
FÁBRICA SAMPAIO & FERREIRA
PARQUE ECOLÓGICO DO VALE DO AVE - KM 19

Devolver a estrutura ecológica do Rio, outrora conquistada sob o pretexto de recurso hídrico e energético, 
é a premissa estruturante desta proposta. 

Não se presuma que posta esta preposição, estejamos perante um fundamentalismo ecologista. Com uma 
dose de abstracção, e um olhar profano, estes complexos industriais que se vão sucedendo ao longo do Ave 
são comparáveis a qualquer mosteiro cisterciense, cujos imperativos da exploração hidráulica os votam a 
uma integração em natureza. 

No território difuso do Vale do Ave a contemporaneidade faz coincidir dados antagónicos. Um cenário 
pós-industrial de edifícios de indústrias têxteis abandonados convive com a prova estatística de que hoje 
esse mesmo sector contínua a representar mais de metade das empresas sediadas nos municípios do Ave, 
sendo que 17% do emprego está associado à produção de têxteis. 

Esta aparente alteração do paradigma da indústria cria uma oportunidade de repensar o vale do rio Ave 
enquanto unidade ecológica, estruturando a partir do rio um valor comum e uma unidade de paisagem de 
escala regional. Assim, propomos uma visão alargada, que não se centra na Fábrica Sampaio, Ferreira e Cia. 
Lda, nem em Riba d’Ave, nem em Oliveira de São Mateus, mas em todo o Vale do Ave Industrializado

Assumindo a entidade de um parque ecológico do Rio Ave como pré-existência, definidas as categorias de 
espaço a disponibilizar, olhamos para a Fábrica Sampaio, Ferreira e Cia. Lda como o quilómetro 19 de uma 
ciclovia que percorre este parque. E olhamos para o seu maciço construído como um projecto piloto a 
informar um conjunto de outras unidades devolutas ao longo deste parque

Reinterpretamos a massa construída a partir de dentro, sobrepondo uma lógica clara que desenha uma 
percurso que define conjunto de sectores que são tratados como espaços disponíveis.

A introdução desta lógica extrínseca não significa uma destruição da lógica construção original. A volumetria 
resultante da intersecção com os percursos é preservada integralmente, a introdução de nova construção é 
praticamente nula, resumindo-se a pequenos dispositivos de articulação das cotas existentes.

A intervenção é essencialmente uma demolição selectiva que pretende disponibilizar o espaço de acordo 
com a categoria definida no plano de escala regional.

A ruína não é tomada como um facto arqueológico, mas antes como um suporte dinâmico, é disponibilizada 
para acolher programas que permitam relacionar o trabalho com a vida quotidiana, no qual o lúdico é 
valorizado enquanto construção colectiva e enquanto forma de ocupação e relação com o espaço. 

Nesta lógica são designados vários espaços em que a estrutura existente é mantida, mas toda a construção 
que não apresenta uma necessidade espacial é desmantelada. Pretende-se potenciar a reconquista 
ecológica que já se iniciou naturalmente com o abandono. Permitir que a vegetação tome generosamente o 
construído, para depois povoar esse abandono.

.A interacção entre a presença humana e vegetação revelará uma lógica de caminhos de pé posto, propondo 
assumir o ténue registo dos costumes de mobilidade numa paisagem naturalizada, procurando que seja 
atractiva e útil a uma presença humana mas que seja capaz de ultrapassar o abandono com qualidade 
paisagística e devolvendo a diversidade ecológica. 

TELHA CS PLASMA
PLACAS DE BETÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO

IMPERMEABILIZAÇÃO

PAREDE DE BETÃO

GESSO CARTONADO

GESSO CARTONADO

LAJE DE BETÃO

CAMADA ENCHIMENTO

IMPERMABILIZAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO

CAMADA DRENANTE

CAMADA FILTRANTE

SOLO

ISOLAMENTO TÉRMICO

IMPERMEABILIZAÇÃO

PAREDE DE BETÃO

GESSO CARTONADO

GESSO CARTONADO

LAJE DE BETÃO

PAVIMENTO MAGRÉS KERLITE AVANTGARDE

DESAFIOS URBANOS’16 | PAINEL 1 DE 4



Recintos fechados, limpos de detritos, cobertos e iluminados
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CICLOVIA DO PARQUE ECOLÓGICO DO AVE

KM 2
ÁREA POTENCIAL:
 14 000m2

INFRAESTRUTURAS PRÓXIMAS:
 estação de comboio

KM 9 (Fábrica Santo Thyrso)
ÁREA POTENCIAL:
 45 000m2

INFRAESTRUTURAS PRÓXIMAS:
 estrada nacional 204

KM 19 (Fábrica Sampaio & Ferreira)

KM 16
ÁREA POTENCIAL:
 60 000m2

INFRAESTRUTURAS PRÓXIMAS:
 estação de comboio
 estrada nacional 105

RESERVA NATURAL DO VALE DO AVE

ESPAÇOS INTERIORES DISPONÍVEIS

SIM

MUSEU

O QUE GOSTAVA DE VER AQUI?

CENTRO DE CONGRESSOS

CENTRO CULTURAL DE ESPECTÁCULOS

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM

INCUBADORA DE EMPRESAS

CENTRO DESPORTIVO

NÃO TALVEZ

Espaços semifechados, francamente iluminados, aptos a receber vegetação.

ESPAÇOS INTERIORES NATURALIZADOS

SIM

ESTUFAS

CAMPO DE JOGOS

OFICINAS 

QUINTA PEDAGÓGICA

RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

RESTAURANTE

NÃO TALVEZ

Espaços exteriores de solo permeável e fértil.

ESPAÇOS EXTERIORES NATURALIZADOS

SIM

PARQUE DESPORTIVO

PARQUE DE LAZER

ESTACIONAMENTO

POSTOS DE OBSERVAÇÃO DE ANIMAIS

ESPAÇOS PARA CULTIVO

JARDIM BOTÂNICO

NÃO TALVEZ

O QUE GOSTAVA DE VER AQUI? O QUE GOSTAVA DE VER AQUI?

Constitui parte da proposta a definição de uma estratégia/processo para 
disponibilização das unidades industriais devolutas, que pretende 
salvaguardar que estas estruturas serão instrumentos de aceleração da 
recuperação ecológica do parque, assim como que o seu destino seja o mais 
proporcionado possível à comunidade que o serve.

Feita a identificação das categorias de espaços propõe-se que a intervenção 
em cada uma destas unidades seja realizada sobre uma consulta à 
população próxima.

Importa qua a dinâmica colaborativa se estenda além dessa consulta, 
privilegiando-se os espaços de partilhada. O Inquérito articula um conjunto 
de opções programáticas para os quais se pretende obter uma tendência de 
interesses, com uma outra parte do programa que permanece em aberto 
para integração de propostas

Propõe-se uma Ciclovia que se desenvolve a par do rio, e ao longo 
de todo o parque ecológico, constitui-se como elemento unificador 
desta paisagem, tornando-a apropriável, percorrível e reconhecível. 
Esta ciclovia cruza todas as unidades industriais identificadas como 
espaços de oportunidade e sugere-se que se torne o eixo 
estruturante dos programas a instalar em cada uma delas.

Os sinais dos tempos serão neste caso outros, serão de 
recuperação do potencial da motricidade humana, um elogio da 
lentidão com que se percorre a paisagem, e uma forma de 
promover a interacção com os programas dos pólos a desenvolver. 
A proposta deste percurso ribeirinho articula-se com pontos de 
estadia e pernoita de campismo nas estufas das unidades fabris 
recuperadas.
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B2.1
ESPAÇO DE TRABALHO INTERIOR
(cota 89)

A1.2
EXPOSIÇÃO PERMANENTE

(cota 86) A1.3
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
(cota 89)

C1.2
CAMPO DE JOGOS
(cota 89)

C1.1
CAMPO DE TÉNIS
(cota 00)

B3.4
ESPLANADA
(cota 89)

A1.4
RESERVAS
(cota 89)

PRAÇA NORTE
(cota 89)

C1.3
JARDIM
(cota 89)

B1.3
ESTUFA
(cota 89)

C2.3

ZONA DE ACAMPAMENTO EXTERIOR
(cota 86)

A1.4
RESERVAS

(cota 83)

A1.2
EXPOSIÇÃO PERMANENTE

(cota 83)

A1.5
SALA MULTIUSOS

(cota 83)

PRAÇA CENTRAL
(cota 86)

A1.8
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

(cota 83)

A1.1
RECEPÇÃO

(cota 86)

A1.2
EXPOSIÇÃO PERMANENTE

(cota 83)

B1.4
OFICINAS
(cota 82)

C2.1
RECEPÇÃO

(cota 83)

PRAÇA SUL
(cota 83)

B3.2
RESTAURANTE

(cota 86)

B3.1
CAFETARIA

(cota 86)

B1.3
ESTUFA

(cota 93)

É proposta a localização de um parque de 
campismo de apoio ao parque regional, que 
permita a pernoita de um caminhante mais 
ambicioso. Este parque usufruirá de uma vivên-
cia particularmente intensa dos restantes 
programas que integram este conjunto. 

É prevista uma unidade de restauração e cafe-
taria que apoiará tanto o museu como todo o 
programa proposto em resultado do inquérito. 
Esta unidade é desenvolvida em relação privile-
giada tanto com a praça principal como com o 
parque de desportos.

escala: 1/750C2 | PARQUE DE CAMPISMO

B3 | RESTAURAÇÃO

O traçado da ciclovia intersecta longitudinalmente a enorme massa construída 
deste complexo, rasgando a construção para permitir o percurso e 
disponibilizar o suporte construído.

Este corte permite reinterpretar a massa construída a partir de dentro, 
sobrepondo uma lógica clara que desenha um conjunto de sectores que são 
tratados como espaços disponíveis.

A introdução desta lógica extrínseca não significa uma destruição da lógica 
construção original. A volumetria resultante da intersecção com os percursos 
é preservada integralmente, a introdução de nova construção é praticamente 
nula, resumindo-se a pequenos dispositivos de articulação das cotas 
existentes.

PREMISSAS DE TRAÇADO E PERCURSOS
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B1.5
RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS
(cota 100)

B1.6
PENTHOUSE DO CASEIRO
(cota 100)

C3.1
ZONA DE ESTACIONAMENTO 

SUPERIOR
(cota 97)

C3.2
ZONA DE ESTACIONAMENTO 

INFERIOR
(cota 94)

B2.2
ESPAÇO DE TRABALHO

EXTERIOR
(cota 94)

A1.6
SERVIÇO EDUCATIVO

(cota 96)

B1.1
SALA MULTIUSOS

(cota 93)

A1.10
GABINETES

(cota 93)

B1.3
ESTUFA

(cota 93)

B1.2
ESTÁBULOS

(cota 95)

A1.9
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

(cota 89)

O museu Museu da Indústria Textil integra-se 
num invólucro opaco em que os vão são encer-
rados, sendo a luz proveniente da cobertura 
envidraçada realizada sobre a estrutura original.

A entrada é realizada a partir da praça principal, 
pontuada pela chaminé original.

Uma ampla rampa dá-nos acesso à cota 83, o 
mais baixo dos pisos da antiga unidade fabril. É 
disponibilizado um espaço contínuo onde 
dispositivos espaciais de uma escala mais próxi-
ma organizam o programa expositivo. O percur-
so é desenvolvido sobre o canal original que 
acompanha a maior parte do desenvolvimento 
da fábrica. Este canal é revelado nas principais 
salas de exposição através de uma abertura do 
pavimento. O som da água a correr é convidado 
a participar na exposição que se prolonga por 
dois pisos superiores que dão acesso de volta à 
rede de percursos que serve este complexo.

A1 | MUSEU

É proposto o desenvolvimento do estaciona-
mento numa lógica de espaço semi-naturaliza-

do, não apenas pela integração de grandes 
caldeiras com árvores, mas também pela apli-

cação de terra vegetal no pavimento de metade 
dos lugares que teriam a sua utilização condi-

cionada a eventos de muita ocorrência.

C3 - ESTACIONAMENTO

São instalados nos antigos espaços administrati-
vos um conjunto de valências que conformam 

uma quinta pedagógica. Neste complexo desta-
ca-se a estufa que se prevê que tenha não só 

uma ocupação agrícola mas também botânica, 
onde se permitirá o crescimento de espécies 

vegetais não autóctones ou mais frágeis.

B1 - QUINTA PEDAGÓGICA

Estas oficinas destinam-se a pequenos produ-
tores, do artista ao bricoleur, prevê-se que 

sobre eles domine um uso que desarticule a 
forma moral do trabalho da grande unidade 

industrial preexistente. Esta unidade é consti-
tuída por uma série de unidades interiores no 
piso inferior que correspondem a um espaço 

exterior no piso de cima. Este espaço é de 
ocupação variável e pode ser coberto.

B2 - OFICINAS

É proposta a localização de um recinto de 
desportos ao ar livre em parte de uma ampla 

nave a desmantelar. Por entre a estrutura 
mantida surge uma vegetação densa, inclusive 

árvores de grande porte. É aqui 
localizado um campo de ténis junto à cafetaria 

deixando toda a restante área a um uso livre.

C1 - PARQUE DE DESPORTOS

escala: 1/750
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