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Políticas públicas para a
salvaguarda e conservação
do Património Industrial
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O Fórum do Património 2017, na sua génese, na sua concretização e na
sua Declaração Final, enfatizou o Património Industrial e o Património
Rural, prescrevendo que a sua salvaguarda possa ter “cada vez mais
expressão nas políticas nacionais definidas tanto a nível central, como
local, dado que grande parte dos conjuntos, edifícios e objectos da
sua cultura material não são devidamente estudados, protegidos ou
valorizados, encontrando-se assim em grave risco”1.
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Em 23 de Janeiro de 2017, por altura da apresentação pública do referido Fórum, escrevemos que o “Património Industrial e Técnico
tem hoje um significado histórico e cultural
a nível europeu e de carácter mundial. A sua
génese data dos anos 60 e 70 do século XX,
afirmando-se à escala internacional como
um campo de inovação do património cultural, nos domínios da conservação dos bens
imóveis e móveis, da valorização dos espaços urbanos, da reabilitação dos valores da
arquitectura industrial e dos sistemas técnicos de interesse histórico e ainda, no campo

“

A salvaguarda, a conservação e a valorização do
Património Industrial em Portugal têm decorrido,
salvo raras excepções, à margem do movimento
internacional. Do ponto de vista social, deve-se
mais ao esforço da iniciativa civil e de técnicos que
se especializaram nestes domínios (graças à maior
abertura das universidades portuguesas à formação
de alunos em disciplinas e temas da actualidade) e
a construção patrimonial e cultural de voluntários
e de associações sem fins lucrativos.

“

Exigências públicas de
reconhecimento disciplinar:
o património industrial
em luta contra a omissão
política1

das ciências humanas, na investigação e na
interpretação arqueológica”2.
Depois de 1960 e nas décadas que se seguiram, uma enorme diversidade de bens industriais foi identificada e considerada como uma
das maiores heranças patrimoniais comuns
da Humanidade, que importava conservar e
valorizar, não só à escala regional, mas como
valores culturais dos países industriais modernos, como herança comum da União Europeia
(tal como subscreve o Conselho da Europa) e
como expressões essenciais das etapas da
industrialização a nível internacional, simbolizadas por via da classificação de Património
Mundial, pela UNESCO3.
Cada vez mais se considera o património
industrial, como bens culturais do Futuro,
dado que se entende o seu significado na
construção do presente e do papel que teve
na transformação do Homem e do ambiente
que herdámos, que é igualmente importante
na Educação Patrimonial e na construção da
sociedade universal do devir. Reconhecer-se-á o valor social intrínseco do património
industrial e técnico se entendermos o seu
carácter inclusivo, porque se trata de bens
culturais que foram vivenciados por grandes
grupos sociais e foram/são pertença de “gente
sem história”, em geral anónima, como trabalhadores, operários, maquinistas, mineiros,
ferroviários, industriais, empresários, inventores/inovadores, técnicos, engenheiros, etc.
Generalizou-se um conjunto de medidas e
planos para a sua salvaguarda e valorização
na grande maioria dos países europeus, nos
EUA, no Canadá, no Japão, na Austrália,

entre outros territórios a nível mundial.
Geraram-se políticas culturais e defenderam-se prioridades de salvaguarda e conservação, atendendo ao risco próprio em que se
encontravam/encontram os bens industriais
e técnicos, sobretudo edifícios, conjuntos e
complexos. Defenderam-se soluções consensuais de âmbito local e regional para os
formatos da reabilitação e reutilização do
património industrial, que por toda a Europa
e Novo Mundo, se inscrevem como soluções
com efeitos urbanos, sociais e culturais, permitindo perpetuar e acrescentando valor ao
património industrial.
Malgrado estas soluções, políticas públicas
e iniciativas, a salvaguarda, a conservação
e a valorização do Património Industrial em
Portugal têm decorrido, salvo raras excepções, à margem do movimento internacional.
Do ponto de vista social, deve-se mais ao
esforço da iniciativa civil e de técnicos que
se especializaram nestes domínios (graças à
maior abertura das universidades portuguesas à formação de alunos em disciplinas e
temas da actualidade) e à construção patrimonial e cultural de voluntários e de associações sem fins lucrativos.
Em 1982-1985, tudo parecia indicar que as
Secretarias de Estado e os Ministérios da
Cultura, ainda antes da adesão de Portugal
à CEE, queriam estar na vanguarda. Foi ‘Sol
Enganador’. Independentemente de algumas

classificações de imóveis (muitas vezes sem
a percepção do que estava em causa), de
alguns inventários e medidas pontuais4, o que
sobressai de mais de 30 anos de políticas
culturais públicas é: a falta de objectivos e de
construção de uma estratégia para os novos
patrimónios; uma falta de visão do valor
económico do Património Industrial; uma
omissão de assunção do poder regulador
(que a lei e as normas internacionais aconselham) e a determinação para assumir uma
vontade de mudança e uma actualização das
políticas do Património Cultural em Portugal.
Desde o Ministro Coimbra Martins não houve
até agora um Ministro da Cultura que definisse a nova agenda para o Património
Cultural Português, na qual o Património
Industrial adquirisse a Cidadania que tem
direito. Graças à Assembleia da República,
no entanto, a inscrição dos valores técnico e
industrial ficaram registados na Lei de Bases
do Património (2001). Mas, pergunta-se muitas vezes, para que servem, se o poder
executivo, nem sequer dispõe de medidas
regulamentares fundamentadas na natureza
específica do universo disciplinar do património cultural? Escrevem estudos, publicam-se
resultados, pedem-se artigos para as revistas oficiais e tudo permanece “ao idêntico”. Durante o Ano Europeu do Património
Industrial e Técnico (2015) que chegou a
gerar umas Jornadas Europeias da mesma
temática, fizeram-se promessas que ficaram
sem cumprimento, sinal de desfecho vazio.
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Tudo o que afirmamos não significa que parte
da salvaguarda desta herança comum não
tenha tido, em Portugal, também um carácter público, por vezes mesmo emblemático.
Todavia é esporádico, atomizado e culturalmente marginalizado, na orla da discussão
democrática ou de debate técnico com os
serviços do património do país, não envolvendo os parceiros desta realidade cultural, tanto
empresariais como sindicais, tanto municípios
e algumas (embora raras) instituições, como
ainda as associações do sector, nomeadamente a APAI – Associação Portuguesa de
Arqueologia Industrial.
O que está em causa não são apenas os
novos “monumentos” do património industrial, construídos no decurso das sucessivas
industrializações; não são tão-somente os
museus industriais, mineiros e ferroviários
que se criaram e multiplicaram no território, do Norte a Sul; nem os bens imóveis e
móveis do trabalho e da técnica (muitos deles
reunidos pela autoridade pública em 19821986), que requerem a atenção que o Estado
desbaratou, através das políticas insensatas
e demolidoras, nos idos de 2007-2012. O que
está em causa, para além do valor cultural,
histórico, educativo e sentimental, é ainda
o valor cultural e económico5 do Património
Industrial e Técnico.
Temos mostrado, nos diversos fóruns, que
não existe uma política cultural nacional para
o património industrial e técnico em Portugal,
embora haja determinações europeias para
viabilizar uma política para os valores culturais industriais comuns. “O que se encontra
preservado – monumentos técnicos, antigas
fábricas e minas, vilas e bairros operários, obra
pública do século XIX e XX, edifícios industriais
enquanto contentores de museus, estruturas
arqueológico-industriais, máquinas motoras,
operadoras ou ferramentas, museus industriais
e mineiros, escassos arquivos empresariais,
memórias sociais ou raros saberes intangíveis
– deveu-se sobretudo ao esforço conjugado
de voluntários, de técnicos da administração
central ou local e poder municipal, de algumas
empresas, escolas e universidades”6. Portugal
tem movimento associativo com massa crítica,
para dar pareceres e ser consultado, para definir estratégias e prioridades, para representar
os seus interesses nas estruturas culturais do
país, para fazer história na defesa, salvaguarda
e conservação do património.
Pergunta-se, pois, quem os chama? Quem
lhes dá voz? Quem lhes abre a porta nos
Conselhos Consultivos e no Conselho da
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Cultura? Onde estão? Para que servem?
Porque são ignorados e desconsiderados?
Estas omissões são um dos sinais mais evidentes das soluções erráticas, improvisadas,
ocasionais que por aí existem, aliás sem
consistência teórica e política, sem regulação
e normativos específicos que a complexidade
dos saberes do Património Industrial cada vez
mais exige. O Património Industrial não pode
ser negligenciado, nem escamoteado, pela
administração central, nem pela administração local, nem pela Assembleia da República,
nem pelos juízes e tribunais. Não bastam as
classificações (pese bem a sua utilidade),
“impõe-se o inventário e o planeamento dos
bens a salvaguardar (Plano de Salvaguarda
do Património Industrial e Técnico). Impõemse responsabilidades públicas (instituições e
poder municipal) e uma clara definição das
regras de conservação com soluções políticas enquadráveis no direito de cidadania

(Cerdà, 2008). O empobrecido património
etnológico – cujo valor foi, durante muitos
anos, oficialmente secundarizado nas políticas oficiais do património – também vê os
seus horizontes culturais serem requeridos
por um aprofundamento da história das técnicas e dos valores imanentes ao trabalho oficial e manufactureiro, como se as charneiras
dos ofícios manuais, das artes industriais e
dos valores antropológicos fizessem parte de
um património comum, outrora na categoria
dos valores tradicionais, hoje observados do
ponto de vista da evolução e da continuidade
e transformação das indústrias.

dos valores dessa nossa herança comum,
políticas que preservem o que resta do mais
significativo dos valores industriais, mineiros
e ferroviários de Portugal e que envolvam”
as diversas entidades e cidadãos envolvidos
na sua Causa Comum. “Precisa-se de uma
política cultural de referência que ponha em
campo estratégias interministeriais com a
participação privilegiada das associações
relacionadas com o património industrial,
mineiro, ferroviário e técnico”7. Note-se que
existem recomendações internacionais para
o património industrial e técnico: uma delas,
subscrita pelo ICOMOS Internacional, designa-se por Princípios de Dublin (2011).

vam entre 15 e 18 novas categorias de monumentos. Estamos a falar neste caso, da Grã-Bretanha, o epicentro da Revolução Industrial
e da industrialização europeia, em regiões
de franca industrialização como Manchester,
que embora manifestem os resultados das
transformações económicas, sociais e culturais pioneiras, não podem ser identificados
com as transformações de desenvolvimento
industrial, introduzidas nos EUA, onde os
fenómenos têm uma escala muito maior e
revelam ser muito mais complexos. Nevell
menciona para o caso acima referido existirem como novas categorias os “monumentos
de agricultura e subsistência; os monumentos
civis; os monumentos comemorativos (estes
com outras especificidades em relação à
Antiguidade e Idade Média); os sítios comerciais; os sítios defensivos; os sítios domésticos; os sítios educativos; os monumentos
associados com jardins, parques e espaços
abertos; alguns associados com a saúde e o
lazer; os monumentos industriais; os monumentos institucionais; os sítios recreativos; os
sítios religiosos, rituais e funerários, os sítios
relacionados com os transportes; e aqueles
que estavam relacionados com o abastecimento de água e drenagem” (Nevell, 2005,
p. 181). Por esta lista se mostra, a mancha
patrimonial dos séculos XVIII a XIX criada e
posta ao serviço das sociedades industriais
e que requer ser considerada em termos de
pensamento da herança patrimonial.

Uma agenda dos valores
do Património Industrial
com destinatário
O património arquitectónico deixou de ser
apenas os castelos, os palácios, as casas
senhoriais e os edifícios do poder nacional.
Hoje, envolve cada vez mais as arquitecturas
dos séculos XIX e XX, as arquitecturas vernáculas e rurais, e a arquitectura industrial. Por
outro lado, os objectos artísticos – que tanta
adrenalina exerceram e exercem em Portugal
na consciência das elites, das aristocracias e
dos museus de arte antiga ou contemporânea – têm outros concorrentes patrimoniais
igualmente de valor cultural: as ferramentas
dos artífices e mineiros, as máquinas motoras
e operadoras das fábricas, os equipamentos
técnicos e os produtos industriais, fabricados
à máquina e estandardizados. O património arqueológico tem um novo parceiro: o
património arqueológico-industrial, para usar
a designação de um arqueólogo industrial

Michael Nevell chamou recentemente à
atenção (Nevell, 2005, p. 117-204), partindo
do Thesaurus da University of Manchester
Archaeological Unity8, que havia 100 novos
tipos de sítios arqueológicos, construídos
entre 1600 e 19009, nos quais se identifica-

Para além de ser impensável hoje, que os
institutos do património não tenham em atenção esta nova “árvore genética” do património edificado, construído e arquitectónico,
há ainda que identificar, na maior parte das

1 | Fábrica António Estrella / Júlio Afonso. Fotografia
de 2017. Original Município da Covilhã / Tecitex.
A complexidade da arquitectura industrial obriga
a estudos de enorme complexidade, como é este
caso, onde se conjugaram estruturas fabris pré-industriais, ou secções fabris industriais, armazém
de fazendas, escritório e habitação do proprietário.
2 | A Fábrica da Água de Lisboa. 1881. A Estação
Elevatória dos Barbadinhos é um dos exemplos
portugueses de edifício-máquina. © Rocchini.

vezes, o que acontece a cada uma destas
categorias, reconhecendo, mais em pormenor,
os objectos que constituem o seu universo em
comparação com aqueles que têm sido preservados, independentemente do modo como
ocorreu. Tomemos de empréstimo o caso
dos “monumentos industriais”, apenas, considerando exemplos portugueses concretos
que foram identificados, dos quais se partiu
para a generalização do património arquitectónico, independentemente de haver ou não
património técnico integrado. Introduziu-se
neste quadro, para simplificar, o património
construído pré-industrial que, aliás, se enquadra em horizontes cronológicos modernos e
contemporâneos (séc. XVII-XX) (quadro I). Não
se considerou neste quadro nem as instituições de crédito, nem educacionais, uma das
quais é a antiga Escola Industrial Marquês de

2

Pombal (classificada) destinada à formação de
operários e técnicos fabris, nem os laboratórios universitários, ligados às ciências físicas e
químicas, destinados também à formação das
elites tecnológicas10.
Basta um só relance de olhos para vermos
a complexidade da tipologia dos imóveis e
perceber as enormes deficiências do controlo
teórico e de regulação do património industrial em Portugal, admitindo apenas o ponto
de vista da arquitectura industrial (fig. 1). Os
institutos da tutela continuam a trabalhar sem
ter uma malha de enquadramento teórico da

QUADRO I | Património Industrial Imóvel
SÉRIES
1

2

CATEGORIAS

EDIFÍCIOS

Património
energético

Casas das caldeiras; casas das máquinas (vapor, gás, diesel); casas
de bombagem de água; Centrais térmicas; Centrais a vapor; Centrais
eléctricas (termo ou hidroeléctricas); posto de transformação.

Unidades de
Transformação
Industrial12

Fábricas: manufacturas; tinturarias; fábricas têxteis (algodão, lanifícios,
seda); fábricas de cortiça, de conservas, de moagem, de descasque de
arroz, de massas alimentícias, de chapéus, de sapatos, de papel, de
pólvora, de cerâmica e de cerâmica de construção, de cordoaria; de
vidro, de porcelana, de óleo de baleia; de briquetes; metalomecânica; de
electrónica; destilarias; lagares de azeite; lagares de vinho; balseiros e
adegas; estaleiros navais; panificadora.
Apoio à actividade fabril: laboratórios da indústria de cimento; oficinas de
manutenção; armazéns; armazéns frigoríficos; escritório fabril.

Aparelhos de
transformação
química (fornos)

Fornos de cal; fornos de cerâmica, faiança e porcelana; arquitectura de
um forno de cimento; alto-forno siderúrgico.

4

Transportes

Estações de mala-posta; estações ferroviárias centrais e intermédias;
oficinas de manutenção de material circulante; rotundas ferroviárias;
cocheiras de locomotivas e carruagens; Car Barn para eléctricos
urbanos; pontes (ferroviárias e rodoviárias); garagem; hangares;
aeródromo de manobra; alfândega.

5

Equipamentos
úteis

3

Abastecimento e distribuição de águas: aquedutos, estações elevatórias
de águas, reservatórios, canalizações. Fontes públicas.
Mercados; matadouros municipais; guindaste.

6

Minas

Complexos urbano-mineiro; galerias subterrâneas; cavaletes ou
malacates; casas da malta; estruturas de metalurgia de metais.

7

Património Social
da Indústria e
das Minas

Vilas operárias; bairros operários, mineiros e ferroviários; hospitais;
escolas; campo de jogos.

8

Património
construído
pré-industrial

Moinhos hidráulicos, moinhos eólicos, aeromotor, moinhos de maré;
pisões; lagar de cera; poços ou reservatório de neve; fábrica de gelo
natural; oficinas de trabalho manual.

riqueza portuguesa em património industrial,
pois nem sequer promoveram ainda o inventário indispensável para se obterem dados
fiáveis e que, como há muito tempo se sabe,
nem a maioria consta sequer dos inventários
dos institutos da tutela patrimonial. Por outro
lado, a salvaguarda pela via da classificação
dos imóveis industriais pouco ou mais revela
do que duas dezenas de classificados. É
necessário cruzar, os classificados com os
imóveis protegidos enquanto contentores de
museus e observar os resultados do trabalho
de preservação, realizado pelas autarquias11,
envolvendo imóveis industrias, mineiros e de
transportes e ainda por empresas e particulares (Custódio, 2016; Custódio, 2017).
Mas o património industrial não se reduz ao
património arquitectónico, na sua expressão
de construção ou arquitectura industrial. O
património industrial potenciou novos tipos
de objectos, para além dos artísticos, dos
arqueológicos e etnográficos: os objectos
técnicos que vão das ferramentas dos ofícios
mecânicos, às máquinas motoras, operadoras e ferramentas, e ainda alguns objectos
resultantes da transformação industrial que
designamos por produtos fabris (comuns ou
vulgares), sobretudo quando estes, acabam
por obter valor social através do seu estudo
científico e museológico, ou são portadores
de aquisições originárias de design industrial.
Esta valorização do objecto industrial tem
suscitado a formação de colecções de objectos/produtos em função do valor artístico, da
raridade ou de puro sentimento pessoal ou
colectivo.
Mas o património técnico-industrial revela outras características, não apenas móveis, mas
implicando uma lógica integrada. A industrialização, para além disso, criou um tipo de
edifícios que nunca tinham existido outrora:
os edifícios-máquina, de que as estações
elevatórias de água são um dos mais antigos
exemplos (fig. 2). Em Bolonha, um forno de

P&C 62 | Janeiro > Junho 2017 |

25

Opinião
3 | Central Tejo. Caldeiras de Alta Pressão da Babcok &
Wilcox. Fotografia de 1984. Antes da patrimonialização e da
musealização estiveram para ser demolidas, embora sem
elas nunca se poderia perceber o contentor que as albergou
como património industrial integrado como destino.
4 | Património Industrial in situ. Museu da Cortiça
da Fábrica do Inglês. © Museu da Cortiça.
5 | Motor Carels Diesel. Museu Mineiro do Lousal. Fotografia.
O motor foi colocado em funcionamento em contexto
museológico, constituindo um aspecto dinâmico da exposição
permanente da Central Eléctrica.

3

6 | Fábrica de Descasque de Arroz da Casa Cadaval. Muge.
Fotografia de 2016. A Casa Cadaval está a proteger esta
unidade fabril encerrada como património industrial da
empresa agro-industrial.
7 | Vitrina de rolhas. © Museu da Cortiça.

cerâmica contínuo Hoffmann – que também é
um edifício máquina, para além de um aparelho de transformação química – deu origem ao
Museu do Património Industrial de Bolonha.
O edifício da Alta-Pressão da Central Tejo em
Lisboa só tem interesse arquitectónico se for
considerado como detentor das suas quatro
potentes caldeiras de vaporização contínua
(fig. 3).
Por outro lado, para além do património
integrado, em muitas ex-fábricas da industrialização portuguesa preservadas, têm-se
optado pela manutenção in situ do equipamento técnico ali colocado como destino,
dado que só ele permite entender a singularidade e natureza do património industrial,
como um todo. Os exemplos do Museu da
Cortiça da Fábrica do Inglês em Silves, do
Museu Mineiro do Lousal e da Fábrica de
Descasque de Arroz em Muge (figs. 3, 4 e 5)
são suficientes para ilustrar e entender esta
dupla natureza do património industrial. Não
se resume à arquitectura e exige uma regulação que atenda a esta especificidade patrimonial (património integrado como destino),
uma regulação que envolva os especialistas
e técnicos desta disciplina patrimonial e de
arqueólogos industriais. E o que dizer de uma
colecção de rolhas de cortiça em exposição
no Museu de Cortiça de Silves, antes do seu
tempestuoso encerramento (fig. 7)?
Tanto os objectos técnicos móveis, como o
património técnico integrado, na sua dupla
valência, são bens culturais, cuja especificidade é pertencerem de direito ao património
industrial. Sendo o património industrial, uma
disciplina do património cultural, aqueles
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4

5

6
7

QUADRO II | Património industrial estabelecido nos Princípios de Dublin
em correspondência com o Património Industrial Português identificado14
PATRIMÓNIO
INDUSTRIAL

EXEMPLOS PORTUGUESES

SITUAÇÃO PATRIMONIAL
EM PORTUGAL

Sítios15

Salinas de Rio Maior
Râmolas ao Sol da Covilhã

Classificado, mas como Imóvel de
Interesse Público
Núcleo integrado no Museu dos
Lanifícios

Construções16

Inúmeros imóveis identificados, inventariados, salvaguardados, reutilizados com ou
sem património técnico integrado

Em geral preservados para outras
funções
Alguns imóveis classificados

Complexo fabril Hidráulico de Pereiras;
Complexo Mineiro do Couço do Monte
Furado; Complexo Mineiro de Tresminas

Classificados

Complexo Ferroviário do Museu Nacional
Ferroviário

Protegido, mas não classificado

Conjunto da Mina de S. Domingos
Levada de Tomar

Classificado
Em vias de classificação

Covilhã (Lanifícios)

Inventariado (DGPC/UBI)

Vale do Ave
Venda Nova (Amadora)
Lisboa Industrial
Seixal
Vila Franca de Xira

Inventários regionais e locais
(todos com sistemas, métodos e
regras diferentes e com resultados
empíricos e com relativo efeito
social, à excepção do Seixal)

Paisagens

Várias identificadas, mas nenhuma com
estudos consistentes

Nenhuma paisagem industrial,
mineira ou ferroviária classificada

Equipamentos

Integrados em unidades industriais
Estruturas e infra-estruturas

Vários exemplos protegidos,
alguns classificados

Objectos

Ferramentas, máquinas, transmissões e
produtos integrados em museus industriais,
mineiros e ferroviários
Idem, integrados em museus de outras
especialidades.
Embarcações; Comboios históricos;
Camionetas (raras) e automóveis; Aviões

Protegidos nos referidos museus
mas não considerados por atavismo mental e oficialmente como
bens culturais.
Objectos com classificações em
curso (2015-2017)

Documentos /
Arquivos empresariais

Ex: Arquivo da Fábrica de Cerâmica de
Sacavém; da Fábrica de Cortiça Avern &
Sons; Mina do Lousal; Empresa Carbonífera
do Douro; Cimpor – Alhandra; Secil –
Maceira-Liz; Fábrica Nacional de Lãs,
Lda.; Arquivo das Fábricas de Lanifícios do
Museu dos Lanifícios, Covilhã, Arquivo da
Companhia de Fiação de Tomar (a requerer
atenção), etc.

Raros arquivos empresariais protegidos, alguns in loco; outros
integrados em arquivos públicos.
Enorme desperdício de recursos
documentais, face ao gigantismo
da documentação empresarial

Património imaterial /
Saber-fazer técnicos

Conhece-se o caso do saber-fazer técnico
oficinal do fabrico do chocalho.

Não existe nenhum processo em
curso. Contudo existem algumas
experiências em museus.

Património imaterial
/ Organização do
trabalho

Nada existe

Não existe nenhum processo em
curso

Património imaterial /
Organizações
comunitárias dos
trabalhadores

Nada existe

Não existe nenhum processo em
curso

Complexos

Conjuntos

Territórios

bens industriais, de natureza técnica, são
por razão também bens culturais. Para eles
se exige a consideração pública, a começar
pelos institutos da tutela. Os objectos artísticos e os arqueológicos não constituem a
única realidade dos bens culturais móveis

em Portugal. A riqueza dos bens industriais e
técnicos13 permite a diversidade museológica
e a valorização das histórias do trabalho, e
são mais reconhecíveis por aqueles que com
eles se relacionaram, e com eles se emocionaram e sofreram.

Observando, a definição de património industrial incerta nos Princípios de Dublin, uma
carta do ICOMOS internacional, resultante
da discussão técnica entre o TICCIH e aquela associação internacional de técnicos do
património cultural, poderá entender-se quanto Portugal está atrasado no reconhecimento
disciplinar do património industrial. Vejamos,
por via de um quadro de síntese, aquilo que
ficou definido e se encontra como documento
orientador desta área a nível internacional
(quadro II).
Falta apenas, agora, chamar a atenção para
outra realidade que em Portugal se manifestou
de forma espontânea, muitas vezes devido ao
alheamento estatal dos institutos da tutela.
É certo que, existindo museus industriais e
mineiros no país, por ocasião do Inquérito
aos Museus Portugueses (1990), a realidade
observada determinou que durante o funcionamento da rede Portuguesa de Museus,
houvesse muito maior atenção a esta especificidade da museologia portuguesa do que
houve em relação à salvaguarda e conservação dos imóveis.
Sobre esta outra realidade – que como vimos
se cruza com o que atrás apontamos acerca
dos edifícios e o património arquitectónico
industrial classificado – escrevemos recentemente o seguinte:
“Mesmo que o estatuto destes novos museus
– assente na universalidade da cultura económica, social, industrial e técnica – não se
encontre francamente aceite em Portugal e
esses museus sejam objectivamente marginalizados ou constituam um receio real (ou
aparente) para a ideologia museológica vigente, o apuramento que fizemos, atendendo aos
estudos que prosseguimos e à bibliografia
disponível, mostra-nos que Portugal não está
à margem do movimento internacional17. Em
fins de 2016, o número dos museus industriais
e com património industrial e moderno técnico
integrado em Portugal (integrando neles os
museus ou núcleos mineiros e ferroviários e
ainda os museus ou núcleos agrícolas com
equipamento da mecanização agrícola) era de
99 museus18. Para além desta realidade, há
que considerar as constelações de museus e
monumentos de interesse industrial e técnico,
constituídos à volta das figuras de roteiros e
redes. Para além do Roteiro de Minas e Pontos
de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal,
envolvendo 33 entidades que gerem museus
ou pontos de interesse, há que considerar
ainda a Rede/Roteiro dos Museus de Energia
(com 16 museus ou núcleos ligados à energia
integrados) e a Rede dos Museus do Vinho e
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da Vinha (em constituição)19. Refira-se ainda
que o Museu Nacional Ferroviário integra nove
núcleos pelo país, que o Museu da Água tem
três núcleos distintos (Aqueduto das Águas
Livres e Mãe de Água, Estação Elevatória
dos Barbadinhos e Reservatório da Patriarcal)
assim como o Museu dos Lanifícios (Tinturaria
Pombalina, Fábrica Veiga e Râmolas ao Sol da
Ribeira da Carpinteira)”.

“The future of this working places is in our
hands;” – afirmou Neil Cossons, um dos especialistas ingleses desta matéria – “to preserve
for posterity, to recycle for tomorrow, or here and
there to leave alone as unmanaged ruins so that
future generations can make choices for themselves based in our prudence and their values
and judgements.” (Cossons, 2012, p. 16).

Devido ao modo como se processou o
desenvolvimento das relações entre a sociedade civil e o poder político (administração
central e local), em Portugal o movimento de
salvaguarda e conservação do património
industrial tem um cruzamento essencial com
a criação de museus e o desenvolvimento
da museologia dos “fenómenos industriais”
(Custódio, 2005). A conservação de muitos
imóveis fabris, mineiros e ferroviários tem
decorrido, por via indirecta, em função do
lugar que os referidos imóveis passaram a
ocupar como contentores de museus.

ortográfico.

A guisa de conclusão
Portugal não pode ficar à margem do movimento de salvaguarda, conservação e valorização do património industrial, mesmo que
algumas entidades, em face da resolução
das memórias e identidades, tenham espontaneamente feito o que houve por bem fazer
pela afirmação destes novos valores do
património. Há que exigir das autoridades
públicas o empenho de que são devedoras
à sociedade portuguesa no seu conjunto.
Basta de desconsideração, alheamento e/
ou falso esquecimento. Ao poder político
exige-se independência e serviço público. Se
um bem cultural industrial for cobiçado pelo
poder económico, o poder não pode servir os
interesses últimos traindo a ética patrimonial.
Não às decisões encapotadas!
Os movimentos de cidadãos organizados
em associações têm de estar representados
– mas bem representados, com idoneidade,
ética e autonomia política – nos órgãos da
cultura e do património em Portugal. De
outro modo a Sociedade Civil não perdoará!
Requer-se a organização de um Plano de
Salvaguarda e Valorização do Património
Industrial Português. Impõe-se mesmo! Que
órgão do poder político se mobiliza para
esta batalha? Quem o fizer fará História, no
tão abalado conceito público do Património
Cultural português.
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NOTAS
1. “Sobre Legislação: Ponto 7”. In Fórum do Património
2017. Declaração Final, 10 de Abril de 2017.
2. Documento da Intervenção da APAI – Associação
Portuguesa de Arqueologia Industrial, na conferência
de Imprensa, Centro Nacional de Cultura, em 27 de
Janeiro de 2017.
3. Em 1999, eram 16 os monumentos industriais inscritos no Património Mundial da UNESCO. Depois de
2003, devido à intervenção do Comité Internacional
para a Conservação do Património Industrial (TICCIH),
das reuniões realizadas entre esta organização e o
ICOMOS – Comité Internacional dos Monumentos e
Sítios, as classificações de monumentos e paisagens

do Património Industrial, não só cresceram, como resultaram de um aprofundamento de orientações endógenas mais explícitas quanto à matéria patrimonial a
classificar.
4. Aliás, mais esforço e trabalho qualificado de alguns
técnicos profundamente empenhados do que a expressão de directivas de serviço ou da definição de princípios inovadores.
5. Portugal assinou a Carta de Bruxelas (2009), sobre o
valor económico do Património Cultural. Algo vai mal no
Reino da Dinamarca.
6. Declaração da APAI, 27 de Janeiro de 2017, Idem,
ibidem.
7. Idem, ibidem.
8. Uma das sínteses do programa de pesquisa de
longa duração para a compreensão arqueológica das
transformações ocorridas com a revolução industrial no
território de Manchester.
9. Especificamente em Ashton e Longdendale.
10. Reservamos uma interpretação mais aprofundada
para um dos estudos que estamos a desenvolver e
será publicado.
11. As autarquias revelam ser um interessante agente
promotor da conservação e valorização do património
industrial e técnico (por vezes implicando salvaguarda
e classificação de imóveis de interesse municipal).
Todavia cada município trabalha para si, de forma endógena, sendo raro as parcerias ou rotas, ou a influência
sobre outros municípios para potenciar a salvaguarda
ou valorização de valores comuns. Todavia, o enorme
esforço municipal de valorização do património industrial está à margem de uma direcção política comum,
de um pensamento unificado e sempre fora de um
esquema regulador capaz de estabelecer sinergias e
inovação.
12. São apenas indicados os casos genéricos de
unidades fabris que foram objecto de protecção, preservação, classificação ou salvaguarda. Muitos dos
casos de classificação em Portugal dizem apenas
respeito à arquitectura do edifício, em especial, ao
aspecto artístico.
13. Alguns deles podem ter a dupla característica de
arqueológicos-industriais, como resultado de intervenções arqueológicas da especialidade.
14. Neste caso dão-se apenas exemplos de maior ou
menor abstração. Não é, portanto, uma identificação
exaustiva, nem completa.
15. Em 2005, a palavra “sítios” foi “utilizada para referir
as paisagens, instalações, edifícios, estruturas e maquinaria, excepto quando estes termos” eram utilizados
num sentido mais específico. Carta do Património
Industrial. Nizhny Tagil, 2003 (Tradução da responsabilidade da APPI – Associação Portuguesa para o
Património Industrial).
16. De acordo com a Carta do Património Industrial
referidas as construções, identificam-se como sendo:
“edifícios, oficinas, fábricas, minas, locais de processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros
de produção, transmissão e utilização de energia, meios
de transporte, estruturas e infraestruturas”, assim como
locais onde se processam actividades sociais relacionadas com a indústria, a saber “habitações, locais de culto
ou de educação” (1. Definição de património industrial,
idem, ibidem).
17. Cf. Custódio, 2005; Mendes, 2012; Matos &
Sampaio, 2014 e Sampaio, 2015. Desde 2012, o crescimento deste tipo de museus aumentou. O número
apresentado por Amado Mendes era de 81 museus com
património industrial integrado, embora haja controvérsia em relação a alguns apresentados, e outros estejam
já encerrados.
18. Consultámos a base de dados dos serviços da
Rede de Museus de Portugal e as fontes referidas,
para além da base de dados em construção do Grupo
de Trabalho de Museus Industriais da APAI. Entretanto
surgiu o Museu da metalúrgica Duarte Ferreira, no
Tramagal (2017).
19. Cf. www.roteirodeminas.pt; http://museusdaenergia.
org/. A rede dos museus da Vinha e do Vinho foi constituída em 2008. Estes roteiros e redes integram museus
listados no cômputo dos museus industriais e técnicos
portugueses.

