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1. Os Deputados do Grupo Parlamentar do PCP tomaram a iniciativa de apresentar o 

projeto de resolução n.º 2241/XIII (4.ª) (PCP) - Recomenda ao Governo que adote o 

procedimento necessário para a classificação do conjunto edificado composto pela 

fábrica de briquetes e plano inclinado da Mina do Espadanal, em Rio Maior, enquanto 

património de interesse público —, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 156.º 

(Poderes dos Deputados) da Constituição da República Portuguesa e da alínea b) do 

n.º 1 do artigo 4.º (Poderes dos Deputados) do Regimento da Assembleia da 

República (RAR). 

 

2. A iniciativa deu entrada na Assembleia da República em 28 de junho de 2019, tendo 

sido admitida e baixado à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto 

no dia 2 do mês de julho. 

 

3. O Senhor Deputado António Filipe (PCP) fez a apresentação da iniciativa, referindo 

que o objetivo da mesma tem a ver com a classificação do conjunto edificado 

composto pela antiga fábrica de briquetes e pelo plano inclinado da Mina do 

Espadanal, em Rio Maior, como imóvel de interesse público.  

 

4. A presença urbana da fábrica de briquetes na cidade de Rio Maior adquiriu ao longo 

das décadas um valor simbólico, constitutivo da própria identidade urbana, 

reconhecido por toda a comunidade riomaiorense e amplamente demonstrado pela 

mobilização social em torno do movimento associativo criado para a sua defesa. 

 

5. A fábrica de briquetes é o mais importante testemunho material da atividade mineira 

em Rio Maior, operando como legado simbólico do trabalho de gerações de 

riomaiorenses, cujos descendentes nela reconhecem e projetam a memória coletiva 

do esforço dos seus antepassados num período de profundas transformações sociais 

ocorridas em resposta às condicionantes da II Guerra Mundial e da industrialização no 

pós-guerra. 

 

6. A fábrica de briquetes da Mina do Espadanal é uma obra única, pela sua qualidade 

arquitetónica e inovação tecnológica, na construção de acessórios mineiros em 

Portugal, cuja singularidade se deve ao investimento de importantes recursos 
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económicos e técnicos públicos na exploração do jazigo de lignites de Rio Maior como 

reserva estratégica de combustível para abastecimento da região de Lisboa, durante a 

II Guerra Mundial e no pós-guerra.  

 

7. A fábrica de briquetes da Mina do Espadanal é, ainda hoje, o mais imponente e 

monumental edifício da cidade de Rio Maior, constituindo a face visível de um extenso 

complexo industrial que deixou evidências materiais dispersas por um vasto território, 

desde os milhares de metros de galerias subterrâneas, atualmente inacessíveis, aos 

trinta quilómetros da antiga via-férrea mineira. 

 

8. O estado de conservação do imóvel, nomeadamente, em particular, a degradação 

da estrutura de betão da antiga chaminé da central elétrica da fábrica de briquetes, 

apresenta riscos evidentes de perda da perenidade e da integridade do bem, caso não 

sejam tomadas medidas para o seu restauro, que apenas a classificação patrimonial 

tornará legalmente obrigatórias. 

 

9. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PCP vem recomendar ao Governo que dê 

início ao procedimento conducente à classificação do conjunto edificado composto 

pela fábrica de briquetes e plano inclinado da Mina do Espadanal, em Rio Maior, como 

imóvel de interesse público. 

 

10. O Senhor Deputado Duarte Marques (PSD) sublinhou que este imóvel é 

propriedade municipal, fica dentro da zona urbana de Rio Maior é ladeado por escolas, 

por comércio, serviços, instalações públicas e tem sido mantido, limpo, está vedado 

para evitar eventuais atos de vandalismo. No entanto, não reúne atualmente 

condições de segurança para ser visitado e um estudo da autarquia de 2007 refere 

que são necessários cerca de dois milhões de euros para o tornar visitável.  

 

11. Acresce que, o estudo do antigo IPPAR define apenas a necessidade de 

classificação da fábrica de briquetes e da mina do espadanal enquanto património de 

interesse municipal.  

 

12. A Senhora Deputada Carla Sousa (PS) sublinhou que cada vez mais recai alguma 

ameaça consistente sobre o património arqueológico industrial. Disse que o pedido de 

abertura de classificação para um bem de interesse público ou nacional obviamente 
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não é decidido aqui, o que se pede é a abertura de um processo de classificação que 

os técnicos da DGPC e da Comissão Nacional de Cultura farão. 

 

12. Realizada a discussão, remete-se esta informação a Sua Excelência o Presidente 

da Assembleia da República, para agendamento da votação da iniciativa na sessão 

plenária, nos termos do n.º 1 do artigo 128.º do Regimento da Assembleia da 

República. 

 

Assembleia da República, 11 de julho de 2019 

 

 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO, 

 
(Edite Estrela) 

 

 

 

 

 

 

 


