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O VALOR DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
A região do Distrito C se localiza sobre 

uma antiga área de banhado, entre o núcleo 
urbano original de Porto Alegre, que hoje é o 
Centro Histórico, e os arraiais de Navegantes 
e São Manoel, hoje Moinho de Ventos. No sé-
culo XIX pouco a pouco essa região, na orla, ao 
norte do Centro, foi sendo urbanizada e no final 
do século passado e mais no início do séc. XX as 
fábricas começaram a se instalar e junto a elas 
residências de industriais, comerciantes e casas 
de aluguel para operários.

Para o Distrito C, o patrimônio históri-
co edificado é um bem cultural inestimável 
e insubstituível para o bairro e para a cidade. 
Existem obras de arquitetura de qualidade no 
entorno do Distrito Criativo, como a casa de 
aluguel, com projeto de 1928, de Josep Lutzen-
berg, onde hoje está o Vila Flores (foto acima), ou a Fábrica Wallig, projeto de Theo Wiederspahn, também dos anos 
20, que no momento está sem função, mas que tem grande potencial (foto abaixo). Antigas fábricas do séc. XIX, em 
Barcelona, estão em piores condições e hoje estão sendo recuperadas como “fábricas de criação”(ver coluna ao lado), 
ou para empresas de alta tecnologia, como Cisco e Schneider Electric, que vão restaurar a fábrica Ca L´Alier, de 1887, 
para criar ali o Smart City Campus. Na região, aliás, já temos um belo exemplo de recuperação desse tipo, a antiga 
fábrica de cerveja Bopp, depois Continental, onde hoje está o Shopping Total.

Por outro lado, a própria arquitetura, ou seja, o design de um prédio, é um dos serviços da Economia Criativa, que 
está se desenvolvendo em muitos locais do Distrito C. Além disso, os prédios mais importantes, industriais ou religio-
sos, apresentam em suas fachadas e no seu interior obras de arte de diferentes tipos, como pinturas, murais, esculturas, 
vitrais, etc., que são em si mesmas expressões artísticas. Temos no Distrito C todo um entorno de riqueza cultural 
edificada, ligada ao nosso passado, que não está sendo devidamente aproveitada para criar um ambiente urbano de 
qualidade e que poderia se transformar em locais para novas empresas ligadas à criação e à inovação.

Conheça mais sobre nossas propostas e ações nesta linha de ação:
https://distritocriativo.wordpress.com/patrimonio-historico/
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Desde o início de setembro, UrbsNova está atuando di-
retamente em Barcelona, criando novas conexões, desenvol-
vendo colaborações e procurando novas oportunidades para 
projetos e negócios que conectem as duas capitais.

Da mesma forma que Porto Alegre tem o 4º Distrito, 
uma antiga zona industrial, Barcelona tem o Distrito de 
San Martí, com o bairro de Poblenou, onde desde 2000 a 
prefeitura começou a desenvolver um projeto territorial de 
inovação, o 22@Barcelona, baseado na Economia do Co-
nhecimento. Essa foi a resposta do município à crescente 
decadência econômica e degradação urbana dessa região 
ao norte da cidade.

Em Porto Alegre, nosso projeto Distrito Criativo é um 
mesmo tipo de resposta, mas não a partir do governo e 
de grandes empresas e sim a partir dos próprios criativos 
já instalados, cerca de 80 locais,  e que agora ocupam um 
território de 80ha. 

No Poblenou, antes mesmo do 22@, começou um pro-
cesso muito interessante, onde artistas alugavam antigas fá-
bricas, muitas em ruínas, e criavam ali um espaço de criação 
e colaboração muito potente na cidade. Devido à pressão de 
artistas e suas associações a Prefeitura institucionalizou as 
chamadas Fábricas de Creació em 2007. Atualmente são 9 
na cidade e estabelecem uma reinterpretação da produção 
industrial e do passado histórico do território, criando novos 
signi� cados e valores simbólicos, posicionando globalmente 
Barcelona como uma capital criativa.

A primeira talvez tenha sido Palo Alto, já em 1987, uma 
antiga fábrica têxtil de 1875, e que hoje reúne designers e 
em alguns � ns de semana organiza um mercado de rua de 
produtos, shows e gastronomia. La Escocesa era uma fábrica 
de produtos têxteis, de 1852, que estava em ruínas, quan-
do o proprietário alugou para um grupo de artistas visuais. 
Depois de anos de lutas, a Prefeitura cedeu uma das naves 
industriais e hoje reúne 20 artistas visuais residentes, cata-
lães, como Juan Francisco Segura Martinez e Montse Valls, e 
muitos estrangeiros, como Rina Ota e Mina Hamada (Japão), 
e Tamara Zaitseva (Rússia). No momento acontece um im-
portante festival internacional de arte mural ali (foto).

Hangar, outra Fábrica de Criação, nasceu da luta dos 
moradores que apoiaram a associação de artistas da Cata-
lunha para preservar a antiga fábrica Can Ricart, de  1852. 
Hoje funciona como fundação e tem 15 ateliers para artistas; 
laboratórios de vídeo, imagem e interativos; 2 estúdios e as-
sessoria técnica.

No Distrito C temos no momento outro modelo, que po-
deríamos chamar de Casas de Criação, lugares como Centro 
Cultural Tony Petzhold,

Vila Flores, CC100, esporo.cc, Studio Q, La Casa de 
Pandora e Casa da Música tem funções parecidas, em an-
tigos residências. Mas temos um importante patrimônio his-
tórico industrial e, por exemplo, a Associação Chico Lisboa, 
que carece de amplos espaços expositivos e ateliers, poderia 
encontrar sua nova sede no Distrito C, ocupando uma das 
antigas fábricas, o que viria a contribuir para a dinamização 
cultural e econômica de toda a região. 

LINKS
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/

aventuralaescocesa/3293520/
https://distritocriativo.wordpress.com/fabricascriativas-bcn/

Na Casa Cultural Tony Petzhold, até 29 de setembro, inscrições para workshop para Drag Queens 
e dia 2, Projeto CasaVoz: Show Especial com Adriana Defendi e convidados. No dia 10, Projeto 
Casa Construção, com Baile Fiesta Latina. Dia 3 de outubro tem Tardes Brincantes na Praça Flo-
rida, um evento do Ato Espelhado Companhia Teatral. E já está marcado para 7 de novembro, o 
Rendevu Vila Flores, organizado pela Caixa do Elefante, um evento artístico com temática erótica 
que propõe o diálogo entre teatro, música, circo, artes plásticas, gastronomia, vestuário, poesia 
e economia criativa. Veja os detalhes desses e outros eventos do Distrito C em nossa agenda mensal 
completa: https://distritocriativo.wordpress.com/agenda/
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AS FÁBRICAS DE CRIAÇÃO
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Uma das fachadas da Fábrica Wallig, projeto de Theo Wiederspahn


