Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira,
à beira-rio, inaugura a 20 de setembro
A partir de 20 de setembro Vila Franca de Xira terá uma nova biblioteca municipal e equipamento cultural
denominado de “Fábrica das Palavras”.Da autoria do Arquiteto Miguel Arruda, esta singular e belíssima
peça de arquitetura, situada à beira-rio, permite ao visitante uma ligação contínua com o meio exterior
envolvente: de um lado a cidade, do outro o rio e a lezíria.
A sua construção resulta de um investimento de cerca €5.750.000,00 com comparticipação de fundos
comunitários em 65%, no âmbito da candidatura para a requalificação da frente ribeirinha de Vila F. Xira
(“Programa Política de Cidades – Polis XXI – Parcerias para a Regeneração Urbana – Requalificação das
Frentes Ribeirinhas e Marítimas”).
Através deste novo centro de cultura e lazer, de acessos privilegiados e gratuitos, a Autarquia pretende
reforçar a sua capacidade de intervenção enquanto promotora e dinamizadora da educação, literacia,
generalização do acesso à informação e inclusão social.
Um novo equipamento Municipal que se irá constituir como uma referência concelhia e nacional seja
na vertente cultural ou de lazer. O edifício constituído por sete pisos disponibiliza, para além de uma
moderna biblioteca para todas as idades, cafetaria, galeria de exposições e uma sala polivalente/auditório.
A inauguração (ver programa abaixo) está aberta a toda a população. Participe!

• Piso 0 – Átrio e Sala Polivalente;
A sala polivalente localiza-se no piso 0. Poderá ser utilizada para
diversos fins, como lançamento de publicações, conferências,
formação, ações de sensibilização, etc.
• Piso 1 – Galeria e Cafetaria;

Zona de Consulta de Periódicos.
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• Piso 2 – Secção Infantil/Juvenil;
• Piso 3 – Secção de Adultos/Audiovisuais;
• Piso 4 – Secção de Adultos/Consulta Geral;
• Piso 5 – Áreas de Trabalho Técnico-Administrativo
• Piso 6 – Depósito de Difusão Documental;
Áreas de trabalho técnico – Administrativo.

A “Fábrica das Palavras”
está Implantada no local
onde,
outrora
esteve
erigida a antiga fábrica de
Descasque de Arroz, sendo
que no seu todo, o edifício
contabiliza uma área útil de
cerca de 3.200 m².
A estrutura foi construída em
betão armado, e completada pela
caixa de escadas que funcionam
como núcleo central. Foi ainda
contemplada uma comunicação
entre diversos pisos através de uma
área vertical que recebe luz do exterior,
destacando-se a vivência espacial do
piso térreo.
Com a implantação deste equipamento,
a polivalência do conceito de arquitetura,
através da relação com o aglomerado
urbano e com o rio, contribuem para uma
leitura sócio-urbana contemporânea de Vila
Franca de Xira.
Programaticamente foi implantada uma ótica
de multidisciplinaridade das diversas áreas
funcionais, tendo-se desenvolvido o edifício em
sete pisos.

