvolveu-se, desde o 

início dos Anos Cinquenta, o Movimento de Renovação da Arte Religiosa 

(MRAR). Com uma acção determinante na procura de um léxico artístico ou 

religioso o MRAR empreendeu a busca de uma nova concepção de espaço 

religioso, explorando as potencialidades plásticas do betão armado e o 

pensamento litúrgico assente numa urgente aproximação entre os crentes e a 

hierarquia da Igreja, na senda do pensamento do Vaticano II (realizado entre 

1962 e 1965). Ainda no ano de 1953, o MRAR164 apresentou em Lisboa uma 

Exposição de Arquitectura Contemporânea, divulgando projectos de diversos 

autores nacionais e internacionais. Também a nível da arquitectura religiosa se 

fez sentir um caminho ambíguo, entre a vontade de ruptura com a 

experimentação de uma nova linguagem inerente aos novos processos 

construtivos e a edificação de algumas igrejas com um léxico historicista, como 

a de Stº Condestável, inaugurada em 1951 (arquitecto Vasco Regaleira, 1887-

1968), dimensão testemunhada nos dois ante-projectos (1962) de Segurado, 

para o bairro da Sacor. O MRAR pretendeu contribuir para enquadrar o novo 

pensamento sobre a construção de espaços religiosos, tendo como referência 

nacional a igreja das Águas (1949-57), do arquitecto Nuno Teotónio Pereira165, 

ou a igreja de Moscavide (1953), projectada por Freitas Leal e João de 

Almeida. 

Imbuído deste espírito, em Março de 1962, o Secretariado das Novas Igrejas 

do Patriarcado endereçou à administração da Sacor166 um ofício que informou 

                                                 
164 O MRAR promoveu outras acções de sensibilização e formação sobre a nova arquitectura religiosa. 
Em 1958, desenvolveu um curso dedicado à arquitectura sacra; em 1964, apresentou na SNBA a 
Exposição Novas Igrejas na Alemanha, com a colaboração da Fundação Calouste Gulbenkian, 
destacando-se a sessão referente ao convento de La Tourette (1957-1960, de Le Corbusier). 
165 Da autoria do arquitecto Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas, e contando com um vasto grupo de 
colaboradores, refira-se o contributo que a Igreja do Sagrado Coração de Jesus (1961-70) protagonizou na 
inovação da espacialidade interna e na sua relação a cidade.  
166 Ofício incluso no Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase, 
CDGALP. É curiosa a presença de um documento relativo a personalidades que estavam a colaborar com 
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sobre a intenção de disponibilizar o programa mais favorável ao bairro, bem 

como as directivas para a edificação dos espaços sagrados, texto ainda em 

elaboração. O próprio Patriarcado promovia à época uma campanha relativa às 

novas igrejas, junto dos fiéis. Ao arquitecto foram ainda enviadas as “Directivas 

para a Construção da Igrejas no Patriarcado de Lisboa”167, destinam-se 

especialmente ao clero, aos artistas e, dum modo geral, a todos quanto, no 

Patriarcado de Lisboa, tiveram a seu cargo a importante e delicada 

incumbência de conceber, projectar e construir novas igrejas168. Preconizou-se 

para o espaço religioso uma nova ordem indissociável das alterações sociais e 

culturais, verificada após a Segunda Guerra Mundial. Procurou-se que a nave e 

o santuário se articulassem numa expressão de continuidade, pois a acção 

litúrgica constituiu um acto comum entre os fiéis e os que a ministravam. Os 

espaços de maior sacralização seriam assinalados com dignidade através da 

valorização de alguns elementos fundamentais, como a cadeira do celebrante; 

o altar, lugar de convergência do edifício sagrado; o ambão, ou o lugar da 

comunhão169.  

O Estudo-Esquema da Igreja do bairro, datado de Fevereiro de 1963170, da 

autoria dos arquitectos Eduardo Valente Hilário e Alberto Camacho aproximou-

se da proposta definitiva, após os vários ante-projectos de Segurado. A própria 

memória descritiva referiu a articulação feita entre os diversos elementos e 

programa fornecidos, o desejo que os autores sentem em elaborar um projecto 

dentro das tendências actuais expressas pelo “Secretariado das Novas 

Igrejas”, uma obra que seja exacta em pureza de solução e simbolismos, 

simples na sua concepção, dominando no conjunto do bairro por uma presença 

                                                                                                                                               
o movimento das Novas Igrejas, que se encontra neste dossier. Datado de 31.10.62, o documento sem 
título refere que o Arquitecto Padre João Almeida foi o autor do projecto da Igreja de Moscavide e 
trabalha na Comissão de Arte Sacra do Patriarcado, em estreita colaboração com o Secretariado das 
Novas Igrejas do Patriarcado; e que os arquitectos que fazem parte do Movimento de Renovação da Arte 
Religiosa (MRAM) são Nuno Teotónio Pereira e Nuno Portas – autores do projecto escolhido para a nova 
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Diogo Lino – a trabalhar no Secretariado das Novas Igrejas do 
Patriarcado e António Leal (n.1927).  
167 In Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase, CDGALP. 
168 “Primeira redacção dum projecto de Directivas para a Construção de Igrejas no Patriarcado de 
Lisboa”, p. 1. Cf. Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase, CDGALP. 
169 Estas concepções encontravam-se expressas em várias fotografias de igrejas construídas na Alemanha 
(S. André, Essen, do arquitecto Rudolph Schwarz) ou na Suiça (S. Miguel, Basileia, do arquitecto H. 
Baur), integrando o número 4 de Novas Igrejas (Outubro-Dezembro de 1961), publicação também 
enviada à Sacor. 
170 Cf. documento nº 36, Cap.5.  
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de sobriedade, transparecendo através dos seus volumes em latas funções 

que irá desempenhar como centro espiritual da comunidade171. 

A igreja da Sagrada Família retomou a localização inicial prevista no Plano 

Geral, aspecto valorizado pela preocupação da inserção do cenário natural 

existente e pela criação de um conjunto (jardim, serviços, cartório) que 

manifestasse algum recolhimento em relação ao bairro.  

Esta proposta destacou a “verdade” dos materiais e elegeu a luz como um 

factor fundamental do espaço sagrado. Soluções como as frestas verticais, 

localizadas nas paredes laterais, revelaram-se essenciais para a criação de 

uma ambiência mais diáfana. O lugar do altar evidenciou-se pelo tratamento da 

parede que o enquadrou e pela elevação desta área. A fachada principal 

caracterizou-se pela grande cruz em ferro e pelo alpendre marcado por uma 

firme horizontalidade, que por contraste dialogou com a verticalidade da 

moderna torre sineira em betão armado (Fig. 5.35). 

O projecto de 1964 construiu-se, aperfeiçoando-se o ante-projecto de 1963. A 

fachada na sua simplicidade, reforçada pela cor branca e pela estrutura 

porticada em betão armado, disfarçada pelo telhado de duas águas, incorporou 

a novidade do baptistério, ao rasgar a fachada principal para agregar um 

volume hexagonal simbolicamente colocado em frente ao altar-mor, 

conservando a feliz relação entre o alpendre, agora marcação do acesso ao 

vestíbulo e à nave, e a torre sineira (Figs. 5.36, 5.37, 5.38, 5.39 e 5.40).  

As inovações sugeridas para a nova arquitectura e arte religiosas foram 

assimiladas por este projecto172, à semelhança da opção registada na igreja, de 

menor escala, do bairro da Covina (arquitecto Mário de Oliveira – n. 1951), 

datada de 1965. A planta da igreja da Sagrada Família abriu-se numa grande 

nave, apesar de desenvolver uma outra de menores dimensões, aproximando 

do altar-mor as cerca de quatrocentas pessoas previstas173. Foi em função 

deste lugar que a ténue hierarquia dos elementos construtivos, da disposição 

da luz ou dos elementos decorativos se organizaram na procura de uma 

palavra evangélica mais comunitária.   

                                                 
171 Idem, p. 1. 
172 Cf. documento nº 37, Cap.5. 
173 A igreja tinha a capacidade 274 lugares sentados (208 na nave principal e 66 na nave secundária), 
dispondo ainda de área livre com capacidade para cerca de 130 lugares de pé, com uma capacidade total 
de 404 lugares. A área total das duas naves da igreja era de 436 m2. Idem, p. 1. 
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A decoração da igreja simplificou-se em relação ao segundo projecto de 

Segurado. Na parede de topo, por trás do altar-mor, inseriu-se um painel de 

fundo, em mosaico policromado, enquanto que no baptistério colocou-se uma 

grelha vitral e frente à fachada principal da igreja uma escultura alusiva à 

Sagrada Família.  

António Lino, primeira escolha de Segurado, concebeu o mosaico para o altar-

mor e um vitral com 6 m2 para o baptistério, em vidros grossos de Chartres 

assentes em cimento. O mosaico constituído por pedras de grés, esmaltes e 

ouro, ocupou uma área de 80 m2. Exploraram-se neste cenário temas, como o 

Nascimento de Cristo, a Fuga para o Egipto, a Apresentação no Templo ou o 

Menino entre os Doutores174. Nenhum outro artista indicado no ante-projecto de 

1962 foi contratado. Escolheu-se o mestre Joaquim Correia175 para a 

realização da escultura alusiva à Sagrada Família e a Stº António. 

A igreja da Sagrada Família dignificou o bairro, integrando-se na sua escala. 

Consolidando um centro cívico, a igreja, articulou-se com as duas escolas, 

contribuindo parcialmente para reforçar o ideal moderno exequível neste 

conjunto. 

 

5.3.7. Dos outros espaços 

 

Para além dos programas arquitectónicos mais relevantes analisados, o bairro 

Dr. Oliveira Salazar integrou ainda um vasto conjunto de outros equipamentos 

de apoio, como o posto médico, uma zona comercial explorada pela 

Cooperativa do Pessoal da Empresa, um jardim infantil, um centro social e uma 

zona desportiva (campo de futebol, voleibol e basquetebol, um ringue de 

patinagem, pista de atletismo e balneários).  

Na ausência de documentos que informem sobre estas materializações 

previstas no plano, refira-se que na centralidade do espaço cívico construíram-

se edifícios para o comércio e serviços, lembrando preexistências habitacionais 
                                                 
174 António Lino orçamentou o seu trabalho em 140000$00, o mosaico em 128000$00 e o vitral em 
12000$00, num total de 260000$00. In Proposta, de António Lino, Janeiro de 1965. Cf. Dossier – Bairro 
Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase, CDGALP. Refira-se que António Lino foi o 
autor do painel cerâmico do baptistério da igreja paroquial de Águas. 
175 O escultor Joaquim Correia orçou o grupo escultórico da Sagrada Família em 145000$00 e o do Stº 
António em 50$000.00. In Proposta, de Joaquim Correia, s.d.. Cf. Dossier – Bairro Salazar. Termo de 
construção, comemorações. 1ª e 2ª fase, CDGALP. 
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das quintas que acolheram o bairro. A zona desportiva, situada na proximidade 

de uma das saídas para a Bobadela, assumiu um carácter moderno na laje 

inclinada da bancada do campo. O desporto e a actividade física, enquanto 

factores sociais básicos para a dinâmica da vida do bairro foram devidamente 

pensados. O estádio construído simbolizou a importância do futebol das 

comunidades operárias e, simultaneamente, a cultura física testemunhada em 

muitas das demonstrações da classe de ginástica dos filhos dos trabalhadores 

em dias de efemérides para a vida da Sacor social. 

 

5.3.8. Da resultante 

 

Diversos foram os jornais diários que noticiaram a inauguração do bairro da 

Sacor. O Diário de Notícias, em 23.7.1965, publicou uma destacada notícia 

com o título “Inauguração do Bairro Salazar. O termo da construção do 

empreendimento revestiu-se do maior brilho e proporcionou afirmações dignas 

de meditação”, e o Século Ilustrado, a 7 de Agosto de 1965, dedicou várias 

páginas ao assunto sob o título “O Bairro Salazar foi agora visitado pelo Sr. 

Presidente da República. Obra de magnífico alcance e de vasto sentido 

humano, mandado edificar pela Sacor num privilegiado lugar de Sacavém, para 

alojamento de algumas centenas dos trabalhadores da empresa”. 

A inauguração das duas fases do bairro, particularmente da segunda, foi 

planificada com antecedência e detalhe, respondendo a diversas preocupações 

protocolares próximas às das cerimónias de Estado. Elaborou-se um vasto e 

detalhado programa176, com uma estimativa orçamental a rondar os setecentos 

e oitenta e um mil e quinhentos e quarenta escudos (jantares, arraial, 

iluminação eléctrica, flores, sala de jantar, sessão solene, o toldo, colocação e 

transporte de mastros e os honorários do decorador) e estabeleceu-se uma 

vasta lista de convidados que contemplou o Chefe de Estado, Presidente 

Américo Tomás (1894-1987), o Cardeal Patriarca, Gonçalves Cerejeira (1888-

1977), toda a administração da Sacor, o corpo de engenheiros, os arquitectos e 

colaboradores, entre outros.  

                                                 
176 Exemplificando apenas com uma acção da cerimónia de inauguração, refira-se que seria entregue um 
pergaminho ao Chefe do Estado, ao Cardeal Cerejeira e ao Presidente do Conselho, patrono do Bairro.  
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Os diversos discursos proferidos durante a inauguração da segunda fase do 

bairro referiram genericamente a importância e a dimensão da obra social 

desenvolvida pela Sacor, relevaram o papel do Presidente do Conselho, 

elencaram com algum detalhe as personalidades responsáveis pela sua 

edificação e descreveram os principais particularismos do bairro. Tratou-se, 

sem dúvida, da inauguração de uma obra com sentido de Estado, ainda que 

paga exclusivamente pela indústria que inaugurara em Portugal a refinação de 

petróleos, na qual o Estado também era accionista. 

A Família Sacor tinha uma casa. Uma casa portuguesa arreigada a matrizes 

rurais, na defesa da habitação unifamiliar com horta e jardim177. O trabalhador 

fabril, que nesta indústria química precisou de ser especializado, regressou à 

saúde do campo, de onde a maioria dos trabalhadores provinham, 

efectivamente. O pensamento desenvolvido para este bairro integrou dois 

ciclos: i) o das “casas económicas”, inaugurado na década de Trinta; ii) o das 

“casas de renda económica” de 1945, reforçado pela Lei nº 2005 do mesmo 

ano, que delegou nas indústrias a responsabilidade de edificarem os seus 

bairros sociais; e ainda algumas das ideias subjacentes às soluções para o 

problema da habitação operária apresentadas no Congresso de 1948.  

Durante cerca de três décadas diversas indústrias desenvolveram programas 

sociais para os seus trabalhadores, mas só as fábricas com maior capacidade 

económica puderam fomentar projectos de relevância. Paradoxalmente, os 

novos pressupostos do urbanismo defendidos no Congresso de 1948, em 

articulação com o pensamento social inerente à Carta de Atenas ou às new 

towns, redimensionaram a solução dos problemas habitacionais a uma escala 

de cidade e não ao do bairro isolado e privado, apesar da presença de 

equipamentos, como a biblioteca ou as escolas. O próprio plano de De Gröer 

não previra a construção de habitações para os operários nos recintos fabris. 

Gerou-se uma espécie de contradição, a que a implementação dos planos 

regionais tentou dar resposta, pelo menos no que se refere ao ante-plano entre 

Moscavide e Vila Franca de Xira.  
                                                 
177 Na tese A Caminho da Modernidade, Andreia Galvão, refere que o Plano do bairro da Sacor incorpora 
alguns princípios dos CIAM, perspectiva com a qual concordamos. No entanto, a análise realizada 
prende-se particularmente com os blocos, as soluções em altura, a premissa da economia nos sistemas 
construtivos, negligenciando o tipo de habitação que confere a unidade ao bairro, a casa unifamiliar, 
opção fundamental na edificação de um bairro que tenta conciliar essa espécie de contradição entre o 
moderno e a tradição. 
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Muitos dos industriais que desenvolveram os seus planos de urbanização, 

fixando o programa social, não completaram a sua acção por vicissitudes 

várias. O programa social da Sacor com a inauguração do bairro Dr. Oliveira 

Salazar, em 1965, correspondeu à cessação de um pensamento relativo às 

casas económicas e a este tipo de apoio que as indústrias facultaram aos seus 

trabalhadores, como resposta às dificuldades sociais ou como cumprimento da 

política habitacional implementada.  

Durante os Anos Sessenta realizaram-se ainda diversos colóquios reflectindo a 

impossibilidade da resolução do problema habitacional. Logo em Fevereiro de 

1960, no Palácio das Galveias, o Sindicato Nacional dos Arquitectos debateu 

temáticas relacionadas com os “Aspectos sociais na construção do habitat”, 

acção relevante por evidenciar a carência da habitação e o agravamento do 

problema social. Neste encontro destacou-se o papel do arquitecto Nuno 

Teotónio Pereira178, ao reflectir sobre a natureza social dos problemas 

habitacionais e a necessária resposta qualificada que a arquitectura e os 

arquitectos poderiam desempenhar, na continuidade da sua intervenção do 

Congresso de 1948, preocupações alargadas a outros intervenientes, 

nomeadamente a Nuno Portas (n.1934).  

A indústria base e de dimensão preconizou certamente uma hipótese de 

modernizar as soluções para o programa habitacional ensaiadas no seio do 

Movimento Moderno179. Os aproveitamentos hidroeléctricos do Douro 

Internacional, principalmente o escalão de Picote, inaugurado em 1958, 

integraram vastos programas sociais para os trabalhadores de uma indústria 

tão promissora como a de refinação de petróleos. Em Picote trabalhou um 

                                                 
178 Sobre este assunto ver BANDEIRINHA, José A. – Nuno Teotónio Pereira, Rua da Alegria. O 
arquitecto, o atelier e a questão da habitação. Arquitectura e cidadania. Atelier Nuno Teotónio Pereira, 
Lisboa: Quimera, 2003, pp. 63-77. 
179 Para além das indústrias outras entidades, nomeadamente o Estado implementaram programas sociais 
com alguma complexidade, de modo a fixaram um numeroso conjunto populacional em torno de uma 
actividade produtiva. É o caso da Junta de Colonização Interna (criada em 1936), dependente do 
Ministério da Economia, que entre 1937 e 1942 desenvolveu um conjunto de estudos, da autoria do 
engenheiro agrónomo Henrique de Barros e de Mário Pereira (técnico da JCI) relativos à colonização da 
herdade dos Pegões. Estes estudos integravam-se num projecto que pretendia implementar um modelo de 
exploração agro-pecuária adequado à criação de um colonato vocacionado para a exploração agrícola e 
pecuária, em concordância com o ideário corporativo vigente. O projecto global concebido para a colónia 
agrícola de Pegões distribuía-se por três núcleos distintos – Pegões, Figueiras e Faias. Esta organização 
visava a optimização dos recursos agrícolas e uma dinamização do tecido económico desta região. Dos 
três núcleos construídos destaca-se pela sua originalidade e pela dimensão o núcleo de Santo Isidro de 
Pegões, no qual se destacam as soluções parabólicas utilizadas em alguns dos programas, como nas 
escolas ou na igreja, da autoria do arquitecto Eugénio Correia (1897-1985). Cf. PEREIRA, et alli – 2009. 
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grupo de jovens arquitectos entre 1954 e 1961, correspondendo ao período em 

que Segurado colaborou com a Sacor, ou seja de 1950 a 1962. João Archer de 

Carvalho (n.1928), Rogério Ramos (1927-1976) e Nunes de Almeida (n.1924) 

tiveram a possibilidade de construir poesia materializada nos novos 

paradigmas da arquitectura, conjugando num programa social aproximado ao 

da Sacor, experimentalismo, idealismo social, formas puras apropriadas pela 

natureza do Douro Internacional. Picote, especialmente para Portugal, 

representou um elemento de modernidade formal e conceptual, e a 

consolidação da utopia social. 

Internacionalmente, desenvolveram-se experiências sociais coetâneas. 

Testaram-se ideais ao articular o desenvolvimento de uma indústria da idade 

neotécnica com a sua função social reflectida num território urbano planificado, 

de acordo com o pensamento difundido após a Carta de Atenas. Olivetti180 

revelou-se um caso excepcional181. Com Camillo Olivetti, a filosofia industrial 

da produção em série interligou-se com o urbanismo, enquanto unidade 

cultural, potenciando a ideia de comunidade. O fomento dos planos de 

urbanização, como forma de reorganizar a envolvente da fábrica, constituiu 

uma condição para a implementação no território dos novos edifícios 

industriais, dos espaços sociais, como a creche182, dos espaços desportivos ou 

das casas dos trabalhadores, concebidas como células de habitação, opções 

que simbolizaram a utopia da Cité Industrielle (1917), de Tony Garnier (1869-

1948), onde a liberdade formal e uma grande escala apontaram para o domínio 

da cidade da era da máquina183.  

                                                 
180 A primeira fábrica de máquinas de escrever de Itália fundou-se em 1908, por Camillo Olivetti (1868-
1943), foi, no entanto, com o seu filho Adriano (1901-1960) que a empresa alcançou a sua maior 
expansão económica e projecção comercial. 
181 L’Architecture d’Aujourd’hui (número dedicado à temática “Polithique Industrielle & Architecture, 
Olivetti”, de 1976) condensou a importância da obra de uma das mais significativas indústrias da 
sociedade de consumo, onde a organização racional do trabalho, a integração do design industrial, a 
expansão nos mercados mundiais, a concepção e divulgação de uma marca seguiu caminhos paralelos aos 
da produção de automóveis. 
182 A creche de Ivrea foi divulgada em Portugal através da Arquitectura, de Novembro de 1950. Da 
autoria dos arquitectos Luigi Figini e Gino Pollini, este equipamento social integrou a vasta obra da 
Fábrica Olivetti. A utilização do betão armado e a materialização de princípios modernos potenciaram um 
espaço composto por dois organismos diferentes – o internato e a creche. A organização do programa 
gizou-se através de um diálogo de volumes, pátios, áreas de jardim, caminhos e materiais texturantes 
como a pedra, soluções indissociáveis da própria condição de uma moderna indústria. A pensar nos filhos 
dos operários, a creche de Ivrea encerrou princípios funcionais novos, projectando para a criança uma 
vida promissora.  
183 A firma Olivetti, sinónima de vanguarda no domínio do conceito da cidade da fábrica, ultrapassou a 
comum escala de bairro. O experimentalismo das múltiplas construções sociais e da definição de planos 
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Em Portugal, no território de Lisboa, uma das mais importantes indústrias do 

período neotécnico incrementou o programa social delineado para os seus 

trabalhadores. O possível bairro da Sacor, uma significativa realização social 

dependente de uma das mais importantes indústrias do Estado Novo, saiu da 

escala da cidade, da nova cidade industrial, localizada na Lisboa Oriental, para 

uma área em formação, onde Jorge Segurado não conseguiu a autonomia que 

os seus colegas do escalão de Picote experimentaram. O bairro Dr. Oliveira 

Salazar edificou-se entre a ideia de cidade-jardim e os novos valores presentes 

no Movimento Moderno relativos ao urbanismo e aos paradigmas sociais do 

modo de habitar. Cumprira-se uma obra social sob o olhar atento de Salazar. 

 

 

 
 

                                                                                                                                               
de urbanização à luz dos ideais do Movimento Moderno associou-se ao facto de Adriano Olivetti ter sido 
membro do Conselho Directivo do Instituto Nacional de Urbanismo, depois de 1948. O início do plano de 
Vale de Aoste desenvolveu-se a partir de 1936-37, implementando-se para Ivrea os novos estudos do 
plano regulador, a partir de 1952. 
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Fig. 5.1 – Bairro da Covina.  

Planta de Conjunto. 1958. AOCML. 

Fig. 5.4 – Planta. Piso tipo A. Arqtº 

Jorge Segurado. 1962. AHANBA. 

Fig. 5.3 – Alçado Principal. Arqtº Jorge 

Segurado. 1962. AHANBA. 

Fig. 5.2 – Planta de implantação dos blocos. 

Arqtº Jorge Segurado. 1962. AHANBA. 
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CUF 

 
Fig. 5.5 – Foto aérea da CUF Indústria Portuguesa. AIP. Outubro 1962. 

 
Fig. 5.6 – CUF. Planta Geral das Fábricas de Santa Bárbara. C. 1940. FCG-BA. 
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Fig. 5.7 – CUF. Anteprojecto para o novo bairro operário. 1945. FCG-BA. 

 

                                     
 

 

 

 

 

                        
 

 

Fig. 5.10 – CUF. Ante-plano de 

urbanização do novo bairro 

operário. Perspectiva de conjunto. 

1949. FCG-BA. 

Fig. 5.11 – CUF. Estimativa parcial do novo 

bairro operário do Barreiro. 1949. FCG-BA. 

Fig. 5.8 – CUF. Ante projecto do novo 

bairro operário a construir no Barreiro. 

Pormenor do talhão A da primeira zona 

residencial. Arqtº Cristino da Silva. 

Dezembro 1945. FCG-BA. 

Fig. 5.9 – CUF. Ante-plano do 

novo bairro operário do Barreiro 

(Variante D). 1949-50. FCG-BA. 
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Fig. 5.13 – CUF. Bairro operário. Arqtº Fernando Silva. Fevereiro 1951. AA4. 

 

Fig. 5.14 – Um aspecto do bloco 
residencial operário, recentemente 
inaugurado pela CUF, no Barreiro. 
Indústria Portuguesa, AIP. Julho 
1955. 

Fig. 5.12 – CUF. Novo bairro operário do Barreiro. Esboceto 

Unidades Residenciais. Arqtº Cristino da Silva. Fevereiro 1951. 

FCG-BA. 
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BAIRRO DOUTOR OLIVEIRA SALAZAR / SACOR 

   
Fig. 5.15 – Bairro Salazar. Plano, estudo. 1956. AHANBA. 

Fig. 5.16 – Bairro Salazar. Casa bairro, estudo. Março 1956. AHANBA. 

 

                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.19 – Bairro Salazar.  

Planta e tipos de habitação. 1962. AHANBA. 

 

Fig. 5.17 – Bairro Salazar. Planta com o 

esquema das zonas. C. 1958. AHANBA. 

Fig. 5.18 – Bairro Salazar. Plano Geral. 1962. AHANBA. 
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Fig. 5.20 – Bairro Salazar. Plano geral paisagismo. 1962. FCG-BA. 

 

 
Fig. 5.21 – Bairro Salazar. Esquema geral implantação paisagismo. 1959. FCG-BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.22 – Bairro Salazar. Perspectiva, paisagismo. 1964.  

In Do Estádio Nacional ao Jardim da Gulbenkian, 2008. 
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Fig. 5.23 – Bairro Salazar. Ante-projecto habitação solteiro. Planta. 1956. AHANBA. 

 

 
Fig. 5.24 – Bairro Salazar. Casas Unifamiliares. C. 1960. CDGALP. 

 

 
Fig. 5.25 – Bairro Salazar. Casas Unifamiliares. C. 1960. CDGALP. 
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Fig. 5.26 – Bairro Salazar. Blocos, alçados. Maio 1962. AOCML. 

 
Fig. 5.27 – Bairro Salazar. Blocos, alçados. Maio 1962. AOCML. 

 
Fig. 5.28 – Bairro Salazar. Blocos, Cortes. Maio 1962. AOCML. 

 

 
Fig. 5.29 – Bairro Salazar. Escola, planta. 1964. CDGALP. 

Fig. 5.30 – Bairro Salazar. Escola. 2003. 

Fig. 5.31 – Bairro Salazar. Escola, interior de sala de aula. 2003. 
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Fig. 5.32 – Bairro Salazar. Igreja, 2º anteprojecto. Frente MD. 1961.  

CDGALP. 

 
Fig. 5.33 – Bairro Salazar. Igreja, 3º anteprojecto. Alçado. C. 1962. 

CDGALP. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.35 – Bairro Salazar. Igreja, estudo. 1963. CDGALP. 

 

Fig. 5.34 – Bairro Salazar. 

Igreja, 3º anteprojecto. 

Planta. C. 1962. CDGALP. 
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Fig. 5.36 – Bairro Salazar. Igreja, projecto, cortes. 1964. AOCML. 

 
Fig. 5.37 – Bairro Salazar. Igreja, projecto, alçados. 1964. AOCML. 

 

 

    
Fig. 5.38 – Bairro Salazar. Igreja, projecto, planta. 1964. AOCML. 

 

 

Fig. 5.39 – Bairro Salazar. Igreja. 2003. 

Fig. 5.40 – Bairro Salazar. Igreja, pia baptismal. 2003.  
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Considerações finais 
 
A cultura industrial considerada na presente dissertação não pôde dissociar-se 

de um quadro evolutivo da tecnologia. Evolução que condicionou o crescimento 

e o aperfeiçoamento da indústria da segunda geração, provocando uma 

mudança ao nível da energia (electricidade), da produção de novos materiais 

de construção (betão armado) aplicados aos edifícios fabris, e da melhoria do 

desempenho das diversas máquinas.  

A aceleração e a conjugação das mudanças tecnológicas permitiram a 

alteração do paradigma fabril. Esse paradigma reconhece-se na metamorfose 

constante inerente à optimização das condições de produção, requisito 

essencial à modificação da significância económica, social e cultural da fábrica, 

considerada um espaço experiencial, por excelência. À produção fabril passou 

a exigir-se uma crescente harmonia entre quantidade e qualidade. Também 

exigências de qualificação do espaço fabril aliadas a melhores condições de 

trabalho tiveram consequências directas na alteração dos locais de trabalho 

associados à energia eléctrica. 

A síntese inicial, alusiva a um quadro internacional, procurou cristalizar as 

principais transformações essenciais ao aparecimento de outro modelo fabril e 

as diversas consequências impressas na arquitectura industrial, nas novas 

espacialidades e gramáticas arquitectónicas, nos modelos urbanos 

desenvolvidos ou nos programas sociais ensaiados, fenómenos que 

elucidaram sobre o processo de industrialização em curso. A dinâmica cultural 

do mundo fabril estendeu-se à ordem dos valores e ao simbólico, 

perspectivando-se na dimensão da técnica, da máquina e da fábrica uma 

matriz referencial para a sociedade moderna. A fábrica passou de opressora a 

referente para o pensamento cultural, fundamentalmente na Europa das 

primeiras décadas de Novecentos. 

O modo como Portugal aderiu aos tempos modernos e incorporou no quadro 

político medidas que conduzissem ao processo de industrialização, associado 

à energia eléctrica, evidenciou estádios intermitentes, pelo menos até ao final 

da Segunda Guerra Mundial. Essa descontinuidade manifestou-se a vários 

níveis, tendo sido possível elaborar ciclos ou fases conducentes ao surto 
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industrial que ocorreu em Portugal durante os Anos Cinquenta, nomeadamente 

na cidade de Lisboa e no eixo de Moscavide a Vila Franca de Xira.  

O esforço industrialista empreendido em Portugal durante o Estado Novo teve 

o seu arranque ainda durante a Ditadura Militar. Diversos actores iniciaram 

uma acção inequivocamente difusora de uma outra indústria, à luz das 

transformações registadas no panorama internacional. A acção da classe dos 

engenheiros e a evidente actuação da Associação Industrial Portuguesa 

pareceram-nos ser fundamentais para a formação de uma mentalidade e de 

uma consciencialização, relativas à urgência da industrialização do país. O 

saber científico ou teórico dos engenheiros aliado ao conhecimento prático dos 

industriais não foram, contudo, suficientes para que durante os Anos Trinta se 

operasse o arranque industrial preconizado por estas classes profissionais. 

Mesmo sectores cruciais, como o da electricidade, tardaram em receber o 

impulso necessário para agilizar a indústria da segunda revolução. Não que a 

acção e a argumentação de alguns engenheiros, como Ferreira Dias ou 

Ferreira do Amaral, não tivessem sido constantes e tecnicamente 

fundamentadas em prol da electrificação nacional. Porém, a adesão a um 

programa promotor da nova indústria implicava alterações culturais e sociais 

que colidiam com o ideário político e corporativo do Estado Novo, que através 

da Constituição de 1933 preconizara um Portugal arraigado a uma matriz 

cultural caracterizada pelo imobilismo social e pelo ideal ruralizante.  

A conflituosidade entre a modernidade inerente ao processo de industrialização 

e a consolidação da ordem do Estado forte retardou o ímpeto da mudança que 

se fazia sentir, com mais intensidade, desde finais dos Anos Vinte. O programa 

político e a legislação produzida não traduziram, neste primeiro momento, as 

aspirações da corrente industrialista. Mesmo o momento de arranque, 

perspectivado com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a publicação da 

Lei nº 2002 (1944) ou da Lei nº 2004 (1945), não permitiu a imediata 

aceleração da actividade industrial. Muito havia a fazer. Uma década de 

interregno, aproveitada para a afirmação de um Estado forte e de uma política 

de obras públicas, não facilitara o começo da construção da nova indústria. 

Faltava a preparação técnica e profissional dos trabalhadores, a ambição 

empreendedora de muitos industriais, a existência de um claro pensamento 

sobre a indústria moderna alargado à sociedade em geral, a criação de infra-
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estruturas base, como a electrificação nacional e a distribuição de água. 

Programas que vimos cumpridos tardiamente e sem os quais o verdadeiro 

impulso da indústria da segunda geração não podia ser atingido. Numa 

gramática de matriz tradicional inaugurou-se no eixo industrial moderno de 

Lisboa a Central Elevatória dos Olivais, em 1948, ainda inserida no âmbito 

celebrativo de um país em reconstrução, reportado ao início da década de 

Quarenta. A central hidroeléctrica de Castelo do Bode, pertencente ao sistema 

Zêzere, inaugurada em 1951, anunciou a aceleração da construção do sector 

industrial da electricidade, sem o qual não seria possível a edificação da nova 

indústria. Castelo do Bode simbolizara, em simultâneo, as potencialidades da 

tecnologia, da ciência, dos novos sistemas construtivos e das novas 

espacialidades associadas à indústria neotécnica. 

Os Anos Cinquenta encetaram o ciclo da industrialização. A adesão ao Plano 

Marshall caminhou a par da aceitação da industrialização como um factor 

imprescindível para a modernização do país. Os Planos de Fomento foram os 

instrumentos de planeamento fundamentais para a progressiva integração da 

indústria no quadro de acção de uma política económica, ainda que os 

montantes previstos se destinassem preferencialmente à indústria base, como 

o caso do sector petrolífero (Sacor). 

Porém, a indústria em Lisboa alterara-se. Passara-se de uma indústria 

marcada por uma produção e por uma tecnologia arraigada na cultura 

Oitocentista, predominante até à década de Trinta na cidade de Lisboa, para 

uma industrialização que diversificou os sectores produtivos. A alteração do 

peso da indústria tradicional da fase paleotécnica, como a têxtil ou a cerâmica, 

deveu-se, quer à presença de inúmeras empresas estrangeiras ou suas 

associadas, que construíram fábricas direccionadas para as novas produções, 

quer à adaptação do conceito de indústria patente na Lei nº 2005, por parte dos 

industriais portugueses. 

A edificação da nova indústria ocorreu na cidade de Lisboa, com maior 

intensidade, a partir de finais dos Anos Quarenta. Durante cerca de vinte anos 

a indústria construiu-se de acordo com a planificação urbana desenhada para a 

capital por Etienne De Gröer. Com base no conceito de zonamento De Gröer 

concedera à indústria neotécnica um lugar na cidade. Almejou-se a edificação 

de uma zona industrial que qualificasse o espaço de expansão da capital, 
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através de soluções arquitectónicas e urbanas que transmitissem a ideia da 

fábrica clara e limpa, dependente da energia eléctrica, procurando-se cumprir o 

ideal da indústria moderna, que nesta fase integrara um quadro alargado de 

preocupações sociais. 

Nos Anos Cinquenta acalentou-se a esperança da renovação industrial. No 

tempo coincidiram a realização e a execução dos Planos de Fomento, o 

desenvolvimento da planificação urbana, que apresentara um conjunto de 

regulamentos para a edificação da indústria neotécnica, a construção de 

diversos sistemas de produção de energia hidroeléctrica e a participação activa 

dos arquitectos, que viram no programa industrial a hipótese de 

experimentarem as potencialidades dos novos materiais, cumprindo uma das 

inspirações do Movimento Moderno – a arquitectura industrial. O Congresso 

dos Arquitectos de 1948 deu lugar às ideias modernas e radicais de uma 

geração que tivera como referência os modelos teóricos mais ortodoxos do 

Movimento Moderno, anunciando-se a arquitectura industrial como uma 

oportunidade para materializar um programa inovador que, simultaneamente, 

parecia facultar a realização de uma nova gramática arquitectónica e de um 

novo local de trabalho. Também a arquitectura do trabalho parecia condensar 

as preocupações sociais, reivindicando-se através da fábrica o ideal 

democrático da civilização dependente da máquina. 

Desde os Anos Trinta que se ensaiara em Lisboa a indústria moderna. As 

diferentes idades da experimentação da indústria moderna, condicionadas pelo 

quadro político e mental vigente, revelaram faseadamente a adesão a alguns 

princípios da fábrica da fase neotécnica, quer através da utilização dos novos 

materiais de construção, quer de uma nova organização da produção, quer 

pela incorporação de equipamentos, cada vez mais automatizados, sistemas 

produtivos indissociáveis da vulgarização da energia eléctrica. Porém, a 

arquitectura fabril acompanhou os ciclos da produção arquitectónica 

desenvolvidos em Portugal, tendo mesmo contribuído para a sua definição. 

Representando a Standard Eléctrica a fábrica que melhor sintetizou a indústria 

moderna, no final da primeira idade – experimentação difusa – (1933-1948), 

será durante a década de Cinquenta que se assistiu à consolidação da ideia da 

unidade fabril neotécnica e à premência da sua construção.  
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Aos poucos assimilou-se o interesse que a industrialização representara para o 

crescimento económico de Portugal, amadurecendo-se até final da década de 

Sessenta o conceito da indústria da fase neotécnica, claramente 

experimentado desde os Anos Dez nos Estados Unidos da América. A Lisboa 

chegava, com cerca de três a quatro décadas de atraso, um surto industrial 

intimamente dependente do ressurgimento económico, surgido após a 

Segunda Guerra Mundial.  

As novas fábricas indissociáveis do desenvolvimento de uma outra indústria – a 

eléctrica – representaram na cidade uma das quatro funções essenciais 

definidas no arquétipo urbano da Carta de Atenas – o «trabalho». Contudo, a 

indústria moderna surgira amadurecida no seu papel social, requerido por uma 

sociedade comprometida com o equilíbrio da distribuição dos bens produzidos 

em fábrica a um maior número de pessoas. O lugar do trabalho fabril na 

cidade, inserira-se no conceito das new towns e a experimentação da 

arquitectura industrial, preconizada no Congresso dos Arquitectos de 1948, 

desenvolvera-se no contexto do segundo ciclo do betão armado. 

Se a cidade se prontificou em receber a indústria, qualificada na sua gramática 

arquitectónica, muita da novidade e da aplicação referentes à organização 

científica do trabalho, à existência de mão-de-obra mais escolarizada e 

tecnicamente preparada, ou ao fabrico de novos produtos dependeu da fixação 

de empresas estrangeiras em Portugal, da acção do Estado ou de alguns 

industriais que procuraram no exterior os arquétipos a seguir. O ambicionado 

momento da edificação da indústria moderna numa cidade, que também se 

pretendera actual, parecera ficar aquém das expectativas iniciais patentes nas 

correntes industrialistas, quer em número de fábricas construídas, quer na 

diversidade dos produtos a fabricar, quer mesmo no arrojo dos projectos 

arquitectónicos. A oportunidade surgida com a segunda idade – a construção 

de uma imagética – (1948-1968) acusava a intermitência e a indecisão na 

definição de um caminho político inequivocamente industrial entre 1933 e 1945, 

revelando a ausência de ambição intrínseca a um país antidemocrático e 

culturalmente afastado das vanguardas europeias.  

Mas os Anos Cinquenta simbolizaram a abertura possível para a 

experimentação da fábrica que encerrara a mudança de um paradigma cultural. 

Efectivamente, milhares de trabalhadores dependeram da actividade 
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secundária, beneficiando de um sistema de produção mais exigente e de uma 

remuneração mais elevada. Criou-se na cidade uma imagética industrial. Os 

arquitectos puderam ensaiar novas espacialidades, com base em elementos 

pré-fabricados em betão armado, elementos técnicos e construtivos que 

permitiram a construção de grandes vãos e a obtenção de iluminações 

diáfanas para os programas fabris, assumindo-se plenamente a plasticidade 

dos materiais. A função fabril e a contenção de custos, geralmente inerente à 

arquitectura industrial, potenciou a aplicação repetitiva dos módulos realizados, 

muitas vezes, em função da optimização da espacialidade requerida pelas 

linhas de produção, transpondo-se para as soluções construtivas preocupações 

de natureza económica, científica e racional. Os arquitectos participaram na 

renovação do conceito de espaço industrial. 

A vocação do espaço industrial ultrapassou, porém, a crença dos sistemas 

construtivos industrializados, alcançando-se um campo experiencial que com 

reconhecida eficácia transpôs para o panorama da arquitectura fabril um 

enriquecimento plástico, conseguido através da utilização de diversos materiais 

de revestimento ou da conjugação entre as superfícies envidraçadas e a 

integração dos elementos estruturais na gramática arquitectónica. Apurara-se a 

relação entre a utilização dos materiais, estruturais ou não, e a expressão 

formal. 

Essa liberdade formal, obtida através de uma renovada atenção atribuída ao 

programa industrial, dependeu também da autonomia que a energia eléctrica 

possibilitara à organização do espaço e à distribuição das linhas de produção e 

das diferentes secções ou oficinas. O sistema produtivo racionalizara-se e a 

presença dos laboratórios estendeu-se à maioria das instalações fabris. Nesta 

fase verificou-se a existência de um grupo profissional, como os engenheiros, 

que garantiram a base científica da indústria, a permanente evolução dos 

sistemas de produção e a qualidade dos produtos a obter. Durante os Anos 

Cinquenta materializara-se na cidade de Lisboa a fábrica da segunda revolução 

industrial, observando-se a construção de unidades fabris que definiram um 

diferente lugar de trabalho, com base nos novos sistemas construtivos, na 

energia eléctrica e na organização racional da produção - a trilogia basilar - 

definida no primeiro capítulo como essencial para a definição da indústria 

moderna e das novas espacialidades.  
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 Na década seguinte, a cidade ainda incorporou algumas das fábricas mais 

significativas da fase neotécnica, mas a opção para a localização desta 

indústria recaíra, cada vez mais, no âmbito regional. Amadureceu-se o 

programa industrial desta fase. Maturidade indissociável da pesquisa 

arquitectónica empreendida pela segunda e terceira geração de arquitectos, 

que se reportaram ao Movimento Moderno, e da complexidade da unidade 

fabril que incorporara um número crescente de valências produtivas e sociais. 

A fábrica apresentou-se como um organismo complexo e mutante. A 

maleabilidade do seu espaço e da sua construção pretendera solucionar as 

metamorfoses inerentes ao mundo fabril, às mudanças constantes dos 

sistemas tecnológicos, respeitando princípios racionais da produção e de 

circulação das matérias primas e produtos no interior da fábrica, ao mesmo 

tempo que procurou conciliar as necessidades sociais dos trabalhadores e as 

exigências do corpo técnico e de directores. A actividade produtiva aliada à 

ciência e à necessidade de garantir um espaço fabril mais harmonioso para a 

obtenção de um melhor desempenho do trabalhador, beneficiou com as 

preocupações dos arquitectos que encontraram no programa industrial a 

possibilidade de materializarem muitos dos desígnios da arquitectura, enquanto 

proposta social desse tempo. A fábrica revelou-se como a causa e a condição 

de modernidade. A resposta a um programa global implicou uma racional 

distribuição de cada uma das suas funções plasmadas na conjugação entre os 

sistemas construtivos, a gramática arquitectónica, a organização do espaço e a 

funcionalidade do complexo fabril. 

A plena realização da dimensão social da fábrica parece ter gerado uma 

espécie de contradição entre, por um lado, o pensamento dos ideólogos do 

industrialismo e do quadro legal existente, e, por outro, as ideias radicais dos 

arquitectos e o novo enquadramento de política urbana. Para os primeiros o 

desenvolvimento industrial devia estender-se aos programas sociais, inseridos 

nas preocupações da primeira indústria, oferecendo um programa habitacional 

e organizacional da vida dos operários em torno da ideia de “família industrial”, 

enquanto que para os segundos a construção de habitação para os operários 

devia integrar-se em projectos sociais mais amplos, que solucionassem os 

problemas existentes ao nível dos principais centros industriais do país.  
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A resolução da carência de casas para os trabalhadores fabris dependera 

igualmente do crescimento e da modernização do sector secundário. Ou seja, a 

actualização das fábricas e a crescente rentabilização do sector implicou uma 

responsabilidade social maior por parte das empresas. Porém, na cidade de 

Lisboa poucos exemplos se registaram de construções direccionadas para os 

trabalhadores fabris, nomeadamente na zona oriental da cidade. Os vários 

projectos analisados, efectuados com alguma ambição e escala não se 

construíram. 

O território envolvente da capital evidenciou outra realidade. Efectivamente, 

vários foram os projectos desenvolvidos para a habitação dos trabalhadores da 

indústria neotécnica. Muitos, por vicissitudes várias não se construíram na 

íntegra, outros concluíram-se encerrando um ciclo da política social promovido 

pelo Governo, como o caso do bairro Dr. Oliveira Salazar. O bairro da Sacor 

simbolizou um dos expoentes máximos da política social desenvolvida pela 

indústria da fase neotécnica, tentando recriar uma cidade e um modelo de 

civilidade entre a ruralidade e o mundo fabril, apesar das firmes convicções 

alusivas ao pensamento da arquitectura moderna defendidas por Jorge 

Segurado. A maioria das fábricas desta fase, talvez por não terem alcançado a 

dimensão mínima, desenvolvera o seu programa social dentro do recinto 

industrial ao incorporar serviços como a cantina ou o apoio médico. Os bairros 

para os operários permaneceram mais associados à indústria de Oitocentos, 

ainda que a fábrica da fase neotécnica tivesse procurado corrigir alguns 

desajustes sociais referentes aos seus empregados. No entanto, procurou-se 

para estes trabalhadores uma crescente integração à escala da cidade, como 

se defendera no Congresso dos Arquitectos de 1948. 

O propósito de procurar compreender e contextualizar o aparecimento da 

indústria integrada na segunda revolução industrial, particularmente na cidade 

de Lisboa e em algumas das suas áreas de expansão industrial, à luz dos 

arquétipos internacionais, pretendeu precisar como a sua construção contribuiu 

para a emergência de uma cultura moderna, reconhecida, quer nos edifícios, 

quer na cidade, ou ainda nas alterações sociais inerentes à fábrica.  

Entendemos, porém que este trabalho constitui um primeiro contributo para o 

conhecimento deste vasto universo. E quando nos referimos à fábrica, falamos 

sem dúvida, de uma inesgotável temática. Se a análise desenvolvida pretendeu 
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ser transversal à ideia de fábrica, incorporando um olhar plural, de modo a 

apreender com maior propriedade o arquétipo das fábricas construídas na área 

geográfica escolhida, uma investigação mais detalhada carece ser fomentada 

para o fenómeno da industrialização da segunda geração a nível nacional. Se o 

trabalho realizado pretendeu contribuir para a criação de um arquétipo de 

análise passível de ser aplicado a qualquer unidade industrial ou região, então 

encontra-se por fazer uma investigação sistematizada e uma pesquisa em 

novos arquivos, de modo a elaborarem-se estudos que abarquem desde os 

casos monográficos às análises comparativas, conhecimento que permitirá 

organizar ciclos tecnológicos, produtivos, empresariais, arquitectónicos, 

estéticos, urbanos, etc. O modelo ensaiado procurou ainda ampliar a 

perspectiva cultural do fenómeno industrial. Neste sentido dilataram-se as 

coordenadas de observação da fábrica ao integrar e articular as diversas 

parcelas que influíram no seu desenvolvimento: a política económica, a 

tecnologia, o urbanismo, a arquitectura e as preocupações sociais com os 

trabalhadores. A fábrica afirmou-se como um organismo com vida e regras 

próprias, evidenciando infindáveis consequências na organização do mundo 

moderno. Foi o reconhecimento do lugar que a fábrica deteve nas sociedades 

modernas que este trabalho tentou precisar para um território que tardou em 

industrializar-se. 

Delineou-se, também, como propósito demonstrar que, apesar dos diversos 

condicionalismos inerentes à acção política e mental do Estado Novo, Portugal 

teve o seu surto referente à segunda revolução industrial. Surto apreendido na 

implementação das políticas de fomento industrial, nos modelos urbanos, nas 

soluções arquitectónicas, etc. Ignorar-se que ocorreu em Portugal a segunda 

revolução industrial, a partir dos Anos Cinquenta, é ocultar parte da sua história 

recente, do seu passado, disposição que proporciona uma maior 

desresponsabilização para com a salvaguarda desta materialidade, pois 

ninguém a poderá conhecer ou reconhecer sem o desenvolvimento de estudos 

científicos direccionados para estas temáticas. 

Uma outra aspiração residiu ainda em evidenciar a singularidade e a novidade 

inerentes a muitos destes edifícios, particularidades que contribuíram para 

enformar a história da tecnologia, do urbanismo e da arquitectura deste 
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período, não podendo a sua produção ser descontextualizada de uma acção 

cultural mais ampla.  

Como foi referido, a fábrica enquanto organismo complexo, carece de um longo 

e interdisciplinar trabalho de pesquisa para uma correcta interpretação da sua 

importância para a conformação dos tempos modernos1. Esperamos, por 

último, que o contributo da presente dissertação possa ter trilhado um caminho 

para a investigação na área da materialidade associada à actividade fabril 

deste período. 

                                                 
1 A realização de trabalhos de natureza mais particular, abordando as diferentes áreas sectoriais revelam-
se da maior pertinência, nomeadamente os estudos alusivos: i) a monografias fabris; ii) à evolução dos 
sistemas produtivos e sua relação com a energia utilizada; iii) à geração da tecnologia utilizada; iv) aos 
autores dos projectos dos edifícios; v) à tipologia da arquitectura construída, vi) à organização do espaço 
fabril; vii) à evolução do espaço fabril em função da actividade produtiva; viii) ao produto produzido; ix) 
ao modo de organização da fábrica no território; etc., etc., construção do conhecimento que deverá ser 
reportada a um quadro internacional e nacional. A realização de estudos parcelares, percepcionando a 
unidade fabril como um todo, poderá estabelecer, futuramente, um conhecimento sistemático, relacional e 
comparativo entre os diversos sectores produtivos, entre as tecnologias utilizadas, entre o tipo de 
arquitectura industrial e o planeamento urbano desenvolvidos num plano mais abrangente e nacional, 
permitindo um conhecimento mais rigoroso sobre a evolução de uma cultura dependente da actividade 
fabril, da qual não poderão dissociar-se as indústrias extractivas ou energéticas. 
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 16;  

Processo de Obra nº 12 469, Fábrica de Chocolates Regina, Lda., Rua Sá de 

 Miranda, nº 2, 3 volumes;  

Processo de Obra nº 12 391, 1 volume;  

Processo de Obra nº 13 834, H. Vaultier & Cª, Rua do Instituto Industrial, 16 A-B,5 

 volumes; 

Processo de Obra nº 20 181, C. H. Lorilleux, S. A., Av. de Pádua, nº 2 A -2 B, 4 

 volumes;  

Processo de Obra nº 21 208, Wander, Lda., Av. Infante D. Henrique, nº 35, 7 

 volumes; 4 volumes;  

Processo de Obra nº 22 134, Sociedade de Produtos Lino, Av. Infante D. 

 Henrique 286 A/B/C, 4 volumes; 

Processo de Obra nº 22 626, Casa Capucho, Av. Infante D. Henrique, nº 15 e 17 e II 

 Circular, 2 volumes;  

Processo de Obra nº 22 807, Consórcio Laneiro de Portugal, Av. Infante D. 

 Henrique, 13 volumes; “Florescente”, Sociedade de Parafusos; 

Processo de Obra nº 23 162, SCIAL; Sociedade de Construções e Indústrias 

 Anexas, Av. Infante D. Henrique, Lt. 288 A-B, 4 volumes;  

Processo de Obra nº 23 581, Companhia Reunida de Gás e Electricidade, Av. 

 Marechal Gomes da Costa nº 35, aos Olivais e Rua a projectada, 1 

 volume;  

Processo de Obra nº 23 845, 2 volumes;  

Processo de Obra nº 24 708, Sacor - Sociedade Anónima Concessionária de 

 Refinação, Av. Infante D. Henrique, 2 volumes;  

Processo de Obra nº 24 710, Sacor - Sociedade Anónima Concessionária de 

 Refinação, Av. Infante D. Henrique, nº 6, 7 e 8, 6 volumes;  
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Processo de Obra nº 25 011, NOVOPCA, Av. Marechal Gomes da Costa, Lt. 7, 2 

 volumes;  

Processo de Obra nº 25 019, Sociedade de Obras Públicas e Cimento Armado Lda., 

 Av. Marechal Gomes da Costa, nº 8, 2 volumes;  

Processo de Obra nº 25 394, Gestioni Ristoranti Aeroporti, “Fera”, Lta., R. Doutor 

 Costa Sacadura; 

Processo de Obra nº 25 428, Sociedade Comercial Poço do Barratém, Lda., Av. 

 Marechal Gomes da Costa, nº 3, 3 volumes;  

Processo de Obra nº 25 780, Vulcano e Colares, Boqueirão do Duro, 38 a 42, 4 

 volumes;  

Processo de Obra nº 26 160, Fábrica de Passamanaria, Av. Infante D. Henrique, Lt. 

 4, 2 volumes;  

Processo de Obra nº 26 186, 2 volumes;  

Processo de Obra nº 26 493, Artur Nunes Oliveira, Av. Marechal Gomes da Costa, 

 14 a 14 E, 4 volumes;  

Processo de Obra nº 26 671, Sociedade Nacional de Sabões, Rua de Marvila, 180 – 

 194, 13 volumes;  

Processo de Obra nº 26 845, Feira das Indústrias Portuguesas, Av. da Índia, Rua da 

 Junqueira, 4 volumes;  

Processo de Obra nº 27 083, Chimeno Lda., Rua Doutor Costa Sacadura, 1 

 volume;  

Processo de Obra nº 27 188, CIDLA, Av. Infante D. Henrique, Lt. 342 a 342 C, 4 

 volumes;  

Processo de Obra nº 28 002, Fábrica de Plásticos Joaquim Alves Freitas, Rua Doutor 

 Costa Sacadura, 5, 2 volumes;  

Processo de Obra nº 28 815, Metalúrgica Luso-Italiana, II Circular da Av. Infante D. 

 Henrique, Lt. nº 10, 5 volumes;  

Processo de Obra nº 29 398, Almeida & Silvas Lda., Av. Infante D. Henrique, Lt. 310, 2 

 volumes;  

Processo de Obra nº 29 500, Blackwood Hodge (Portugal) Lda., Av. Infante D. 

 Henrique, Lt. 306, 1 volume;  

Processo de Obra nº 29 509, Material Rápido de Transportes, Lda., Rua Doutor 

 Costa Sacadura, 2 A, 2 volumes; 

Processo de Obra nº 27 545, Laboratório do Instituto Pasteur de Lisboa, Av. 

 Marechal Gomes da Costa, Lote 9, 5 volumes; 

Processo de Obra nº 29 674, Martini Rossi, Av. Infante D. Henrique, Lt. 312, 4 

 volumes;  
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Processo de Obra nº 30 252, Estação de Serviço para Assistência a Automóveis e 

 Camiões, Av. Infante D. Henrique, Lt. 3, 3 volumes;  

Processo de Obra nº 30 953, Companhia Carris de Ferro de Lisboa, Av. Marechal 

 Gomes da Costa, Lt. 11, 3 volumes;  

Processo de Obra nº 31 319, SHELL Portuguesa, S.A.R.L., Av. da Liberdade, 249, 

 13 volumes;  

Processo de Obra nº 31 381, Kores Portuguesa, Av. de Pádua, Lt. 42,1 volume;  

Processo de Obra nº 32 021, Quinta da Matinha, Rua Vale Formoso 116 a 118, 

 2 volumes;  

Processo de Obra nº 34 007, 4 volumes;  

Processo de Obra nº 34 899, Francisco Baptista Russo, Av. Infante D. Henrique, Lt. 

 319-319 A, Av. Marechal Gomes da Costa, 7, 6 volumes;  

Processo de Obra nº 35 027, Artur Nunes Oliveira e Manuel Marques Júnior, Av. de 

 Ligação entre os Aeroportos, 2 volumes;  

Processo de Obra nº 35 057, 3 volumes;  

Processo de Obra nº 35 684, Companhia Portuguesa de Tabacos, Av. Marechal 

 Gomes da Costa nº 35, aos Olivais, 11 volumes;  

Processo de Obra nº 35 394, Artur Nunes Oliveira e Manuel Marques Júnior, Av. de 

 Ligação entre os Aeroportos, 4 a 4 C, 3 volumes;  

Processo de Obra nº 38 797, Sociedade Portuguesa de Lapidação de Diamantes, 

 Av. Marechal Gomes da Costa, nº 37, 12 volumes;  

Processo de Obra nº 39 967, General Motors, Av. Marechal Gomes da Costa, nº 33, 

 5 volumes;  

Processo de Obra nº 41 018, Sociedade Pavimento SIMPLEX, Lda., Kores, Av. 

 Infante D. Henrique, 354-354 A, 2 volumes;  

Processo de Obra nº 41 613, propriedade de D. Manuel Fernandes Lda., Av. Infante 

 D. Henrique, 345-345 A, 2 volumes;  

Processo de Obra nº 46 120, Construtora Moderna, GUERIN, Av. da Índia, 3 

 volumes;  

Processo de Obra nº 50 426, Companhia Portuguesa de Petróleos Atlantic, Rua 

 Vale Formoso de Baixo, 200, 1 volume;  

Processo de Obra nº 50 576, Diário de Notícias, Av. da Liberdade, 206-206 A, 3 

 volumes;  

Processo de Obra nº 52 458, Empresa de Cimentos de Leiria, Av. Infante D. 

 Henrique, 341 A-341 B, 3 volumes;  

Processo de Obra nº 52 656, Sociedade Portuguesa Produtos Wander, Lda., Av. 

 Infante D. Henrique, 2 volumes;  
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Processo de Obra nº 57 027, SOREL, S.A.R.L., Av. Marechal Gomes da Costa, 

 nº 21 A-F, 13 volumes;  

Processo de Obra nº 57 075, 6 volumes;  

Processo de Obra nº 57 448, A. Carvalho, Lda., Av. de Berlim, nº 2, 8 volumes;  

Processo de Obra nº 57 893, Armazém e Indústria, R. Dr. Costa Sacadura, 2 

 volumes;  

Processo de Obra nº 57 997, UTIC, Av. Infante D. Henrique, 343-343 C, 4 

 volumes;  

Processo de Obra nº 60 424, Artur Nunes, Av. Infante D. Henrique, 349-349 A, Av. de 

Berlim, 9-9 A, 2 volumes;  

Processo de Obra nº 60 856, Sacor – Sociedade Anónima Concessionária de 

 Refinação, Av. Infante D. Henrique, 332, 5 volumes;  

Processo de Obra nº 62 186, 2 volumes;  

Processo de Obra nº 85 188, Firma Luso – Belga, de Victor C. Cordier, Rua do 

 Açúcar, 78, 4 volumes;  

Processo de Obra nº 300 094, Sociedade Comercial António Barata & Filhos, Av. 

 Infante D. Henrique, 312 -312 F, 3 volumes.  

 

1.3. ARQUIVO DE OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES (AOCML) 
 
Bairro Dr. Oliveira Salazar 

Processo de obra: nº 145; nº 3 507; nº 9 140; nº 9 141; nº 9 1 42; nº 9 147; nº 9 

 172; nº 17 355; nº 17 356; nº 17 357; nº 17 363; nº 18 517; nº 20 567; nº 

 26 623; nº 41 119; nº 91 172. 

Bairro da Covina 

Processo de obra nº 3. 507; nº18.517; nº19.008; nº 23.409; nº26 623 

Covina 

Processo de obra nº 145; nº 5 227; nº 41 119 

 

1.4. ARQUIVO DE OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS (AOCMO) 
 
Kodak 

Processo de Obra nº 1131/58; 704/61; 146/68 
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1.5. ARQUIVO DE OBRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA 
(AOCMVFX) 
 
Processo da Companhia Previdente, 1957, 1961, 1963 

 

1.6. ARQUIVO A4 (AA4) 

 

Bairro Operário da CUF. Perspectiva. Fevereiro 1951 

 

1.7. ARQUIVO HISTÓRICO DO MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS (AHMOP) 
 
Fundo do Conselho Superior das Obras Públicas 

P. I. nº 74, Ante Plano de Urbanização da Vila de Loures, relator: Eng.º Insp. Sup. 

 Castro Cabrita, 1960 

P.I. nº 100, Parque de armazenamento de propano e butano liquefeitos em Cabo 

 Ruivo (SACOR), relator: Eng.º Insp. Sup. Abel Mário de Noronha de Oliveira e 

 Andrade, 1962 

Parecer nº 762, Projecto de Regularização da margem entre o Poço do Bispo e 

 Matinha, 1937 

Parecer nº 1893, Ante Plano de Urbanização de Vila Franca de Xira, relator 

 António Passos de Oliveira Valença, 1948 

Parecer nº 2068, Ante Plano de Urbanização do Montijo, 1950 

Parecer nº 2190, Ante Plano de Urbanização da Amadora, relator Manuel 

 Tavares Cardoso, 1951 

Parecer nº 2241, Ante Plano de Urbanização do Seixal, relator Fernando Galvão 

 Jácome de Castro, 19 de Outubro de 1951 

Parecer nº 2361, Projecto da Central Pasteurizada de Leite, 1953 

Parecer nº 2542, Moscavide – Vila Franca de Xira, ante plano Regional, 1961 

Parecer nº 2715, Barreiro – Ante plano de urbanização, 1956 

Parecer nº 2886, Loures - Plano parcial, relator Viriato Noronha de Castro 

 Cabrita, 1958-1959 

Parecer nº 2970, Relativo ao 1º Relatório da Comissão de Urbanização do Seixal, 

 relator Antão de Almeida Garrett, 1960 

Parecer nº 3110, Relativo ao Plano de Urbanização da Freguesia da Amadora, relator 

 Luís M. N. de Guimarães Lobato, 1962-63 

Parecer nº 3483, Relativo ao Ante plano de Urbanização do Seixal, relator João 

 Paulo Nazareth de Oliveira, 1966 
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1.8. ARQUIVO HISTÓRICO DA ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES 
(AHANBA) 
 
Fundo arquitecto Jorge Segurado 

316-Bairro da SACOR, Planos Gerais 

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 de Sacavém 

316-A-SACOR Olivais, grandes blocos de habitações  

Memória. Ante projecto. 1º trabalho, 1950 

316-C-Habitações para o pessoal 

2º ante projecto dos desenhos. Programa e notas, 1956 

316-G-Bairro SACOR. Peças Escritas – Excedente, 1958 

316/56-Y-Bairro Salazar. Igreja. SACOR, 1962 

Correspondência e Programa 

316-Q-Bairro Sacor, Casa do agrónomo e anexos, 1958 

316-R-Bairro Doutor António de Oliveira Salazar. SACOR. Sacavém. 

Edifício escolar, 1959 

316-Bairro SACOR, 2ª fase, 1962 

427 B-SACOR-SACAVÉM, terrenos em Sacavém, Plantas locais, 1954 

383-Companhia Das Águas, Bairro, correspondência, 1952 

383-Companhia das Águas de Lisboa. Casas para habitação do pessoal, 1962 

 Peças escritas. Projecto  

383 A-Bairro da Companhia das Águas, 1957 

 Plantas de situação e elementos de estudo vário. Olivais  

383 D-Companhia das Águas de Lisboa, Bairro, 1957  

 Projecto-pormenores 

 Memória. Cálculos. 

 Caderno de encargos 
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1.9. ARQUIVO DO MUSEU DE ÍLHAVO (AMI) 
 
Fundo da Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau 

C.R.C.B., Armazém Frigorífico de Lisboa, Plantas diversas 

Projecto dos Armazéns frigoríficos para Bacalhau e Frutas a construir em Lisboa, 

 Engenheiro Fernando Yglesias de Oliveira e Arquitecto João Simões, 

 Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau, Ministério do Comércio e 

 Indústria, Julho 1938 

Localização e Capacidades dos Armazéns frigoríficos destinados ao Bacalhau; CRCB 

Memória descritiva do Projecto dos Armazéns Frigoríficos para Bacalhau a 

 construir no Porto, Engenheiro Fernando Yglesias de Oliveira, Outubro 1937 

Relatório da Comissão de estudos, no Estrangeiro de assuntos referentes à Pesca, 

Indústria e Comércio do Bacalhau, Lisboa: CRCB, 1935 

Ministério do Comércio e Indústria  

Comissão reguladora do comércio do Bacalhau 

Projecto dos Armazéns frigoríficos para Bacalhau e Frutas a construir em Lisboa 

Localização e capacidades dos Armazéns frigoríficos destinados ao Bacalhau 

Memória descritiva do Projecto dos Armazéns Frigoríficos para Bacalhau a 

 construir no Porto, Outubro 1937 

Relatório da Comissão de estudos, no Estrangeiro de assuntos referentes à Pesca, 

Indústria e Comércio do Bacalhau, Lisboa: CRCB, 1935 

Fundo da Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau 

 

1.10. CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA GALP (CDGALP) 
 
Dossier – Bairro Salazar. Termo de construção, comemorações. 1ª e 2ª fase. 

 Documentos: 

Memória Descritiva e Justificativa do Anteprojecto da Capela destinada ao Bairro Dr. 

 Oliveira Salazar, em Sacavém. Arquitecto Jorge Segurado, 30 de Abril de 1959 

Memória Descritiva e Justificativa do Ante Projecto da Escola Primária a 

 construir no Bairro Salazar em Sacavém. Arquitecto Jorge Segurado, Abril 

 de 1959 

Mensagem entregue a sua Excelência o Professor Doutor António de Oliveira 

 Salazar no dia em que foi inaugurado por Sua Excelência o Chefe do Estado 

 e abençoado por Sua Eminência o Cardeal Patriarca de Lisboa o Bairro que, 

 para os seus trabalhadores, a SACOR mandou construir, Julho 1960 



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

 512

Discursos da inauguração de sua Excelência o Presidente da República, 

 Contra-Almirante Américo Deus Rodrigues Tomás, de Sua Eminência o 

 Cardeal Patriarca de Lisboa 

Escola Primária do Bairro “Dr. Oliveira Salazar” pertencente à SACOR 

Palavras ditas na inauguração do Bairro Salazar em 29 de Julho de 1960, pelo 

 Professor Doutor José Beleza dos Santos, Presidente do Conselho de 

 Administração da SACOR 

Inauguração do Bairro Dr. Oliveira Salazar. Projecto de Programa. 29.07.1960. 

Capela a construir no Bairro Salazar. Documentação vária. 1961 

Directivas para a construção de Igrejas no Patriarcado de Lisboa 

2 º ante-projecto Memória Descritiva e Justificativa da Igreja Sagrada Família, 

 Arquitecto Jorge Segurado, 1961 

Bairro Salazar. Plano Geral de Ampliação, 18.04.1962 

Memória Descritiva e Justificativa Do Plano Geral do Bairro Dr. Oliveira Salazar 

 para o pessoal da SACOR em Sacavém, Arquitecto Jorge Segurado, Maio 

 1962 

Bairro Salazar. Escolas Primárias, 23 de Agosto de 1962. 

Memória Descritiva e Justificativa do Projecto do Bloco de Habitações para 

 Agregados de 3 pessoas (B) a Construir no Bairro Salazar, em Sacavém. 

 Arquitecto Jorge Segurado. Maio 1962 

Memória Descritiva e Justificativa do Ante – Projecto da Escola Primária a 

 Construir no Bairro Salazar, em Sacavém. Arquitecto Jorge Segurado. Julho 

 1962 

Bairro Salazar. Plano Geral de Ampliação. Apreciação por parte da SACOR. 

 13.04.1962 

Estudo – Esquema da Igreja para o Bairro da SACOR, em Sacavém. Memória 

 Descritiva. Arquitectos Eduardo Valente Hilário e Alberto Camacho. 11 de 

 Fevereiro de 1963 

Ampliação do Bairro Salazar, 15 de Abril de 1963 

Bairro Salazar, 2ª fase. Projecto de Arranjo Urbanístico dos Espaços Verdes, 

 2.1.1963 

Memória Descritiva e Justificativa do Plano Geral de Ampliação do Bairro Doutor 

 Oliveira Salazar, em Sacavém, propriedade da SACOR. Relatório dos S.T.E., 

 19.04.1965 

Inauguração da 2ª fase do Bairro Dr. Oliveira Salazar. Estimativa Orçamental, 22 de 

 Julho 1965 
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Despesas com as cerimónias comemorativas do termo da construção do Bairro 

 Salazar, 22 de Novembro de 1965 

Palavras proferidas pelo morador no Bairro, Leandro Pereira, na sessão solene 

 comemorativa do termo da construção do Bairro Salazar, 22 de Julho de 1965 

Palavras proferidas pelo Sr. Valadão Chagas, secretário-geral da SACOR, na sessão 

solene comemorativa do termo da construção do Bairro Salazar, 22 de Julho de 1965 

Discurso do Administrador da SACOR, Sr. Eng.º Duarte Amaral, na sessão solene 

comemorativa do termo da construção do Bairro Salazar, 22 de Julho de 1965 

Relação do que contém o do Bairro Salazar, tipologias das casas  

Programa das Cerimónias Comemorativas do termo da construção do Bairro 

 Salazar 

O Bairro Salazar grandiosa obra social da SACOR 

Bairro Salazar. Extractos de actas de reuniões da Comissão Executiva, 1956-1965. 

 

1.11. ARQUIVO GERAL DO PORTO DE LISBOA (AGPL) 
 
Processo dos Armazéns Frigoríficos, I, II, III, 1938 

Fundo do Departamento de Estudos e Planeamento 

Comissão de Estudo da Urbanização do Concelho do Seixal, 44 

Entreposto de Alcântara Norte, 98 

Entreposto do Jardim do Tabaco, 98 

Urbanização de Almada, 112 

Centenário do Porto de Lisboa, 163 

Remodelação da área portuária desde Alcântara até à Rocha Conde de Óbidos, 4 

Plano Director da Região de Lisboa, 25 

Urbanização do Seixal, 38 

Comissão de Estudo da Urbanização do Concelho do Seixal, 44 

Área de Implantação concentrada de Indústria Base, 231 

 

1.12. ARQUIVO DO INSTITUTO DE HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA 
(IHRU/ ex DGMN) 
 
Desenhos 

Porto de Lisboa: elementos / Jorge segurado, 1941, 3 desenhos 

Urbanização do Porto de Lisboa – doca de Alcântara / Porfírio Pardal Monteiro, 

 s.d., 1 desenho 

Esboceto: alçado Av. 24 de Julho / [Faria da Costa ?], s.d., 1 desenho 
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Corte transversal R-S / [Faria da Costa ?], s.d., 1 desenho 

Documentação textual 

Porto de Lisboa. Urbanismo 

 

1.13. ARQUIVO DA ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA (AAIP) 
 
F.I.P. – Pavilhão principal. 1ª fase. Arquitectura 

F.I.P. – Projecto aprovado pela Inspecção dos espectáculos, 1ª fase 

Livro de Actas – Acta da Assembleia-geral de Abril 1955 a 1978 

 

1.14. ARQUIVO DA EMPRESA DAS ÁGUAS LIVRES DE LISBOA (AEPAL) 
 
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.  

Fonte Monumental  

Memória DESCRITIVA DA FIRMA Gallieni, Vigano & Marazza, de Milão, Lisboa, 

 18 de Julho de 1939 

Correspondência vária 

Fonte Monumental, Anúncio, Programa do Concurso, Condições Gerais e 

 Condições Especiais para a Adjudicação dos Trabalhos de Construção, Lisboa: 

 Ministério das Obras Públicas (Comissão de Fiscalização das Obras de 

 Abastecimento de Águas à Cidade de Lisboa), 1939 

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

 simbolizando a chegada das Águas do Canal do Tejo a Lisboa 

Fonte Monumental, Escultor Diogo de Macedo, Procº 17-A 

Fonte Monumental, Escultor Maximiano Alves, Procº 17-A 

Fonte Monumental, Relatórios, Procº 17 A, 1939 

Fonte Monumental - construção, Livro 9, Procº 17 – A, 1941 

Fonte Monumental, Pintor Jorge Barradas, Procº 17-K 

Fonte Monumental, Poeta António Correia de Oliveira, Procº 17-J 

Fonte Monumental, Arquitecto Sr. Carlos Rebello de Andrade, Procº 17-L 

Memória Descritiva das instalações eléctricas e hidráulicas da FONTE MONUMENTAL 
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1.15. FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – BIBLIOTECA DE ARTE (FCG-BA) 
 

Espólio Cristino da Silva  

Projecto de Urbanização do novo bairro operário do Barreiro, CUF (Projectos de 

arquitectura) 

Plantas Topográficas e de Localização, 1938 

Planta geral das fábricas de Santa Bárbara (cota – 49.146) 

Planta geral das fábricas de Santa Bárbara (cota – 49.147) 

Ante Projecto de 4 moradias para engenheiros, 1943 

Alçado principal 

Alçado posterior Norte 

Alçado principal Norte 

Alçado posterior sul 

Alçados laterais Nascente 

Ante-projecto de uma creche para 60 lactantes, 1943 

Planta de conjunto, Planta cave, Alçados 

Corte Longitudinal 

Alçado Poente 

Planta da creche, rés-do-chão 

Plantas – Zona Residencial, Ante projecto, 1945 

Ante-projecto do novo bairro operário a construir no Barreiro. Plano de Conjunto (cota-

49.46) 

Ante-projecto do novo bairro operário a construir no Barreiro. Pormenor (cota-49.47) 

Ante-projecto do novo bairro operário a construir no Barreiro, Pormenor do talhão A da 

1ª zona residencial, I Grupo – Tipo B 20 de Dezembro 1945 (49.99ª) 

Novo Bairro Operário do Barreiro, Esboceto de um bloco tipo, 1949 (49.97) 

Plantas – Esboceto das edificações residenciais. Plano Geral, 1948 – 1951 

Barreiro – Zona destinada a bairro (cota – 49.88) 

Esboceto – Novo Bairro Operário do Barreiro (cota – 49.89) 

Esboceto – Novo Bairro Operário do Barreiro, variante A (cota – 49.90) 

Esboceto – Novo Bairro Operário do Barreiro, variante B (cota – 19.91) 

Terrenos abrangidos – Pelo novo bairro operário do Barreiro. Variante C   

Esboceto – Unidades residenciais (cota – 49.95) 

Utilização de espaços livres situados entre os blocos residenciais (cota – 49.96) 

Ante-projecto de 2 moradias – tipo destinadas ao pessoal superior que a CUF 

 pretende mandar construir no seu novo bairro operário do Barreiro (cota– 

 49.62) 
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Ante-projecto do novo bairro operário a construir no Barreiro, 1949 

Pormenor do talhão A da 1ª zona residencial (cota – 49.44) 

Apontamentos, 1949-50 

Perspectiva parcial do novo bairro operário (cota – 49.0) 

Estimativa parcial do novo bairro operário do Barreiro (cota – 49.1) 

Sem título (cota – 49.2) 

Perspectiva do novo bairro. Variante C (cota – 49.3) 

Perspectiva do novo bairro. Variante D (cota – 49.4) 

Ante plano do novo bairro. Variante D (cota – 49.5) 

Ante plano de urbanização do novo bairro operário – perspectiva de conjunto  (cota – 

 49.6) 

Plantas. Ante Plano. Variante D, 1949-50 

Ante -plano de Urbanização do novo bairro operário a edificar junto da estação do 
 Lavradio. Plano de conjunto (cota – 49.57) 

Ante-plano de Urbanização do novo bairro operário a edificar junto da estação do 

 Lavradio. Planta parcelar (cota – 49.58) 

Apontamentos, 1949 

Esboceto. Variante C (cota – 49.11) 

Esboceto. Variante E (cota – 49.12) 

Novo Bairro Operário da CUF 

Perfis – esboceto das edificações residenciais (cota – 49.107) 

Plano definitivo de Urbanização do Novo Bairro Operário do Barreiro. Plano 

 Director, 1951 (cota – 49.124; 49-125) 

Planta de trabalhos (cota – 49.127) 

 Correspondência: 1944-1951 (cota – 49.3) 

Factura, Agosto 1944 

Orçamento por estimativa, ante projecto de duas moradias destinadas a 

 alojamentos do pessoal superior, Agosto 1944 

CUF solicita a LCS envio de factura, 16 de Agosto de 1944 

LCS escreve a acusar a recepção do pagamento, 19 de Agosto do 1944 

Factura LCS, 19 de Agosto de 1944 

CUF solicita duplicado, 27 de Outubro de 1944 

LCS envia segunda via de factura, 1 de Novembro de 1944 

Novo recibo, 1 de Novembro de 1944 

CUF acusa recepção de recibo, 3 de Novembro de 1944 

LCS refere que remete projecto definitivo de 2 moradias a construir na zona Norte do 

 bairro operário do Barreiro, 26 de Abril de 1945 
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CUF acusa recepção, 27 de Abril de 1945 

LCS agradece cheque de pagamento 

Recibo, 29 de Janeiro de 1945 

Construção de 2 moradias no Barreiro, CUF solicita cálculos e desenhos do betão 

 armado, 6 de Dezembro de 1945 

LCS responde que em breve enviará, 16 de Janeiro de 1946 

LCS escreve a dizer que enviou os dados, 12 de Fevereiro de 1946 

Inscrição na Câmara, 18 de Fevereiro de 1946 

Sociedade Técnica de Urbanização e Estudos, Lda. apresenta orçamento, 22 de 

 Fevereiro de 1946 

LCS remete desenhos (1º estudo do novo bairro operário), 26 de Fevereiro de 1926 

LCS remete projecto de mais 2 moradias, zona N do bairro operário, 8 de Julho 

 de 1946 

LCS remete uma espécie de memória descritiva de 1 bairro operário, 23 de Abril 

 de 1946 

Conclusões da reunião realizada a 3 de Janeiro (plano de urbanização, planta 

 topográfica, edificações, proposta…), 6 de Janeiro de 1947 

Proposta-projecto do novo bairro operário, 19 de Fevereiro de 1947 

CUF concorda com a proposta apresentada, 2 de Abril de 1947 

 Novo bairro operário do Barreiro, 9 de Abril de 1947 

A CUF remete a planta da Quinta dos Casquilhos, 29 de Maio de 1947 

LCS solicita dados relativos às famílias dos operários a alojar, 17 de Junho de 1948 

CUF envia 3 mapas relativos à constituição dos agregados familiares, 25 de Junho 

 de 1948 

LCS remete novo esboço de bairro operário a constituir 2 variantes, 8 de 

 Setembro de 1948 

LCS remete as variantes C e D do novo bairro, 15 de Janeiro de 1949 

CUF solicita a LCS o projecto de mais 4 moradias, 4 de Março de 1949 

CUF refere decisões sobre esboce tos de bairro operário, 16 de Abril de 1949 

LCS encontra-se a desenvolver estudos prévios, 16 de Junho de 1949; submetida à 

 aprovação da DGSU o ante plano do no novo bairro, 28 de Julho de 1949 

Estudos prévios, 28 de Julho de 1949 

CUF acusa recepção de 4 colecções do ante plano do novo bairro operário e 

 respectivas memórias descritivas, 28 de Julho de 1949 

CUF refere novo estudo de ante plano do Bairro Operário, 26 de Junho de 1950 

LCS encontra-se a desenvolver o estudo do Plano definitivo do novo bairro 

 operário, 17 de Agosto de 1950 
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Urbanização do novo bairro operário, 28 de Agosto de 1950 

CUF refere que o Ministro das Obras Públicas aprovou o ante projecto do novo bairro 

 operário, 20 de Outubro de 1950 

CUF anuncia que vai convidar um conjunto de arquitectos, 20 de Outubro de 1950 

DGSU solicita a LCS o envio de uma planta de urbanização, 24 de Novembro de 

 1950 

LCS remete à DGSU a planta solicitada, 8 de Dezembro de 1950 

LCS solicita o esclarecimento de uma série de pontos, 20 de Janeiro de 1951 

CUF responde às questões colocadas, 26 de Janeiro de 1951 

LCS remete à CUF um processo que continha 1 cópia da colecção de esbocetos das 

 edificações residenciais, 6 de Março de 1951 

LCS remete à DGSU os estudos prévios do plano definitivo, 6 de Março de 1951 

CUF comunica que aprovou os esboce tos para os edifícios do bairro operário do 

 arquitecto Fernando Silva, 9 de Maio de 1951 

LCS remete à CUF elementos relativos ao plano definitivo do bairro operário, 1 de 

 Agosto de 1951 

CUF – relativo a 3 exemplares entregues do Plano de Urbanização Definitivo, 8 

 de Agosto de 1951 

DGSU propõe uma alteração dos arruamentos. Aprovam o trabalho apresentado – 

 Plano de Urbanização definitivo do novo bairro operário, 12 de Setembro de 

 1951 

Memórias descritivas, 1945 – 1951 

Ante Plano de Urbanização do Novo Bairro Operário do Barreiro, que a CUF 

 pretende mandar construir a Sueste das suas fábricas, junto da Estação 

 de Lavradio. Memória Descritiva, 12 de Abril de 1950 

Ante Plano de Urbanização do Novo Bairro operário do Barreiro, que a CUF 

 mandou construir a Sueste das suas fábricas, junto da estação do 

 Lavradio, 12 de Abril de 1950 

Ante Projecto de uma moradia – tipo, que a CUF pretende mandar construir no novo 

 bairro operário do Barreiro, junto das suas fábricas, para alojamento do pessoal 

 superior, 12 de Abril de 1950 

Novo bairro operário do Barreiro. Esboce tos das edificações residenciais. 

 Memória descritiva, 28 de Fevereiro de 1951 

CUF. Novo bairro operário do Barreiro. 1ª Fase. Memória descritiva, 1 de Julho de 

 1951 
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Plano definitivo de Urbanização do novo bairro operário do Barreiro que a CUF 

 retende mandar construir junto das suas fábricas. Memória Descritiva, 1 de 

 Agosto de 1951 

Perspectiva de um bairro jardim a edificar em Lisboa. Sociedade Importadora e 

 Exportadora de Materiais Lda., 9.04.1933 

Ante Projecto de duas moradias a construir na cidade de Lisboa, Sociedade 

 Importadora e Exportadora de Materiais Lda., 9.04.1933 

Ante Projecto de uma moradia a construir na cidade de Lisboa, Sociedade 

 Importadora e Exportadora de Materiais Lda., 9.04.1933 

Companhias Reunidas de Gaz e Electricidade, Planta Geral, Ante – Plano do 

 Ajardinamento e Reorganização Provisória da Fábrica de Gaz situada em 

 Belém, Março 1935 

Companhias Reunidas de Gaz e Electricidade, Perspectiva de conjunto da actual 

 Fábrica de Gaz situada em Belém, Março 1935 

Companhias Reunidas de Gaz e Electricidade, Perspectiva, Ante – Plano do 

 Ajardinamento e Reorganização Provisória da Fábrica de Gaz situada em 

 Belém, Março 1935 

Fotografia, 1949 

 

1.16. IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA/ARQUIVO CASA DA MOEDA 
(INCM/CM) 
 
Processo 115/1º vol 

Parecer do Conselho Superior de Obras Públicas, de Abril de 1934 

Relatório do Conselho Superior de Obras Públicas, de Dezembro de 1938 

Processo 115/2º vol. 
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II. Fontes Impressas 
 
2.1. ARQUIVO DA DIRECÇÃO GERAL DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 
DO DESENVOLVIMENTO URBANO (ADGOTDU) 
 
Estudos e Projectos de Urbanização e Respectiva Documentação do Concelho 

 de Vila Franca de Xira, 1945/64, Proc. 21, 46, Arquivo Municipal de Vila Franca 

 de Xira 

GARRETT, Antão de Almeida – A Indústria e o Plano Regional do Porto, 

 Separata do nº 323/324 de a «A indústria do Norte», Porto: Empresa 

 Guedes, Novembro e Dezembro de 1946 

GRÖER, E. de – Plan d’Aménagement, d’Extension et d’Embellissement da la ville de 

 Coimbra, Le Rapport Général, 1940 

Legislação Urbanística Portuguesa, 1926-1974, Lisboa: Ministério das Obras 

 Públicas, Maio 1974 

Plano Geral de Urbanização da Cidade do Porto, Eng. Civil Antão de Almeida 

 Garrett, Dezembro de 1947 

Plano Regulador da Cidade do Porto, Eng. civil Antão de Almeida Garrett, 

 Câmara Municipal do Porto, Junho 1952 

Plano Regulador da Cidade de Coimbra, Eng. civil Antão de Almeida Garrett 1ª 

 revisão, 1955 

Plano Regulador da Cidade de Coimbra, Eng. civil Antão de Almeida Garrett 2ª 

 revisão, 1959 

 Plano de Urbanização de Sintra, Memória Explicativa, Arquitecto – urbanista E. De 

 Gröer, 1949 

Plano de Urbanização de Sintra, Regulamento, Arquitecto – urbanista E. De Gröer, 

 1949 

Regulamento das Zonas do Plano de Urbanização da Costa do Sol, Lisboa: 

 Ministério das Obras Públicas, 1948 

Regulamento do Plano Parcial de Almada, 1979 

Plano Director do Desenvolvimento Urbanístico da Região de Lisboa, Lisboa: 

 Ministério das Obras Públicas, 1960 

Plano de Urbanização da Freguesia da Amadora, Lugar da Amadora, Regulamento, 

 parte III, 1960 

Plano de Urbanização de Vila Franca de Xira, 1939/47, Proc. nº 20 e 32, 

 Arquivo Municipal de Vila Franca de Xira 
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Plano Director da Região de Lisboa, Anteplano, Lisboa: Ministério das Obras 

 Públicas, Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, Gabinete do Plano 

 Director da Região de Lisboa, Dezembro 1964 

Regulamento do Plano de Urbanização da Costa do Sol, s.l.: Ministério das Obras 

 Públicas, 1959 

 
2.2. FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – BIBLIOTECA DE ARTE (FCG-BA) 
 
Congresso Arquitectos Portugueses, 1948 
COTTIENLLI TELMO, José Ângelo – “Arquitectura Nacional – Arquitectura 

 internacional” 

FERNANDES, Inácio Peres (relator) – Relatório. Das teses apresentadas sobre 

 o tema I (A Arquitectura no Plano Nacional). 1º Congresso de Arquitectura 

 Nacional 

JACOBETTY, Miguel – “Estudo de Casas de Renda Económica”, Lisboa, 1948 

LIMA, Viana de – “O problema português da habitação” 

LOSA, Arménio – “A ARQUITECTURA E AS NOVAS FÁBRICAS” 

LOSA, Arménio – “Arquitectura e Urbanismo” 

MONTEIRO, Porfírio Pardal – “A Arquitectura no Plano Nacional” 

TEOTÓNIO PEREIRA, Nuno; MARTINS, M. Costa – “Habitação Económica e 

 reajustamento social” 

 
2.3. GABINETE DE ESTUDOS OLISIPONENSES (GEO) 
 
ABRANTES, António Emídio – Elementos para o Estudo do Plano de Urbanização da 

 Cidade de Lisboa, Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1938 

Plano Director da Urbanização de Lisboa [texto policopiado], Lisboa: Câmara 

 Municipal de Lisboa, [1958]  

COSTA, Faria da – Plano Director da Urbanização de Lisboa [texto policopiado], 

 Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, [1958] 

Elementos para o Estudo do Plano de Urbanização da Cidade de Lisboa, 

 Plantas, Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1938 

GRÖER, Ettiene de – Plano Director de Lisboa, Modo actual de construir, 1948 

Plano Director, vol. 1 e 2, Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1967 

Planta da cidade, Lisboa: [Instituto Geográfico e Cadastral], [1949-1959] 

Planta dos principais centros industriais de Lisboa: Núcleos de população 

 operária e bairros económicos, top. João M. Pinto Leal, [1934] 
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Portugal, Instituto Geográfico e Cadastral, Planta da cidade de Lisboa, Lisboa: [s.n.], 

 [1948-59] 

 

2.4. LEGISLAÇÃO 
 
Diário do Governo – Sábado 14 de Fevereiro de 1931, I Série – nº38,  

Decreto nº 19:354; Quarta-feira 4 de Março de 1931, I Série, nº 52,  

Decreto nº 19:409; Quarta-feira 22 de Fevereiro de 1933, I Série, nº 43,  

Decreto nº 22:241; Segunda – feira 10 de Abril de 1933, I Série, nº 82,  

Decreto-Lei nº 22:444; 21 de Dezembro de 1934,  

Decreto-Lei nº 24602; Quarta – feira 22 de Maio de 1935, I Série, nº 116,  

Decreto- Lei nº 1:909; Sexta-feira 24 de Maio de 1935, I Série, Número 118,  

Lei nº 1:914; Quinta – feira 9 de Julho de 1936, I Série, nº 159,  

Decreto-Lei 26:762; Segunda – feira 29 de Março de 1937, I Série, nº 272,  

Decreto-Lei nº 27:602; Segunda – feira 17 de Maio de 1937, I Série, nº 113,  

Lei nº 1:956; Quinta-feira 26 de Agosto de 1937, I Série, nº 199,  

Decreto nº 27:994; Terça-feira 26 de Dezembro de 1944, I Série, nº 285,  

Lei nº 2:002; Quarta-feira 14 de Março de 1945, I Série, nº 54,  

Lei nº 2:005; Segunda-feira 28 de Junho de 1948, I Série, nº 148;  

Decreto nº 36:945; Sábado 24 de Dezembro de 1949, I Série, nº 273,  

Decreto nº 37:683; Segunda-feira 12 de Novembro de 1951, I Série, nº 235,  

Decreto nº 38:504; Terça-feira 11 de Março de 1952, I Série, nº 56,  

Lei nº 2:052; Segunda-feira 16 de Junho de 1952, I Série, nº 132,  

Decreto nº 38:783; Segunda-feira 29 de Dezembro de 1952, I Série, nº 291,  

Lei nº 2 058; Quarta-feira 5 de Maio de 1954, I Série, nº 97,  

Decreto 39 633; Quarta-feira 5 de Maio de 1954, I Série, nº 97,  

Decreto nº 39 633; Sábado 8 de Junho de 1957, I Série, nº 133,  

Lei nº 2089; Sexta-feira 27 de Maio de 1955, I Série, nº 117,  

Lei nº 2077; Terça-feira 25 de Novembro de 1958, I Série, nº 256, 

Lei nº 2094; Quarta-feira 20 de Dezembro de 1961, I Série, nº 293,  

Decreto-Lei nº 44 104. 
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2.5. PERIÓDICOS 
 
2.5.1. Indústria. Empresas ou sectores 
Companhia das Águas de Lisboa 

Boletim da Comissão de Fiscalização das Águas de Lisboa, nº 16, 1º Semestre, 

 Lisboa: M.O.P.C., 1940 

Boletim da Comissão de Fiscalização das Águas de Lisboa, nº especial In 

 Memoriam do Engº Duarte Pacheco, Porto: M.O.P.C., Jan. – Julho 1944 

Boletim da Comissão de Fiscalização das Águas de Lisboa, nº 26, 2º Semestre, 

 II Série, Lisboa: MOP, 1945 

Boletim da Comissão de Fiscalização das Águas de Lisboa, nº 27, Iº Semestre, 

 II Série, Lisboa: MOP, 1946 

Boletim da Comissão de Fiscalização das Águas de Lisboa, nº 28, 2º Semestre, 

 II Série, Lisboa: MOP, 1946 

Boletim da Comissão de Fiscalização das Águas de Lisboa, nº 29, III Série, Lisboa: 

 M.O.P.C., 1948 

Boletim da Comissão de Fiscalização das Águas de Lisboa, nº comemorativo do 

 Boletim da C.F.A.L., Porto: M.O.P.C., Maio de 1948 

Boletim da Comissão de Fiscalização das Águas de Lisboa, nº 33, III Série, Porto: 

 M.O.P.C., 1952 

Boletim dos Serviços Técnicos, Lisboa: Companhia das Águas de Lisboa, 1942-43 

Boletim dos Serviços Técnicos, Lisboa: Companhia das Águas de Lisboa, 1945-46 

Boletim dos Serviços Técnicos, Lisboa: Companhia das Águas de Lisboa, 1950 

Boletim dos Serviços Técnicos, Lisboa: Companhia das Águas de Lisboa, 1958 

Companhia das Águas de Lisboa, Relatório das Obras de Abastecimento de Água à 

 Cidade, 1942-43, Lisboa: Companhia das Águas de Lisboa, 1943 

Companhia União Fabril  

CUF, Informação Interna, Barreiro: CUF, Abril – Dezembro 1963 

Informação Interna, CUF, Barreiro: CUF, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 

PORTO DE LISBOA 

Administração Geral do Porto de Lisboa, Boletim Mensal de Informação Económica e 

Financeira, Direcção dos Serviços Financeiros, nº 1, Fevereiro de 1951 

Administração Geral do Porto de Lisboa, Boletim Mensal de Informação Económica e 

Financeira, Direcção dos Serviços Financeiros, Ano II – V, nº 24-55, 1953-1955 

Entreposto do Peixe e Frigorífico 

Pereira, Rui Neves, – Os Armazéns frigoríficos da C.R.C.B. Panorama, nº 13, Ano 3, 

 Lisboa, 1943, pp. 5-7 
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Electricidade 

Electricidade, nº 1-26, Lisboa: Empresa Editorial Electrotécnica EDEL, Lda., 

 Janeiro-Março, 1957-1963 

SACOR 

Binário, Arquitectura, construção, equipamento, nº 141, Junho 1970, p. 290-309 

Bimensário da Casa do Pessoal da SACOR, Lisboa, 1950-1954 

SACOR, Revista do Pessoal, Lisboa, Ano I, nº 1 - Ano 1953-1974 

SACOR, Revista do Pessoal, Ano I, nº 1, Lisboa, Outubro / Novembro, 1962 

SACOR, Revista do Pessoal, Ano I, nº 2, Lisboa, Dezembro, 1962 

SACOR, Revista do Pessoal, Ano IV, nº 33, Lisboa, Janeiro / Fevereiro, 1968 

SACOR, Revista do Pessoal, 1968-1974 

 
2.5.2. Indústria geral 
Separata da Revista Indústria, nº 17, Lisboa/ Porto: Anuário Comercial de 

 Portugal, Outubro 1965 

Indústria Portuguesa, ano 2, nº 16; 17, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Junho; Julho 1929 

Indústria Portuguesa, ano 2, nº 19; 20, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Setembro; Outubro 1929 

Indústria Portuguesa, ano 2, nº 21; 22, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Novembro; Dezembro 1929 

Indústria Portuguesa, ano 3, nº 29; 30, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Julho; Agosto 1930 

Indústria Portuguesa, ano 3, nº 32, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Outubro 1930 

Indústria Portuguesa, ano 4, nº 40; 41, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Junho; Julho 1931 

Indústria Portuguesa, ano 6, nº 66, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, Agosto 

 1933 

Indústria Portuguesa, ano 6, nº 69, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Novembro 1933 

Indústria Portuguesa, ano 8, nº 88, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, Agosto 

 1935 

Indústria Portuguesa, ano 10, nº especial, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Janeiro 1937 

Indústria Portuguesa, ano 12, nº 135, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, Maio 

 1939 
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Indústria Portuguesa, ano 13, nº 147; 148, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Maio; Junho 1940 

Indústria Portuguesa, ano 13, nº 150, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Agosto 1940 

Indústria Portuguesa, ano 14, nº 158, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Abril 1941 

Indústria Portuguesa, ano 14, nº 160; 161, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Junho; Julho 1941 

Indústria Portuguesa, ano 15, nº 171, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, Maio 

 1942 

Indústria Portuguesa, ano 15, nº 175, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Setembro 1942 

Indústria Portuguesa, ano 15, nº 178, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Dezembro 1942 

Indústria Portuguesa, ano 16, nº 179, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Janeiro 1943 

Indústria Portuguesa, ano 16, nº 181, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, Março 

 1943 

Indústria Portuguesa, ano 16, nº 183, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, Maio 

 1943 

Indústria Portuguesa, ano 16, nº 185, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, Julho 

 1943 

Indústria Portuguesa, Ano 16, nº 187; 188, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Setembro; Outubro 1943 

Indústria Portuguesa, Ano 17, nº 191, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Janeiro 1944 

Indústria Portuguesa, Ano 17, nº 193, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, Março 

 1944 

Indústria Portuguesa, Ano 17, nº 202, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Dezembro 1944 

Indústria Portuguesa, Ano 18, nº 214, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Dezembro 1945 

Indústria Portuguesa, Ano 19, nº 218, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, Abril 

 1946 

Indústria Portuguesa, Ano 22, nº 255-256, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Maio-Junho 1949 



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

 526

Indústria Portuguesa, Ano 23, nº 267, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Maio 1950 

Indústria Portuguesa, Ano 24, nº 277; 278; 279; 280, Lisboa: Associação 

 Industrial Portuguesa, Março; Abril; Maio; Junho 1951 

Indústria Portuguesa, Ano 24, nº 281; 282, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Julho; Agosto 1951 

Indústria Portuguesa, Ano 25, nº 287; 288; 289; 290; 291; 292; 293 Lisboa: 

 Associação Industrial Portuguesa, Janeiro; Fevereiro; Março; Abril; Maio; 

 Junho; Julho 1952 

Indústria Portuguesa, Ano 24, nº 296, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Outubro 1952 

Indústria Portuguesa, Ano 24, nº 298, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Dezembro 1952 

Indústria Portuguesa, Ano 26, nº 299; 300, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Janeiro; Fevereiro 1953 

Indústria Portuguesa, Ano 26, nº 302, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Abril 1953 

Indústria Portuguesa, Ano 26, nº 306, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, Julho 

 1953 

Indústria Portuguesa, Ano 26, nº 309, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Novembro 1953 

Indústria Portuguesa, Ano 26, número 310, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Dezembro 1953 

Indústria Portuguesa, Ano 27, nº 312; 313; nº 314, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Fevereiro; Março, Abril, 1954 

Indústria Portuguesa, Ano 27, nº 318, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa,   

 Agosto 1954 

Indústria Portuguesa, Ano 27, nº 320; 321; 322, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Outubro; Novembro; Dezembro 1954 

Indústria Portuguesa, Ano 28, nº 323, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Janeiro 1955 

Indústria Portuguesa, Ano 28, nº 325, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Março1955 

Indústria Portuguesa, Ano 28, nº 329, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, Julho 

 1955 

Indústria Portuguesa, Ano 29, nº 335, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Janeiro, 1956 
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Indústria Portuguesa, Ano 29, nº 339, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, Maio, 

 1956 

Indústria Portuguesa, Ano 29, nº 340, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Junho, 1956 

Indústria Portuguesa, Ano 29, nº 344; 345; 346 Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Outubro; Novembro; Dezembro 1956 

Indústria Portuguesa, Ano 30, nº 347; 348, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Janeiro; Fevereiro, 1957 

Indústria Portuguesa, Ano 30, nº 351/ 352, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Maio/ Junho, 1957 

Indústria Portuguesa, Ano 31, nº 360, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Fevereiro 1958 

Indústria Portuguesa, Ano 31, nº 362, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Abril 1958 

Indústria Portuguesa, Ano 31, nº 363; 364; 365; 366 Lisboa: Associação 

 Industrial Portuguesa, Maio; Junho; Julho; Agosto 1958 

Indústria Portuguesa, Ano 31, nº 368, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Outubro 1958 

Indústria Portuguesa, Ano 31, nº 370, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Dezembro 1958 

Indústria Portuguesa, Ano 32, nº 371, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Janeiro 1959 

Indústria Portuguesa, Ano 32, nº 372, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Fevereiro 1959 

Indústria Portuguesa, Ano 32, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, nº 373, 

 Março 1959 

Indústria Portuguesa, Ano 32, nº 378, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Agosto 1959 

Indústria Portuguesa, Ano 32, nº 379, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Setembro 1959 

Indústria Portuguesa, Ano 33, nº 383; 394, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Janeiro; Dezembro 1960 

Indústria Portuguesa, Ano 34, nº 396, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Fevereiro, 1961 

Indústria Portuguesa, Ano 34, nº 403, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Setembro, 1961 
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Indústria Portuguesa, Ano 35, nº 407, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Janeiro, 1962 

Indústria Portuguesa, Ano 35, nº 409, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Março, 1962 

Indústria Portuguesa, Ano 35, nº 411, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Maio, 1962 

Indústria Portuguesa, Ano 35, nº 412, 413, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Junho; Julho, 1962 

Indústria Portuguesa, Ano 35, nº 415; 416 Lisboa: Associação Industrial  Portuguesa, 

 Setembro, Outubro 1962 

Indústria Portuguesa, Ano 35, nº 417, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Fevereiro, 1962 

Indústria Portuguesa, Ano 36, nº 420, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Fevereiro, 1963 

Indústria Portuguesa, Ano 36, nº 422; 423, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Abril; Maio, 1963 

Indústria Portuguesa, Ano 36, nº 425, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Junho, 1963 

Indústria Portuguesa, Ano 36, nº 427; 428; 429 Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Setembro; Outubro; Novembro, 1963 

Indústria Portuguesa, Ano 37, nº 431, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Janeiro, 1964 

Indústria Portuguesa, Ano 37, nº 435; 436; 437, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Maio; Junho; Julho, 1964 

Indústria Portuguesa, Ano 37, nº 441;442, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, N

 Novembro; Dezembro, 1964 

Indústria Portuguesa, Ano 38, nº 445; 446; 447, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Março; Abril; Maio, 1965 

Indústria Portuguesa, Ano 38, nº 450, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Agosto, 1965 

Indústria Portuguesa, Ano 38, nº 452; 453; 454, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Outubro; Novembro; Dezembro, 1965 

Indústria Portuguesa, Ano 39, nº 455, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Janeiro, 1966 

Indústria Portuguesa, Ano 39, nº 457; 458, Lisboa: Associação Industrial 

 Portuguesa, Março; Abril, 1966 
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Indústria Portuguesa, Ano 39, nº 464; 465; 464; 465, Lisboa: Associação 

 Industrial Portuguesa, Setembro; Outubro; Novembro; Dezembro, 1966 

Indústria Portuguesa, Ano 39, nº 467, Lisboa: Associação Industrial Portuguesa, 

 Janeiro, 1967 

 

2.5.3. Arquitectura e urbanismo 
 
2.5.3.1. Portuguesa 
Arquitectura, 1ª e 2ª Série, Lisboa, 1927 – 1972 

Arquitectura, Ano III, (4ª Série), nº 142, Lisboa, Julho 1981 

Binário, Revista mensal de Arquitectura, Construção e Equipamento, nº1-147, Lisboa, 

 1958-1970 

Binário, Revista mensal de Arquitectura, Construção e Equipamento, nº 193 Lisboa, 

 Outubro 1974 

Boletim da Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, Ministério das Obras 

 Públicas e Comunicações, 1945-46 – 1960 

Colóquio sobre Urbanismo, Lisboa : Ministério das Obras Públicas, 1961 

Panorama, Revista Portuguesa de Arte e Turismo, nº 3; 4; 5-6, vol.1º, Secretariado 

 de Propaganda Nacional: Lisboa, Julho; Agosto; Setembro-Outubro, 1941 

Panorama, Revista Portuguesa de Arte e Turismo, nº 9; 10; 11; 12, Ano 1 e 2, 

 Secretariado de Propaganda Nacional: Lisboa, Junho; Julho; Agosto; 

 Setembro, 1942 

Revista Oficial do Sindicato Nacional dos Arquitectos, nº 2, Lisboa, Março 1938 

Urbanização, Revista do Centro de Estudos de Urbanismo e Habitação Engenheiro 

 Duarte Pacheco, Lisboa: Ministério das Obras Públicas, vol. I-vol. IX, 1966-

 1974 

 
2.5.3.2. Estrangeira 
Architectural Design, vol. 55, nº 7/8, London, 1985 

Architectural Design, vol. 59, nº 7/8, London, 1989 

L’ Architecture d’Aujourd’hui, 22e année, n º 37, Boulogne, Octobre 1951 

L’ Architecture d’Aujourd’hui, nº 142, 40e année, Paris, Février – Mars 1969 

L’ Architecture d’Aujourd’hui, 40e année, n º 146, Boulogne, Octobre-Novembre 

 1969 

L’ Architecture d’Aujourd’hui, 40e année, n º 142, Boulogne, Février - Mars 1969 

L’ Architecture d’Aujourd’hui,  année, n º 221, Boulogne, Junho 1982 
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L’ Architecture Française, Architecture, Urbanisme, Décoration, 10e année, nº 85-86, 

 Paris : Orgaine da la Reconstruction Française, 1949 

L’ Architecture Française, Architecture, Urbanisme, Décoration, 16ª année, nº 155-

 156, Paris : Orgaine da la Reconstruction Française, 1955 

L’ Architecture Française, Architecture, Urbanisme, Décoration, 17e année, nº 175-

 176, Paris : Orgaine da la Reconstruction Française, 1957 

L’ Architecture Française, Architecture, Urbanisme, Décoration, 18e année, nº 184-

 183, Paris : Orgaine da la Reconstruction Française, 1957 

L’ Architecture Française, Architecture, Urbanisme, Décoration, 20e année, nº 205-

 206, Paris : Orgaine da la Reconstruction Française, 1959 

L’ Architecture Française, Architecture, Urbanisme, Décoration, 23e année, nº 235-

 236, Paris : Orgaine da la Reconstruction Française, Mars – Avril 1962 

Lisbon World Trade, 15 June, 1951 

Cahiers de l’Institut d’Aménagement st d’Urbanisme de la Région Parisienne, vol. 14, 

 Paris : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Parisienne, Février 

 1969 

Cahiers de l’Institut d’Aménagement st d’Urbanisme de la Région Parisienne, vol. 41-

 41, Paris : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Parisienne, 

 Décembre 1975 

Cahiers de l’Institut d’Aménagement st d’Urbanisme de la Région Parisienne, vol. 51, 

 Paris : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Parisienne, Mai 

 1978 

Urbanisme, Revue Française, 22e année, nº 25-26, Paris, 1953 

Urbanisme, Revue Française, 29e année, nº 67, Paris, 19 

Urbanisme, Revue Française, 36e année, nº 101, Paris, 1967 

Urbanisme, Revue Française, 36e année, nº 102-103, Paris, 1967 

Urbanisme, Revue Française, 38e année, nº 110, Paris, 1968 

Urbanisme, Revue Française, 38e année, nº 113, Paris, 1969 

Urbanisme, Revue Française, 38e année, nº 114, Paris, 1969 

Urbanisme, Revue Française, 40e année, nº 122, Paris, 1971 

 

2.5.4. Engenharia 
Técnica, Revista de Engenharia dos Alunos do Instituto Superior Técnico, Lisboa: 

 Redacção e Administração Associação de Estudantes do Instituto Superior 

 Técnico, nº 1 a 17, 1925-29; nº 32 a 185, 1931-48; nº 205-274, 1950-1957  
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III. FONTES FOTOGRÁFICAS 
 
3.1. FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – BIBLIOTECA DE ARTE (FCG-BA) 
 
Estúdio Mário Novais 

Arsenal do Alfeite  

 Caixa 0 872 

 Edifício dos irmãos Rebello de Andrade 

 Direcção das construções navais 

Companhia Diamantes de Angola 

 DIAMANG – maqueta 

 Alçado do edifício 

Companhia Previdente 

 Caixa 1 191 

 Maqueta 

 Caixa 2 078 

Perspectiva – estrada Nacional 

 Passerelle 

 Perspectiva 

 Interior oficina 

General Motors 

 Caixa 1 561 
 Maqueta fábrica de Azambuja 
 pb 
Instituto Pasteur de Lisboa 

 Caixa 0 302 

 Paquete, Av. Marechal Gomes da Costa 

Instituto Pasteur 

 Caixa 0 895 

 Instituto Pasteur + bairro residencial / outro projecto 

 Caixa 2788 

Perspectiva 

 fachada principal 

 refeitório 

Jorge Segurado (arquitecto) 

 Caixa 0000 
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Casa da moeda 

 Caixa 0643 

Casa da moeda – edifício administrativo, tardoz 

Casa da moeda – perspectiva com passarela 

Casa da moeda – maqueta 

 CFT003 101 337 

Metalúrgica Luso – Italiana 

 Peça desenhada – alçado 

 Edifício – fachada principal 

 interior da nave 

 Construção da nave 

 Construção da nave – interior 

Pardal Monteiro (arquitecto) 

 Caixa 2096 

 Edifício Moagem A Nacional 

Rebello de Andrade (arquitecto) 

 Caixa 0706 

 Urbanização do Alfeite 

 Planta – ante projecto edifício  

 de comando Escola Naval 

 Fonte Luminosa – maqueta 

 Fonte Luminosa – aguarela 

SACOR 

 Caixa 1 315 

 Perspectiva geral 

Shell 

 caixa 1 176 

 Maqueta do edifício da Av. da Liberdade 

Vista aérea de Lisboa 

 Caixa 1563 

 Retirada da ponte – área industrial, século XIX 
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3.2. ARQUIVO FOTOGRÁFICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA (AFCML) 
 
Fábrica de Gás da Matinha, 1949-06-12 

 Autor – Eduardo Portugal 

Fotografia aérea de (Lisboa) Alvalade, 195 –  

 Autor – não identificado 

Fotografia área da zona industrial de Cabo Ruivo, c. 1953 

 Autor – Abreu Nunes 

Avenida Infante D. Henrique, 195 –  

 Autor – Horácio Novais 

Avenida Infante D. Henrique, 195 –  

 Autor – Kurt Pinto 

A Fábrica de Gás da Matinha, 195 –  

 Autor – Kurt Pinto 

Fábrica de H. Vaultier & Cª, 194 –  

 Autor – Kurt Pinto 

Fábrica de Gás da Matinha, gasómetros em construção, 194 –  

 Autor – Kurt Pinto 

Inauguração da Fábrica de Gás da Matinha, 1944 

 Autor – Kurt Pinto 

Obras na Avenida Infante D. Henrique, ant. 1957 

 Autor – Judah Bonoliel 

Fábrica Portuguesa de Artigos Eléctricos, 1961 

 Autor – Arnaldo Madureira 

Fábrica de Parafusos (Av. Infante D. Henrique), 1962 

 Autor – Artur Goulard 

Fábrica (Av. Infante D. Henrique, lts. 22,23 e 24), 1970 

 Autor – Arnaldo Madureira 

Fábrica Baptista Russo & Irmão (Av. Infante D. Henrique), 1970 

 Autor – Arnaldo Madureira 

Casa Capucho (Av. Infante D. Henrique), 1970 

 Autor – Arnaldo Madureira 

Fábrica (Av. Infante D. Henrique), 197 –  

 Autor – Arnaldo Madureira 

Fábrica (Av. Infante D. Henrique, lts. 19 e 20), 1970 

 Autor – Arnaldo Madureira 
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Fábrica (Av. Infante D. Henrique, lt. 18), 1970 

 Autor – Arnaldo Madureira 

Edifício da Sociedade de Gás e Produtos Químicos SARL (Av. Infante D. 

 Henrique, lt. 24), 1970 

 Autor – Arnaldo Madureira 

Edifício pertencente à Casa Capucho (Av. Marechal Gomes da Costa e Av. Infante D. 

 Henrique), 1970 

 Autor – Arnaldo Madureira 

Empresa Sogás, (Av. Infante D. Henrique, lt. 21), 1970 

 Autor – Arnaldo Madureira 

Estação Elevatória dos Olivais, 1962 

 Autor – Artur Goulart 

Empresa Comercial L’Air Liquide, s.d. 

 Autor – Artur Goulart 
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