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PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 2241/XIII/4.ª

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

1. Em dissertação de Mestrado em Arte, Património e Teoria do Restauro, apresentada ao 
Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 2010, Nuno 
Alexandre Dias Rocha demonstra de forma concludente as razões que devem levar à 
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. Os estudos 
realizados pelo autor contêm essa proposta em termos que adiante se reproduzem no 
essencial e que inteiramente se subscrevem com a apresentação da presente iniciativa.

2. A Lei de Bases do Património Cultural Português define como património cultural todos os 
bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura sejam portadores de 
valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 
exemplaridade.

O conjunto edificado composto pela antiga fábrica de briquetes e pelo plano inclinado da Mina 
do Espadanal enquadra-se na definição apresentada. No que respeita a valores de memória, 
existe prova suficiente do inestimável valor deste património para a memória coletiva da 
comunidade riomaiorense e, num plano mais lato, para a memória do século XX português. A 
autenticidade das evidências materiais subsistentes é atestável pela inexistência de 
reconstruções ou adulterações significativas do edificado; originalidade, raridade, 
singularidade confluem no carácter excecional do património mineiro de Rio Maior, sob um 
ponto de vista tecnológico e de qualidade arquitetónica, no contexto da atividade mineira 
nacional.
A exemplaridade do património mineiro riomaiorense é ainda revelada no carácter de 
testemunho paradigmático da resposta do Estado Português a uma das mais importantes 
crises da História Universal, a Segunda Guerra Mundial, e do esforço de industrialização 
nacional no pós-guerra, devendo-se a relevância da sua existência material a um planeamento 
estratégico de Estado que sobrelevou sempre critérios de rentabilidade industrial.

3. O regime legal de proteção do património cultural, em vigor, prevê três modalidades de 
classificação patrimonial: património de interesse nacional, património de interesse público e 
património de interesse municipal.
O procedimento administrativo para a classificação do imóvel está sujeito às regras constantes 
da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de 
proteção e valorização do património cultural e do Decreto-lei n.º 309/209, de 23 de outubro, 
que define o procedimento de classificação de bens culturais imóveis, o regime das zonas de 
proteção e o estabelecimento das regras para a elaboração do plano de pormenor de 
salvaguarda.
O artigo 17.º da Lei n.º 107/2001 estabelece um conjunto de nove critérios a analisar para a 
classificação ou inventariação de bens patrimoniais. Basta que se cumpra um dos nove 
critérios definidos para que se justifique a abertura de um procedimento de classificação. Com 
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base no estudo supracitado, podemos afirmar que a antiga fábrica de briquetes da Mina do 
Espadanal cumpre, pelo menos, os critérios que adiante se referem.

4. O interesse do bem como testemunho simbólico. 
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. A velha "chaminé da mina", pela sua 
dimensão e proeminência na paisagem urbana, transformou-se numa referência icónica, uma 
imagem de marca da cidade.
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.

5. O interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos históricos
Descoberto num contexto de escassez de combustíveis, durante a I Guerra Mundial, o jazigo 
carbonífero do Espadanal foi inicialmente explorado em resultado da ação de um dos 
protagonistas locais do novo regime republicano, António Custódio dos Santos, Presidente da 
Câmara Municipal de Rio Maior após a revolução de 5 de Outubro, e teve como primeiro 
diretor-técnico um destacado engenheiro de minas, Vasco Bramão, futuro dirigente da 
Associação Industrial Portuguesa, cujos estudos revelaram a existência de uma vasta reserva 
de lignite com potencial de exploração industrial.
Durante a II Guerra Mundial, devido à necessidade de incrementar a produção nacional de 
combustíveis fósseis para fazer face à dificuldade de importação de carvões estrangeiros, e 
após determinada a viabilidade industrial do couto mineiro, foi atribuído às minas de Rio 
Maior um papel estratégico como reserva de combustível para garantir o funcionamento das 
indústrias de Lisboa. Através de um diploma legal, o Decreto-lei n.o 32.270, de 19 de setembro 
de 1942, foram definidas as medidas a adotar para a exploração em larga escala e foi 
determinada a construção de uma via-férrea de ligação das minas à rede ferroviária nacional.
A construção das novas infraestruturas mineiras e a exploração intensiva da mina estiveram na 
origem da maior migração laboral registada na história da região, com a deslocação de 1500 
pessoas, entre operários e familiares, oriundos de vários pontos do país, provocando a rutura 
da capacidade de alojamento e assistência social na então pequena e rural vila de Rio Maior, 
em cuja freguesia residiam apenas 6000 habitantes, e que atravessou um processo de 
profunda transformação sociocultural.
No pós-guerra, o Governo decidiu manter o carácter estratégico da mina como reserva de 
combustível, e apoiou financeiramente o desenvolvimento industrial do complexo mineiro, 
promovendo, após diversos projetos, a construção de uma fábrica de briquetes. Melhorada a 
aceitação das lignites no mercado de combustíveis seria assim possível garantir uma lavra 
mínima que custeasse a manutenção da mina, preparada para uma resposta imediata a novas 
crises. 
Investimento singular na inovação tecnológica, no panorama da extração de carvões em 
Portugal, a fábrica de briquetes garantiu a estabilidade do empreendimento mineiro até à 
década de sessenta. Com a entrada em funcionamento da fábrica retornou o afluxo de 
operários ao concelho de Rio Maior, lançando-se as bases do desenvolvimento económico que 
transformaria a pequena vila rural na futura cidade.
Na década de sessenta, a empresa iniciou um processo de descapitalização devido à 
dificuldade de escoamento dos carvões, gerando uma grave crise social com repercussão na 
imprensa nacional e que foi acompanhada pela PIDE com informações a Salazar. Como 
resposta à crise, o Governo determinou em Conselho de Ministros para os Assuntos 
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Económicos, de 16 de março de 1966, a construção de uma central termoeléctrica que 
consumiria as lignites de Rio Maior viabilizando a lavra mineira. Os estudos realizados 
revelaram a existência de reservas superiores a 20 milhões de toneladas de lignite, que 
permitiriam a laboração por um período de cerca de vinte anos e determinaram o 
encerramento da mina, em 1969, para reformulação da lavra. O projeto, incluído nos III e IV 
Planos de Fomento, arrastar-se-ia no entanto sem execução até ao seu abandono já na década 
de oitenta.
A análise histórica e o levantamento do património mineiro do concelho de Rio Maior 
permitem-nos assim confirmar a importância do conjunto edificado composto pela fábrica de 
briquetes e plano inclinado da Mina do Espadanal enquanto documento paradigmático da 
resposta da sociedade e do Estado português às duas mais graves crises da História Universal,
as duas Grandes Guerras do século XX, e da intervenção governamental no esforço de 
industrialização nacional no pós-guerra.

6. O valor estético, técnico ou material intrínseco do bem
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 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. A fraca qualidade da lignite, com uma elevada percentagem de humidade, obrigou ao 
desenvolvimento de métodos inovadores para a secagem, com a intervenção do Governo 
através da Direcção Geral dos Combustíveis, promovendo a vinda a Portugal de técnicos 
especializados e a importação de maquinaria inovadora então patenteada na Alemanha pela 
empresa Buckau R. Wolf, assumindo um risco que teria sido incomportável para a empresa 
concessionária.
O desenvolvimento do projeto da fábrica de briquetes, respondendo aos requisitos técnicos 
concebidos pela Buckau R. Wolf, com a colaboração qualificada da engenharia portuguesa, 
através dos engenheiros Alexandre Vasconcelos Matias, da Direcção Geral dos Combustíveis, 
Luís Falcão Mena, da EICEL, e Eduardo Evangelista do Carvalhal, resultou num complexo 
edificado singular no panorama da indústria mineira portuguesa. A este respeito, em Parecer 
emitido em 5 de julho de 2006, o antigo IPPAR reconheceu que a fábrica de briquetes, além de 
ser o mais importante testemunho material da atividade técnica da mina, é um exemplo único, 
quer na sua relação com a mina, quer na sua materialização e funcionalidade.

7. A conceção arquitetónica, urbanística e paisagística
O conjunto edificado da fábrica de briquetes da Mina do Espadanal afirmou-se enquanto 
importante obra de arquitetura do Movimento Moderno em Portugal, num eloquente 
testemunho da aplicação da estética da máquina à arquitetura industrial. A fábrica é, em si 
mesma, uma grande máquina, monumentalizada nas suas volumetrias brancas interligadas por 
transportadores aéreos e numa enorme chaminé octogonal de betão armado aparente. 
Integrado nos princípios do Funcionalismo, o projeto dá forma ao diagrama funcional ditado 
pela cadeia de produção e pela dimensão dos elementos mecânicos, num jogo volumétrico 
depurado, explorando a monumentalidade num cuidado tratamento de alçados e através do 
uso expressivo do betão enquanto material estrutural.
Desenhada como objeto simbólico, representativo de uma modernidade industrial de iniciativa 
governamental, a fábrica de briquetes da Mina do Espadanal materializou-se numa 
incontornável presença urbana, com particular significado no alinhamento axial da imponente 
chaminé da central termoeléctrica com a principal artéria de Rio Maior à época da construção, 
a atual Rua Dr. Francisco Barbosa.
O projeto arquitetónico e estrutural da fábrica foi desenvolvido pelo escritório de engenharia 
de Eduardo Evangelista do Carvalhal (1885-1972), engenheiro civil, membro da Comissão 
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Administrativa dos Novos Edifícios Universitários responsável pela construção dos Hospitais 
Escolares de Santa Maria (Lisboa) e S. João (Porto), e dos edifícios da Reitoria, Faculdade de 
Direito e Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Eduardo Carvalhal foi o autor do 
estudo e cálculo do projeto de engenharia e empreitada de construção do Hospital de Santa 
Maria, entre 1933 e 1954. Entre 1951 e 1954 acumulou estas funções com a elaboração do 
projeto da fábrica de briquetes.
Uma análise do edifício no quadro da produção arquitetónica coeva permite referenciar uma 
influência da arquitetura de Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957), um dos mais importantes 
arquitetos do primeiro Modernismo em Portugal, com quem Eduardo Carvalhal estabeleceu 
contacto profissional nos projetos da Cidade Universitária de Lisboa. O desenho de volumetrias 
e alçados do corpo principal da fábrica de briquetes apresenta uma abordagem semelhante à 
adotada por Pardal Monteiro no projeto da Fábrica A Nacional, em Lisboa, construída quase 
em simultâneo (1948-1952).
O valor da conceção arquitetónica da fábrica de briquetes foi reconhecido pela Ordem dos 
Arquitetos ao inventariá-la no Inquérito à Arquitetura em Portugal no Século XX, realizado em 
2006. Num universo de 6112 obras inventariadas a nível nacional, a Fábrica de Briquetes da 
Mina do Espadanal foi uma das 12 edificações selecionadas no concelho de Rio Maior.

8. A extensão do bem e o que nela se reflete do ponto de vista da memória coletiva
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 evidencias materiais dispersas por um vasto território, desde os milhares de 
metros de galerias subterrâneas, atualmente inacessíveis, aos trinta quilómetros da antiga via-
férrea mineira.
A exploração dos minérios nacionais durante a II Guerra Mundial inscreveu-se de forma 
indelével na memória coletiva das comunidades cuja vida transformou. As consequências do 
conflito internacional para as condições de vida dos portugueses foram dramáticas. O 
Secretário de Estado da Indústria, José Nascimento Ferreira Dias Júnior, reconhece, no seu 
livro "Linha de Rumo", que se deveu à Mina do Espadanal o facto de os distritos de Setúbal e 
Lisboa não terem ficado privados de eletricidade durante a Guerra. Em resultado do projeto 
governamental de utilização dos carvões de Rio Maior como reserva de
combustível num momento de emergência internacional, confluíram para a antiga Mina do 
Espadanal centenas de operários, técnicos especializados e seus familiares, oriundos de várias 
partes do país, em particular de outras regiões mineiras como S. Pedro da Cova, Santa Susana, 
Aljustrel, S. Domingos ou Porto de Mós, na maior migração laboral registada na história da 
região.
Devido à manutenção da mina em funcionamento no pós-guerra enquanto reserva estratégica 
de combustível, por decisão governamental e com capital maioritário do Estado, e após a 
construção da fábrica de briquetes, foi retomado até à década de sessenta o afluxo de 
operários à região. Nos cinquenta e três anos de lavra mineira dos carvões de Rio Maior, 
passaram mais de mil operários pela Mina do Espadanal, acompanhados dos seus respetivos 
familiares.
Com efeito, o antigo IPPAR sublinhou, em Parecer emitido em 5 de julho de 2006, que a fábrica 
de briquetes simboliza ainda para Rio Maior um momento maior da sua identidade mais 
recente, assente nos trabalhos da mina que decorreram ao longo de grande parte do Século XX 
e que criaram uma fenomenologia social intrínseca à própria cidade.
A importância deste complexo industrial para a memória coletiva das comunidades mineiras 
nacionais, e em particular para a cidade de Rio Maior, está documentada. Uma memória viva, 
com a mobilização da sociedade civil em defesa deste património e em particular da 
salvaguarda da fábrica de briquetes da Mina do Espadanal, procurando dar-lhe uma segunda 
vida, quando estão passados cinquenta anos desde o seu encerramento.
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9. a importância do bem do ponto de vista da investigação histórica ou científica
O conjunto edificado composto pela antiga fábrica de briquetes e plano inclinado da Mina do 
Espadanal é um importante documento material da história da técnica, da engenharia 
portuguesa e da arquitetura moderna em Portugal. Este património é um importante vestígio 
material da resposta da sociedade portuguesa às condicionantes impostas pelas duas Grandes 
Guerras do século XX.
A investigação histórica sobre a política económica durante a II Guerra Mundial e a 
industrialização do pós-guerra, nomeadamente as políticas de aproveitamento dos recursos 
mineiros nacionais, de eletrificação nacional, de desenvolvimento das indústrias de base e os 
Planos de Fomento, bem como o estudo da ação individual dos diferentes governantes com 
intervenção no empreendimento, tem neste património um inestimável suporte material.
Num caso singular de intervenção económica governamental operou-se um importante 
movimento de migração laboral que teve como consequência uma profunda transformação 
socioeconómica da região. A atuação das autoridades da época perante as condições laborais 
e as dificuldades vividas pelas populações, envolvendo todo o dispositivo administrativo e 
repressivo do Estado constitui um caso de estudo cuja história apenas poderá ser devidamente 
compreendida através da preservação e interpretação museológica dos seus vestígios 
materiais.

10. As circunstâncias suscetíveis de acarretarem diminuição ou perda da perenidade ou da 
integridade do bem
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.
Devido ao mau estado de conservação atual do conjunto edificado, e à necessidade de 
realização de obras de restauro e adaptação a novas funções, na ausência de uma definição de 
critérios rigorosos para as futuras intervenções, aos quais apenas um procedimento de 
classificação confere carácter legal, manter-se-á em aberto a possibilidade de destruição total 
ou parcial do património.

11. O reconhecimento pela comunidade científica da necessidade de preservação e valorização 
do legado da indústria mineira em Portugal materializou-se entre nós em três processos de 
classificação de vestígios materiais de atividade mineira como Imóveis de Interesse Público: As 
Minas Romanas de Tresminas, no concelho de Vila Pouca de Aguiar (decreto n.º 67/97, de 31 
de dezembro), o Complexo Mineiro da época romana do Couço do Monte Furado, no concelho 
de Vila Nova de Cerveira (decreto n.º 67/97, de 31 de dezembro) e o Cavalete de São Vicente e 
instalação do Couto Mineiro de São Pedro da Cova, no concelho de Gondomar (Portaria n.º 
221/2010, de 19 de março).

12. Assim, nos termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, e do Decreto-lei 309/209, de 23 
de outubro, na redação atual, em face do volume de conhecimento produzido sobre o 
Património Mineiro do concelho de Rio Maior, do seu reconhecimento pela comunidade 
científica nacional, e perante a determinação dos riomaiorenses em legar ao futuro uma obra 
de significado maior no percurso histórico da comunidade, os Deputados do Grupo 
Parlamentar do PCP, nos termos da alínea b) do artigo 156.º da Constituição e da alínea b) do 
n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, propõem que a Assembleia da República adote a seguinte 
resolução:
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Resolução

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição da 
República, recomendar ao Governo que, de acordo com o artigo 25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 
de setembro e nos termos do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, 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.

Assembleia da República, 28 de junho de 2019

Os Deputados,

ANTÓNIO FILIPE; PAULA SANTOS; JOÃO OLIVEIRA; DUARTE ALVES; RITA RATO; DIANA 
FERREIRA; BRUNO DIAS; FRANCISCO LOPES; JERÓNIMO DE SOUSA; JORGE MACHADO; 

ÂNGELA MOREIRA; CARLA CRUZ; PAULO SÁ; JOÃO DIAS


