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DESAFIOS URBANOS’16

A fábrica Narciso Ferreira & C. LDA além de se apresentar como um 
enorme marco na paisagem de Riba d’ave, também estabelece uma 
relação direta com o rio a cidade.
Esta relação traduz-se da seguinte forma:
- O rio providenciava a energia elétrica para o funcionamento da 
fábrica e o escoamento de resíduos 
- A fábrica exportava produtos têxteis e conhecimento. Originan-
do postos de trabalho e disponibilizada mão-de-obra especi�cada para 
o mercado da indústria têxtil. 
- O que resulta no aumento da população e o desenvolvimento 
urbano da cidade.
No entanto, como o encerramento da fábrica esta relação se perde pelo 
caminho, a cidade deixa de se desenvolver e a evolução urbana se 
estagna.
Com a proposta de reabilitação da fábrica acreditamos que seria 
extremamente importante não só preservar a fábrica como património 
industrial como também restabelecer a relação existente entre o Rio, a 
Fabrica e a Cidade, visando o seu desenvolvimento. Porque a relação 
existente entre esses três elementos que fez com que a cidade de Riba 
d’ave se desenvolvesse, tornando-se numa peça indispensável na indus-
tria têxtil Portuguesa.
Tendo sido encerrado a produção têxtil e como a mudança do Museu de 
Industria têxtil para fábrica é possível restabelecer esta relação da 
seguinte forma:
 - O rio providenciaria uma zona de lazer e contemplação da pais-
agem a partir do espaço público idealizado para a fábrica.
- A Fabrica exportaria conhecimento, através do Museu de 
indústria têxtil e dum programa complementar. Originando postos de 
trabalho e disponibilizada mão-de-obra quali�cada para o mercado da 
indústria têxtil.
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A ideia de mudar o Museu de Industria Têxtil para a fábrica Narciso 
Ferreira & C.LDA contribuiu bastante para a fomentar o conceito de 
restabelecer a relação Rio - Fabrica - Cidade. Tendo sido a produção 
têxtil encerrada, resta a exportação de conhecimento e produção de 
postos de trabalho.
No entanto o programa do Museu de Industria Têxtil apresenta-se insu-
�ciente para frisar a relação entre o a fabrica e a cidade. Logo, apresenta-
mos um programa adicional irá reforçar a relação entre os dois elemen-
tos e construirá para o desenvolvimento da cidade.
Para tal propomos a como programa adicional a construção de um 
centro de aprendizagem associado ao Museu, onde as pessoas além de 
visitarem o Museu e conhecerem melhor sobre a indústria têxtil ainda 
têm a possibilidade de presenciarem o manuseamento e funcionamen-
to das máquinas de produção têxtil.
Este centro de aprendizagem tem como intuito continuar a exportar 
mão-de-obra quali�cada, voltada para um vertente mais modernizada, 
onde os inscritos aprenderam a manusear maquinas de tecelagem, 
métodos de tinturaria, tipologia de coinfecção, conhecimento de Moda 
e Design.  
Apostando, na troca de conhecimento entre pessoas, cidades e países, 
através de convénios e
ntre Portugal e o resto o mundo e levando a cidade de Riba d’ave desen-
volver cada vez mais. Recebendo inscrições de alunos estrangeiros, 
organizando eventos nacionais e internacionais de Moda e Design.
Preservando a essência funcional existente na fábrica de produção 
vertical, onde até os visitantes do museu poderão vivenciar o funciona-
mento de uma fábrica têxtil. 
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Exp. Temporária
Área 770m²

Exp. Permanente
Área 4458m²

S. Multiuso
Área 242m²

O�cina de tecelagem
Área 930m²

Recepção  S. Educativo W.C. Armazém 
Área 150m²
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laboratório
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Área 182m²
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ESTRATÉGIA

EXISTENTE
BLOQUEANDO QUALQUER 
CONTACTO COM O RIO 

PROPOSTA
ABRIR A FÁBRICA 
PARA A PAISAGEM 

PROPOSTA
ABRIR A FÁBRICA 
PARA A RUA 
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A fábrica Narciso, Ferreira & C. LDA encontra-se localizada entre o rio e a 
estrada nacional, conhecida como avenida Narciso Ferreira. Avenida 
esta que contém a maior parte das infraestruturas da cidade como Mer-
cado, Banco, correios, etc. Ou seja a fábrica bloqueava qualquer relação 
com o rio, sendo ela direta ou indireta.
Para restabelecer a relação entre rio - fabrica - cidade era preciso tornar 
a fábrica permeável, eliminando barreiras existentes entre os mesmos. 
A primeira intenção consiste em eliminar os muros existente de forma a 
tornar a fábrica mais permeável e convidativa aos visitantes e popu-
lação. A segunda, passa por demolir alguns edifícios a margem do rio, 
fazendo que o rio se torne percetível para quem visita a fábrica ou 
mesmo para quem transita na avenida Narciso Ferreira e se encontra 
apenas de passagem por Riba d’ave.



proposta

A proposta consiste em desenhar uma praça onde existe a atual estatua 
Narciso Ferreira, enquadrando-a no centro da praça entre a avenida e o 
rio. Praça essa que funciona como elemento distribuidor para o progra-
ma restante. Ou seja a praça é que permite o acesso ao MAIT (Museu de 
aprendizagem e industria têxtil), ao Restaurante, ao Espaço Cultural e a 
área reservada, através dos antigos percurso externos existentes na 
fábrica.
A intervenção em si se divide entre duas tipologias arquitetónicas; uma 
mais incisiva, onde se encontra localizado o programar do Museu de 
indústria têxtil, da qual se aproveita a estrutura principal e são demoli-
das partes da laje existente, a �m de se conseguir adquira o pé direito 
adequando para exposição de peças enormes no museu. A segunda 
tipologia é menos indivisa que a primeira, onde se pretende uma 
arquitetura de experiência entre limites e ao mesmo tempo efémera.
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