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9.30h – visita à área de produção da panificação de S. Roque (R. Rosa, 190 – Lisboa) 
A padaria da Patriarcal situada na rua D. Pedro V é um espaço de inspiração neoclássica decorada 
com painéis de azulejos com motivos relacionados com a agricultura e os animais do campo. Parte 
dos seus produtos são confecionados na panificação da rua da Rosa e ambos os estabelecimentos 
pertencem à empresa Panificação Reunida de São Roque Lda. 
Esta empresa foi fundada em 1961, a partir da fusão de um grupo de pequenas padarias existentes 
na zona do Bairro Alto.   Para a sua concretização foi determinante o trespasse que os italianos, 
Roberto Parietti , Luigi Alisetti, Guido Georgini  fazem da Padaria  da Patriarcal para a nova 
sociedade onde  pontificam nomes como: José Duarte Botto,  Armando da Conceição Oliveira, 
António Francisco Martins referenciados como industriais da cidade de Lisboa e, que doravante, 
assumem  a gestão das pastelarias e padarias , nomeadamente, “O Forno de São Roque”, 
“Boutique do Pão”, a “Padaria da Patriarcal” , “Forninho de São Roque”. 
Moderadora: Mª da Luz Sampaio 
 
10.00h – pequeno-almoço na panificação de S. Roque, Lisboa (http://panifsroque.pt/) 
 
11.30h – visita ao Reservatório da Patriarcal, museu da Água, Lisboa (Praça Príncipe Real) 
O Museu da Água (EPAL, SA) procura contar a história do abastecimento de água à cidade de 
Lisboa entre os séculos XVIII e XIX. Um dos espaços patrimoniais que o integram, o Reservatório 
da Patriarcal, construído na década de 60 do século XIX, e destinado a abastecer a zona baixa da 
cidade de Lisboa em água – proveniente do Aqueduto das Águas Livres -, constitui um exemplar 
notável, pelo seu estado de preservação, do património arquitetónico subterrâneo português.  
Visita: Bárbara Bruno 
 
13h – almoço (Adega típica da Tia Rosa, Beato, Lisboa) 
 
14.30h – visita à Manutenção Militar, Beato, Lisboa (ala Sul) 
Contando com mais de 100 anos de atividade, a Manutenção Militar de Lisboa, fundada em 1897, 
foi um complexo fabril do Exército Português, destinado a produzir o alimento do soldado. O 
imenso espaço - que pontificara como um dos complexos fabris mais desenvolvidos do nosso país 
no panorama da indústria alimentar -, constitui, pelo estado de preservação do seu património 

http://panifsroque.pt/


imóvel, pela sua extensão e pelo seu significado histórico e arquitetónico, um inegável reduto do 
património industrial contemporâneo português. 
Visita: Catarina Duarte 
 
Almoço – 10€ 
Limite/ Participantes – 30 
Mais informações - food2016ihc.wordpress.com 

 


