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É O SÍTIO DE QUE TODA A GENTE FALA E EM BREVE 
VAI TORNAR-SE O CENTRO DA CAPITAL. 

A LX FACTORY TEM TEATRO, 
MÚSICA, LIVROS... E, CLARO, 

ARQUITECTURA E DECORAÇÃO.
Por Carla Macedo 

Fotografia de Ana Paula Carvalho

INDÚSTRIAS CRIATIVAS, todas juntas, fazem
crescer as ideias. Ninguém na Lx Factory
fala de parcerias ou recomendações. Mas
os residentes – aqueles que aqui monta-
ram ou restabeleceram as suas empresas
– referem sempre o ambiente que se vive
para lá do portão n.º 103 da Rua
Rodrigues de Faria, em Lisboa, como a
principal mais-valia do lugar.
Debaixo da ponte (da Ponte 25 de Abril),
moram, lado a lado, agências de comuni-
cação, de publicidade e de moda, escolas
de actores e de ioga, revistas, ateliers de
design, gabinetes de contabilidade, disco-
tecas, livrarias.... Um sem-número de em-
presas que têm como denominador comum
o factor criativo.
Um grupo que se destaca pela quantidade
é, sem sombra de dúvida, aquele que se
dedica à casa. Num dos primeiros pavilhões
a serem recuperados e habitados a casa
ocupa a maioria das galerias: Maria
Moinhos, com pintura decorativa e restauro
de mobiliário; E viveram felizes para sem-
pre, cujos trabalhos se situam algures entre
a arte e o restyling de mobiliário; e a 
empresa Soft Textil que montou o seu 
showroom de tecidos para o lar, todos de
origem portuguesa.
A inconfundível Paris Sete ocupa, por sua
vez, um enorme open space, montra das
marcas de mobiliário de escritório que re-
presenta em Portugal. E inaugura aqui um
serviço novo: o Reset destinado a quem
quer trocar a sua peça de autor, já velhota,
por uma nova em bom estado. 
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Work in progress

3. LER DEVAGAR, uma livraria
carismática onde Joana
Vasconcelos expõe em
permanência uma das suas obras.
4. QUIOTO, agência de publicidade.
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1. A LX FACTORY replica
num depósito de água 
a velha máxima Alegria
no trabalho.
2. LÍGIA CASANOVA no
seu atelier que podia ser
uma habitação.
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OFICINA DAS 
FORMAS para

decoração 
de eventos 

e instalações. 
Mais espaços a decorar
ANA DUARTE PINTO E JOÃO MANUEL ALVES – arquitectura

BOUND – arquitectura paisagista

GET A LIGHT – iluminação 

LIF – design de interiores

PEDRO SOTTOMAYOR – design industrial

RBV – arquitectura

OFICINA DAS FORMAS – decoração temporária de interiores 

SIMPLY – decoração
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Mais recolhido está o atelier de decoração
de Lígia Casanova. A criadora preferiu
um espaço com mezanino num andar
superior e comenta assim: “Aqui é muito
fácil distrairmo-nos.” Pela mesma neces-
sidade de concentração permanente, a 2
do design escolheu um lote no edifício
mais recuado do recinto, junto à Avenida
da Índia, para empregarem todo o tempo
nos seus projectos de arquitectura, design
de interiores e design de produto. 
Os outros são de outras áreas, mas valem
também a visita, seja pelo espaço ou pe-
las actividades que promovem, do auto-
conhecimento infantil, à fotografia e à
dança, parece haver lugar para todos.
Porque não para si também? É que a Lx
Factory continua em crescimento...
Lx Factory
Rua Rodrigues de Faria, 103, Lisboa. 
Tel. 21 314 33 99. www.lxfactory.com 

Actividades 
em Agosto
No mês de férias por excelência, a Lx Factory não
se entrega à modorra. Leonel Moura acaba de abrir
o seu novo espaço na capital, fica neste centro de
indústrias criativas, e é aí que vai ter lugar a exposi-
ção 20, 21. A mostra serve para dar a conhecer 
os trabalhos do artista, dos quais se pode destacar
o Robotarium.
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1. ESPLANADA DA
CANTINA, com vista
para a Get a Light que
se dedica à iluminação.
2. E VIVERAM FELIZES
PARA SEMPRE, para
reciclar móveis antigos.
3. NO ATELIER MARIA
MOINHOS, pinta-se
mobiliário.
4. GUSTAVO BRITO,
da Paris Sete, onde 
a Vitra é umas das
marcas representadas.
5. NORMA JEAN,
agência de publicidade
onde as ideias andam
num carrossel.
6. SOFT TEXTIL, 
só marcas de tecidos
portuguesas.
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