Grupo Parlamentar

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1136/XIII/3ª

RECOMENDA AO GOVERNO QUE TOME MEDIDAS COM CARÁCTER DE
URGÊNCIA PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO DA FÁBRICA
ROBINSON EM PORTALEGRE

A Fábrica Robinson, em Portalegre, é um notável património cuja salvaguarda se impõe
enquanto testemunho de um tempo em que a indústria da cortiça ali representou um
elemento primordial do desenvolvimento, bem como da memória de um quotidiano
vivido por centenas de famílias ao longo de décadas.
Criada em 1837, e situada no centro histórico da cidade, rapidamente se transformou
num dos principais polos empregadores da região e do País. No início do Século XX nela
trabalhavam mais de 2 mil pessoas.
A Fábrica da Rolha, como era habitualmente designada, sobretudo após a aquisição por
parte da família Robinson, ocupa uma vasta área de sete hectares e, ainda hoje, as suas
imponentes torres se destacam como património identitário de Portalegre.
Durante o século XX conheceu diversos momentos conturbados, acabando por ser
encerrada já este século, em 2009, mas não sem que antes se tenham verificado
iniciativas tendo em vista acautelar o seu inestimável valor patrimonial, o edificado e o
imaterial.
Foi o que aconteceu logo em 2001 com a abertura de um processo de classificação junto
do antigo Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR), seguido, em 2003,
pela constituição da Fundação Robinson.
Assembleia da República - Palácio de S. Bento - 1249-068 Lisboa - Telefone: 21 391 7592 - Fax: 21 391 7459
Email: bloco.esquerda@be.parlamento.pt - http://www.beparlamento.net/

1

Apesar dos reiterados alertas para a progressiva degradação da fábrica e do seu acervo,
a verdade é que nunca foi possível dar resposta adequada aos anseios e preocupações da
comunidade no sentido de preservar aquilo que constitui elemento irrefutável da sua
identidade.
Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo
Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomende ao
Governo que:
Em colaboração com a Fundação Robinson e com a Câmara Municipal de Portalegre
diligencie, com carácter de urgência, no sentido de preservar para memória futura o
património material e imaterial da Fábrica Robinson.

Assembleia da República, 24 de novembro de 2017.
As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,
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