
Quem segue pela Rua Rodrigues de Faria até ao 
pequeno portão de ferro, não se apercebe do 
grande conjunto de casas que se estende ao 
longo de uma rua comprida quase até ao rio.
O local onde está instalado a LX Factory é um 
conjunto de antigas fábricas, construídas no 
século XIX, para a produção e fiação de tecidos. 
O conjunto foi mandado construir pela 
Companhia de Fiação Lisbonense (CFL), que 
contratou o arquitecto português João Pires da 
Fonte para desenhar o projecto da “Fábrica de 
tecidos e fiação de algodão de Santo Amaro”, 
como se tornou depois conhecida.
A chamada Fábrica Grande, construída em 1849, 
foi o primeiro edifício a ser erguido neste espaço. 
É um grande edifício de quatro pisos, onde se 
destaca a gigantesca chaminé que na época da 
construção impressionava a população de Belém 

e marcava a paisagem da cidade para quem a 
via do outro lado do rio. Na época, não havia 
electricidade, pelo que era uma grande máquina 
a vapor que alimentava a energia dos teares e 
das máquinas de fiação. Alguns anos depois, 
foram construídos outros cinco edifícios, 
conhecidos como Fábrica Pequena.
Entre 1849 e 1900, a fábrica trabalhava com mais 
de 300 teares e máquinas de fiação, oriundos das 
cidades inglesas de Manchester e Liverpool. A luz 
eléctrica só foi instalada na Companhia de Fiação 
Lisbonense em 1903. 
Nas traseiras da fábrica, num complexo que 
ainda pode ser visto na Rua 1º de Maio, foi 
construída uma vila operária, ou seja, um 
pequeno bairro de casas que serviam de morada 
aos operários que trabalhavam na Fábrica de 
Santo Amaro e às suas famílias. 

Este bairro, o primeiro do género na cidade de 
Lisboa e ao qual se seguiram muitos outros – 
como o Estrela d’Ouro na Graça, ou o Grandela 
em Benfica – tinha escola de instrução primária, 
creche e corpo de bombeiros.
Depois da falência da Companhia de Fiação 
Lisbonense, o espaço foi ocupado pela tipografia 
do Anuário Comercial. 
Na segunda metade do século XX, com a 
diminuição das actividades fabris dentro da 
cidade de Lisboa, o espaço da antiga fábrica de 
tecidos foi-se degradando, até que em 2008 
nasceu o projecto LX Factory, “uma ilha criativa 
ocupada por empresas e profissionais da 
indústria [que] tem sido cenário de um diverso 
leque de acontecimentos nas áreas da moda, 
publicidade, comunicação, multimédia, arte, 
arquitectura, música, etc” (in www.lxfactory.com).

LX Factory
Recomendamos…
Os deliciosos gelados do Chef Nino
De fabrico artesanal, podem ser provados 
numa loja acolhedora que nos faz voltar ao 
ambiente familiar dos anos 50. 

O Café na Fábrica
Prove uma tosta de atum, uma bruschetta com 
queijo de cabra, um copo de vinho, ou peça 
simplesmente uma tábua de queijos para dois.

Cantina LX
Para um almoço mais elaborado, pode optar 
pela Cantina LX, onde se come bem e a um 
preço acessível.

Como lá chegar

LX Factory
R. Rodrigues Faria, 103
1300 Lisboa

Autocarros 
60/ 714/ 720/ 732/ 
738/ 742

Eléctricos
5E/ 18E - Saída do 
Largo do Calvário

Combóio
Estação de Alcântara-
Mar

Roteiro
Arte em Toda a Parte
http://arteemtodaaparte.wordpress.com
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