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O fim da arte inferior é agradar, o fim da arte média é elevar, o 
fim da arte superior é libertar. 

Fernando Pessoa
 

 

Quando o Arq. Roberto Rubiolo me convidou para vos falar neste Curso de 
Verão a minha primeira interrogação foi a seguinte: 

  - O que poderá haver de interessante na apresentação de um jurista num 
seminário sobre Arquitectura Industrial? 

Realmente, à primeira vista parece não haver qualquer relação entre 
Arquitectura e Direito e trazer a um Curso de Verão sobre Arquitectura 
Industrial um jurista, que vos vem falar de fundações, parece não fazer 
muito sentido.  

Não percebendo nada de arquitectura, ou melhor, não sabendo de 
arquitectura nada mais do que o nome de alguns arquitectos famosos, 
restava-me apenas olhar para a arquitectura como o resultado de uma obra, 
porventura uma obra coletiva, que tem como missão suprema organizar o 
espaço de forma útil, funcional e bela.  
 
A definição de arquitectura que encontrei satisfaz esta minha necessidade 
básica de ter um conceito, uma definição simples e facilmente perceptível 
para um leigo, como eu, organizar um discurso. 
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Recorro a Lúcio Costa para quem a "Arquitetura é antes de mais nada 
construção, mas, construção concebida com o propósito primordial de 
ordenar e organizar o espaço para determinada finalidade e visando a 
determinada intenção”. 
 

Esta ideia de uma construção concebida com um propósito de ordenar e 
organizar o espaço para uma finalidade será o meu conceito operativo de 
“arquitectura”. A arquitectura industrial será, assim, a construção 
concebida com um propósito de ordenar e organizar o espaço para uma 
finalidade produtiva, de tipo industrial. 
 
Quando pensamos em Arquitectura Industrial estamos a falar essencialmente 
da construção que vem associada à Revolução Industrial. A revolução 
Industrial consistiu, como todos bem sabem, num conjunto de mudanças 
tecnológicas com profundo impacto no processo produtivo, quer ao nível 
económico, quer ao nível social. É certo que estas mudanças só foram 
possíveis porque se conjugaram uma multiplicidade de factores de ordem 
diversa, entre os quais factores ideológicos e políticos determinantes. Mas é 
nas suas manifestações arquitectónicas, designadamente as grandes 
fábricas   ou as estações de caminhos de ferro (algumas construídas em 
ferro) que melhor identificamos essa época, ou melhor, são essas as 
  imagens dos novos tempos. Partindo da Inglaterra, onde tem início no 
século XVIII, a Revolução Industrial chegou a todo o mundo civilizado 
durante o século XIX e com ela chegaram as grandes fábricas, os grandes 
edifícios destinados à produção industrial em massa, segundo modelos de 
organização capitalista. 

A paisagem urbana altera-se significativamente e todo o espaço se re-
organiza segundo novos modelos e concepções. As cidades crescem 
significativamente, é o modo de vida e, também, a mentalidade de milhões 
de pessoas que se transformam a um velocidade espantosa. 
 
As construções associadas a esta nova maneira de viver, não re-organizam 
apenas o espaço, possibilitam o surgimento de novas relações sociais, re-
organizam o modo de viver. A industria, a evolução tecnológica, a produção 
em série e a concentração de grandes massas de pessoas – os trabalhadores – 
nos espaços urbanos são fenômenos simultâneos. 
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A estas profundas mudanças sociais, económicas, políticas e de organização 
do espaço, corresponderam, inevitavelmente, profundas mudanças no modo 
de organização da vida em sociedade, ou seja, na regulação das dinâmicas 
sociais. Ora, se a arquitectura organiza o espaço para o homem; o direito, 
de certa forma, organiza a partilha desse espaço pelo homem, regulando as 
relações que se estabelecem entre os homens e entre os homens e as coisas. 
 
O Direito e a História vivem em regime de mútua influência, a ponto de 
Ortolan ter afirmado que "todo historiador deveria ser jurisconsulto, todo 
jurisconsulto deveria ser historiador". O certo é que o Direito vive 
impregnado de fatos históricos, que comandam o seu rumo e a sua 
compreensão exige, muitas vezes, o conhecimento das condições sociais 
existentes à época em que foi elaborado. 
 
É assim que, tal como nos permitimos falar de uma Arquitectura Industrial, 
como o produto dos processos de organização do espaço determinados pela 
industrialização; também podemos falar de uma nova concepção do Direito, 
que nos é dada sobretudo a partir de Hegel, na sua obra de 1820 “Princípios 
da Filosofia do Direito”, como o produto do processo de uma nova 
organização social. 
 
De facto, é com Hegel que pela primeira vez se concebe o Direito, face à 
totalidade da sociedade, como um sistema lógico coerente, exercendo um 
papel determinante nas sociedades modernas. Os seus fundamentos lógicos,  
a sua produção Estadual e a sua força coerciva, reflectem-se em toda a 
estrutura social moderna a ponto de o ideal de Estado ser o “Estado de 
Direito”. 
 
Partindo desta breve reflexão que outra função não teve que colocar em 
perspectiva histórica o conceitos de “direito” e o conceito de “arquitectura 
industrial”, reconduzindo-os a um mesmo contexto histórico e social e vendo 
neles respostas especializadas a diversas partes de uma única realidade 
multifacetada; gostaria de vos falar de um instituto jurídico específico que 
pode ser usado, e tem sido usado, como instrumento adequado à 
preservação de patrimónios históricos, que constituem a nossa herança 
comum e entre os quais se encontram muitos e importantes patrimónios, 
arquitectónicos e outros, industriais. 
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Vou falar-vos de fundações e das potencialidades do uso desta figura jurídica 
para a prossecução de fins de interesse social, de carácter altruístico. 
 

Como bem sabemos, as necessidades da produção industrial, profundamente 
ligadas aos desenvolvimentos tecnológicos estão em constante mutação e 
aquilo que era moderno ontem, hoje está obsoleto. Quando olhamos para a 
nossa paisagem urbana vemos um conjunto significativo de edifícios, de 
construção que, por uma ou outra razão, deixaram de cumprir a sua 
finalidade e foram “abandonados”. Todos conhecemos exemplos de grandes 
fábricas abandonadas, de grandes armazéns encerrados. 
 
Este património arquitectónico industrial deixou de cumprir a sua função, a 
finalidade para o qual foi construído deixou de ser útil. Perante isto há duas 
atitudes possíveis: ou o simples abandono e o repensar das suas finalidades 
adaptando-o a novas funções. Algumas das funcionalidades mais comuns 
desses edifícios prendem-se com a sua importância histórica, enquanto 
memórias de uma determinada época e de um determinado modo de fazer; 
mas também com a sua importância arquitectónica, enquanto obras de arte. 
 
Como preservar estes patrimónios? Como recuperá-los, adaptá-los a novas 
funções? Onde encontrar os recursos necessários a esta tarefa? Como 
resolver as questões da propriedade sobre estes edifícios? 
 
Se optarmos por, relativamente a alguns destes edifícios, reconvertê-los 
para funções de carácter cultural e de interesse social, como sejam a 
construção de espaços museológicos, de formação e conhecimento, o 
recurso à figura da fundação pode revelar-se muito útil. 

Fundações são organismos sociais privados, dotados de uma vida própria, 
devotados ao cumprimento de uma tarefa de interesse social – a 
solidariedade, a cultura, a educação a saúde, o desenvolvimento científico e 
artístico, a defesa e preservação do património, etc – possuindo os meios 
mínimos necessários à prossecução desses objectivos e dispondo de 
administração própria. 
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A fundação é uma instituição criada para levar a cabo uma determinada 
tarefa, que dispõe dos meios mínimos necessários para o seu cumprimento: 
um património e uma administração. 
 

A fundação é um sujeito jurídico autónomo que não se identifica nem com a 
pessoa do seu fundador, nem com os seus administradores; e com património 
próprio, constituído pela totalidade dos bens afectos à prossecução das suas 
actividades estatutárias. 
 
Na verdade, é a existência do património e a sua afectação a um fim de 
interesse social que distingue a fundação, enquanto instituto jurídico, de 
outras formas institucionais como sejam a associação ou a empresa 
comercial. 
 
Perante a existência de um património, susceptível de autonomização 
jurídica e de ser afecto a um fim que se considera de interesse social, pode 
revelar-se de toda a utilidade a instituição de uma fundação. 
 
Acresce que a fundação também se pode revelar um instrumento útil quando 
é necessário estabelecer parcerias, envolver diversos actores sociais (vários 
interessados) para que se alcance o objectivo pretendido. É assim que, 
frequentemente, assistimos à constituição de fundações que são o resultado 
de parcerias entre entidades públicas (Governo e Autarquias Locais) e 
entidades privadas (empresas e indivíduos). 
 
Em Portugal temos alguns exemplos de fundações que reabilitaram edifícios 
de arquitectura industrial e lhes deram novas funções. A título de exemplo: 
Museu da Electricidade (antiga Central de Produção Eléctrica), da Fundação 
EDP e Museu do Oriente (antigo Armazém do Bacalhau), da Fundação 
Oriente. 

NOTA: Agradecimento à Fundação Oriente que ofereceu à Universidade da 
Estremadura, polo de Plasensia, um Livro sobre o processo de recuperação e 
adaptação do antigo edifício, Armazém de Bacalhau a Museu. 
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