No complexo funcionam cerca de 200 empresas o que origina um movimento aproximado de 2200 pessoas
por dia. Funciona 24 horas, e há sempre actividades a decorrer.
A restauração e o comércio são as actividades que gerem um maior fluxo de pessoas, no entanto 50% das
empresas são industrias criativas (publicidade, moda, design, artes plásticas e performativas, música, fotografia, ... ).
80% do espaço está ocupado por empresas, 15% do espaço destina-se a apoios e pavilhões de eventos e apenas
5% do espaço esta disponível.

Entrada

Livraria
Ler Devagar

O edifício principal foi construído entre 1846-49, para albergar a Companhia de Fiação e Tecidos
Lisbonense. Constitui um dos mais importante complexos fabris de Lisboa, assim como é um dos
primeiros a adoptar uma tipologia de arquitectura do ferro em Portugal.
Posteriormente o complexo foi crescendo e foi ocupado pela Companhia Industrial de Portugal
e Colónias, que aí instalou uma fábrica de fermento, pela tipografia Comercial de Portugal e por
último pela gráfica Mirandela.

Lojas / Restaurantes

Lojas / Restaurantes

Lojas
Subir para
o 1º piso

Entrar para
o páteo

Final

Armazém de eventos:
O complexo foi adquirido em 2005, devido a diversas características, nomeadamente o facto de incluir
imóveis com valor arquitetônico e por ser um complexo industrial com uma capacidade interessante
para desenvolver um projeto dentro da área de reabilitação de espaços urbanos.
Na altura da aquisição tínhamos consciência que o imóvel estava inserido num projeto maior e de longo
prazo. Pensamos que poderíamos utilizar o espaço, tal como se apresentava.
O imóvel estava num estado relativamente bem conservado, apesar de alguns edifícios estarem
abandonados à muitos anos e em risco de ruptura.
Decidimos consolidar o patrimônio existente e limpar tudo o que não estava relacionado com o
patrimônio. Foi aí que surgiu a LxFactory que é a junção de 3 pilares: o espaço industrial, o tempo (que
determina as necessidades, procura e oferta) e a carga humana.

Entrada

Subir para
o 2º piso

Fábrica XL

1º PISO
Piso onde se situavam
os escritórios da fábrica.
Sofreu poucas alterações.
É possivel descobrir algum
património industrial ao
longo dos corredores.

1º PISO

Visitar o “buraco”
e subir para
o 3º piso pelas
mesmas escadas

mural

3º PISO
1º parte do percurso - Subir
2º parte do percurso - Descer

3º PISO
Tal como o 2º piso era
originalmente um Open
Space que dividimos com
paredes de pladur.

2º PISO
Piso originalmente em Open
Space. Fomos dividindo o
espaço com paredes de pladur
de modo a criar espaços com
as áreas que os nossos residentes
procuravam. Frequentemente
aumentamos ou diminuimos
os espaços.

mural

mural

2º PISO

Descer para
o 2º piso

Balneário

MURAIS
Vale apena perder-se na LxFactory e descobrir os vários murais
espalhados pelo complexo, como é o caso deste mural que é
uma reinterpretação do Livro do Desassossego de Fernando
Pessoa, por Mário Belém & Hugo Makarov.

Fábrica L

Visitar a cafetaria
e descer para
o 3º piso pelas
mesmas escadas

Coworklisboa
miradouro

4º PISO

Rio Maravilha
4º PISO
Alberga o coworklisboa, um
dos primeiros espaços de
cowork de Lisboa e um dos
mais bem sucedidos.
É um espaço de trabalho
partilhado com mais de 50
empresas, e um projecto ãncora
para a LxFactory.

Born in 2008, in the middle of the economical crisis,
LX Factory is now a symbol of freedom, creativity and
entrepreneurship in Portugal. Besides accommodating
about 200 projects, many of them in the creative
industry, which employ about a thousand people, has
extensive commercial and cultural offer. This diversity
that combines work, leisure and culture is one of the
factors that makes LXFactory unique. But there’s more.
Much of the success of this rebirth of an industrial space
from another time is related, from the beginning, with the
concern for the human factor and its well-being. Despite
the absence of many of the amenities present in
conventional workplaces, Lx Factory is a captivating
place, thanks to the freedom that can be breathe and
that spreads out to everyone who works there, but
also the thousands of visitors from around the world,
that are attracted by its mysterious environment.
Between workers and visitors, it registers already
more than 1 million 200 thousand annual entries.
Captivating people to establish in a space with these
characteristics was a challenge. For several reasons.
Besides being a temporary project, and something

Criada em 2008, em plena crise económica, a LX Factory
é hoje um símbolo de liberdade, criatividade e empreendedorismo em Portugal. Além de acolher cerca
de 200 projetos, muitos deles da indústria criativa, que
empregam cerca de mil pessoas, tem uma vasta oferta
comercial e cultural. Esta diversidade que concilia trabalho, lazer e cultura é um dos factores que torna a LX
Factory única. Mas há mais.
Muito do sucesso deste renascer de um espaço industrial de outra época deve-se à preocupação, desde o início, com o factor humano e o seu bem-estar. Apesar da
não existência de muitas das comodidades presentes nos
convencionais ambientes de trabalho, a Lx Factory é um
sítio cativante, graças à liberdade que aqui se respira e
que contagia quem aqui trabalha, mas também os milhares de visitantes, de todo o mundo, que se sentem atraídos pelo seu ar misterioso. Entre trabalhadores e visitantes,
regista já mais de 1 milhão e 200 mil entradas anuais.
Conseguir convencer as pessoas a ocuparem um espaço
tivos. Além de ser um projeto de cariz temporário, e algo
completamente novo em Portugal, a MainSide, empresa
promotora do projeto, nunca teve a intenção de criar um

completely new in Portugal, MainSide, the project developer,
never intended to create a conventional workspace. Quite
the contrary. Following its philosophy of operation, MainSide
wanted to create here a new concept of workspace that
broke completely with the classical concepts.
wanted to set up in the complex was necessary, a
constant sharing of ideas and the creation of a huge
network which would eventually bring people together
and leverage the projects themselves, many of them
conceived at LxFactory. This is a private project, which
ensured full freedom of decision, another one of the
factors responsible for its success.
Currently, LxFactory is a strong brand, prestigious, with
an intense life and unique spirit, a place belonging to
everyone and for everyone. The former industrial area
of 25 thousand square meters is now a factory of ideas,
experiences and interventions, where pulses the feeling
of freedom and that, after all, anything is possible.
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espaço de trabalho convencional. Muito pelo contrário.
criar aqui um novo conceito de espaço de trabalho que
rompeu por completo com as visões clássicas.
No início, foi necessário um permanente acompanhamento dos projectos que se queriam instalar no complexo, uma constante partilha de ideias e a criação de
uma enorme network, que acabaria por aproximar as
pessoas e alavancar os próprios projetos, muitos deles
nascidos dentro da própria Lx Factory. Este é um projeto
de iniciativa privada, o que garantiu a total liberdade de
decisões, outro dos fatores responsáveis pelo sucesso.
Atualmente, a Lx Factory é uma marca forte, prestigiante,
com uma intensa vida e um espírito único, um lugar de
todos e para todos. O antigo espaço industrial de 25 mil
metros quadrados é agora uma fábrica de ideias, experiências e intervenções, onde pulsa a sensação de liber-
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