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Bem vindos

Caros sócios APAI, sejam bem-vindos a este novo meio de comunicação da Associação

Portuguesa de Arqueologia Industrial.

Como parte da proposta com que a presente direcção se candidatou aos Orgãos Sociais da

APAI para o triénio 2017-2020 estava incluída a produção de uma newsletter, por crermos ser

esta, nos dias rápidos e altamente digitais de hoje, uma ferramenta essencial para potenciar a

informação associativa. É assim com prazer que hoje inauguramos a Newsletter APAI, com o

objectivo de vos trazer mais informação sobre o que está a decorrer em arqueologia &

património industrial, não só na nossa associação, mas também com os nossos sócios e

parceiros, por todo o país. Assim, esta Newsletter que agora recebem, foca-se na nossa

associação e quem dela faz parte, com as últimas novidades associativas, e alguns dos

eventos e projectos em que temos participado.

Esta Newsletter é parte de uma estratégia de comunicação que se alia ao nosso website e às

redes sociais, também renovados, e que continuaremos a desenvolver. Queremos que esta

seja um passo para a melhoria e expansão da nossa associação, que a torne mais

transparente, mais aberta, e mais inclusiva; queremos saber o que os nossos sócios

ambicionam conhecer e estar informados sobre, bem como que participem na criação de

conteúdos e nas decisões que são tomadas no dia-a-dia da APAI.

Esperamos que este novo meio de comunicação seja um acrescento de valor à nossa

associação, e uma ferramenta para promover o conhecimento, o diálogo, a protecção e a

valorização da arqueologia e do património industrial.

Leonor Medeiros 
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Rua de Arroios, 96 - 3° Esq.
1150-056 LISBOA
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apai.secretariado@gmail.com
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JÁ CONHECE 
O NOSSO 
NOVO 
WEBSITE?

Nos últimos meses temos estado a melhorar a nossa presença online, 
o que incluiu a restruturação do nosso website. 

Pode agora conhecer os nossos Grupos de Trabalho, manter-se a par 
das Actividades a decorrer, ou saber mais sobre as nossas Publicações.

Continuamos a trabalhar nele, e esperamos ter em breve novas 
funcionalidades, especialmente na área de recursos.

Explore as novas funcionalidades em: 
http://apaiassociacao.wixsite.com/apai

SABIA QUE…?   A marca Babcock & Wilcox comemora este ano 150 anos de existência

Falar da Babcock & Wilcox é falar de uma marca britânica
fabricante de um dos tipos mais conhecidos de caldeiras aquatubulares a
nível mundial. Surgiu em 1867, aquando da formação de uma sociedade
entre dois inventores, George Herman Babcock e Stephen Wilcox. Trata-
se de uma marca que se soube adaptar à evolução das tecnologias e à
concorrência, imprimindo uma grande qualidade nos seus produtos, pelo
que actualmente é uma líder global em energia e tecnologias ambientais.

Esta marca esteve presente em larga escala no território nacional,
não só em Portugal continental, mas também nas regiões autónomas, em
particular na Madeira, onde teve um enorme impacto. Chegou mesmo a ter
uma sucursal em Lisboa (ainda em funcionamento) e uma fábrica na
região do Porto (entretanto encerrada). Eram caldeiras multifuncionais que
podiam ser encontradas em praticamente todos os sectores industriais
portugueses (conhecendo-se pelo menos 140 caldeiras em Portugal até
1926).

Infelizmente com o passar do tempo a maior parte destas
caldeiras foi desparecendo, mas actualmente ainda é possível observar
alguns destes exemplares, em situações completamente diferentes umas
das outras, desde o seu abandono à sua musealização ou preservação
noutro tipo de contextos.

Susana Pacheco*
Saiba mais e conheça a cronologia 

interactiva no website da empresa, em: 
http://www.babcock.com/en/about/history

Publicidade de 1898, no “Toowoomba Chronicle 
and Darling Downs Advertiser”

* A nossa associada Susana Pacheco defendeu recentemente a sua
tese, no âmbito do mestrado em arqueologia da FCSH-UNL, intitulada
“As Caldeiras Babcock & Wilcox em Portugal (1867 a 1926), uma
inovação? Análise do ponto de vista da Arqueologia Industrial“.



PRONÚNCIA DA APAI SOBRE A PROPOSTA DE LEI N.º 62/XIII 

A Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial foi solicitada para a apresentação de uma pronúncia por 
escrito relativamente à Proposta de Lei n.º 62/XIII, apresentada pelo Governo aos restantes órgãos legisladores. Este 
Proposta de Lei estabelece o quadro de transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do 
poder local.

A solicitação partiu da coordenadora do Grupo de Trabalho “Descentralização”, deputada Berta Cabral, criado 
no âmbito da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. O 
parecer da APAI baseou-se na análise do documento proposto, bem como de um conjunto acessório de medidas 
legislativas e centrou-se nas questões relativas ao Património Cultural em oito pontos essenciais: Inventariação e 
classificação; Fiscalização e Regulação; Gestão e Valorização do Património Cultural; Conceito de Património Cultural; 
Património Arqueológico, Política Museológica e Intervenção Urbanística.

Esta Proposta de Lei apresenta essencialmente a possibilidade de, no mesmo país, assistirmos a várias 
políticas patrimoniais no território, que estarão dependentes essencialmente das disponibilidades orçamentais 
existentes e das permeabilidades que ficarão sem serem fiscalizadas. Como harmonizar estratégias em territórios 
“ricos” por oposição e territórios menos dotados de recurso, sobretudo humanos e financeiros e de equipamentos, de 
forma a construir uma política nacional de salvaguarda e valorização do património cultural, garantindo o seu acesso a 
todos, a sua função enquanto valor memorial e identitário, a sua função social e a sua função económica? Parece-nos 
fundamental que, tendo em conta a riqueza do património natural e cultural português, a gestão patrimonial que propõe 
que seja passada para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais seja promovida através do reforço das 
equipas de gestão. É necessário que estas sejam constituídas por profissionais avalizados, sejam arqueólogos, 
arquivistas, ou gestores patrimoniais, preparados para intervir nestas temáticas, que serão no terreno os mais capazes 
para resolver quaisquer questões que surjam e também para assegurar a aplicação das melhores práticas, de modo a 
respeitar a legislação nacional e internacional com que o Estado Português está comprometido. É também imperiosa a 
coordenação com outros actores chave no território, como são as Associações, quer de âmbito nacional ou local, de 
modo a que todos os cidadãos possam participar nos processos de desenvolvimento. Este processo de transferência 
não pode ser apenas uma passagem de responsabilidades, mas deve ser principalmente uma oportunidade para o 
aumento da capacidade das autarquias locais e das entidades intermunicipais para uma boa gestão do seu património 
cultural, o que trará sim enormes benefícios para regiões mais desfavorecidas e remotas do país. A cultura é cada vez 
mais reconhecida como uma peça chave para o desenvolvimento sustentável das comunidades e deve ser promovida 
como tal, num processo inclusivo, gradual e sólido. 

Sofia Macedo

Estão abertos a consulta e comentário as 
propostas de novos Estatutos e de Regulamento 
Interno da APAI, redigidos pela actual direcção, tal 
como mandatada pela última AG.

Conheça os documentos em:
http://apaiassociacao.wixsite.com/apai/notcias e envie 
as suas sugestões para o e-mail do secretariado até dia 
20 de Junho.

Estatutos e
Regulamento Interno

Faça um Like na nossa
página de Facebook:
https://www.facebook.co
m/associacaoAPAI/

Também a acontecer na APAI:
- Organização do Arquivo, incluindo limpeza,

tratamento documental e digitalização.
- Preparação para Obras na sala de reuniões.

Contacte-nos se quiser participar nestas
actividades!



Visita APAI Fábrica da Pólvora de Vale de Milhaços

Organizada pelo Grupo de Trabalho do Património Ferroviário 
da APAI-Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, decorreu no 
passado dia 14 de maio uma visita às instalações da antiga Fábrica da 
Pólvora Negra de Vale de Milhaços, atualmente integrada no 
Ecomuseu Municipal do Seixal.

A Doutora Graça Filipe e o Senhor Francisco Moura, pelo 
Serviço Educativo do Ecomuseu Municipal, e o Doutor Jorge Custódio, 
pela APAI, asseguraram o percurso por um dos conjuntos de espaços 
mais fascinantes da antiga unidade industrial. Aliado ao valor histórico, 
técnico, arquitectónico e humano deste património industrial, este 
constitui também um caso notável de preservação de um circuito 
energético destinado à produção de pólvora com vapor, produzida por 
uma máquina a vapor de origem francesa ainda em funcionamento, 
que outrora acionava um sistema de transmissões por cabos aéreos.

A Fábrica está classificada na Categoria: MIP - Monumento de 
Interesse Público / ZEP, Portaria n.º 740-BG/2012, DR, 2.ª série, n.º 
248 de 24 dezembro 2012.

Paula Azevedo

Saiba mais em: http://www.cm-seixal.pt/ecomuseu-municipal/fabrica-de-polvora

“A fábrica da pólvora de Vale de Milhaços iniciou a sua laboração em 1898, 
tendo em vista as perspectivas de exportação de pólvoras negras para 
Angola. (…) Dotada inicialmente de uma caldeira a lenha, os primeiros 
anos foram férteis em desenvolvimentos tecnológicos, provando-se, desta 
forma, quer o sucesso do empreendimento, quer a apetência dos seus 
proprietários e directores para constantemente actualizarem os processos 
de fabrico. Assim, logo em 1900 entrou ao serviço uma máquina a vapor 
Farcot, com potência de 125 cavalos. Em 1911, a primitiva caldeira deu 
lugar a outra, mais ampla e de fabrico nacional, que ainda hoje se mantém 
no conjunto”.

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/342941/



Decorreu no passado dia 10 de Abril o I Fórum do Património – Unir as ONG na defesa da nossa Herança
Comum. Esta iniciativa foi uma organização conjunta de 5 associações nacionais: GeCorpa, APCA (Associação
Portuguesa das Casas Antigas), APAC (Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos), APRUPP (Associação
Portuguesa de Reabilitação Urbana e Protecção do Património) e APAI (Associação Portuguesa de Arqueologia
Industrial). Sob a égide do ICOMOS-Portugal e com o apoio do CNC, este evento decorreu em Lisboa, na Sociedade
de Geografia de Lisboa e contou com a presença de mais de 40 associações que se dedicam à defesa e salvaguarda
do património, bem como um conjunto considerável de Entidades Observadoras, incluindo órgãos da Administração
Central e Local, assim como profissionais do sector.

O objectivo deste Fórum foi permitir uma reunião alargada de ONG de Património, tendo em vista a definição
de uma plataforma de acção conjunta, que possibilite a promoção de uma maior participação das associações nas
matérias que dizem respeito ao património cultural, sobretudo relativamente à sua salvaguarda e a vários níveis
decisórios. Falar a uma só voz a favor da salvaguarda do património cultural e da sua utilização sustentável,
constituindo uma alternativa credível à abordagem demasiado economicista e de curto prazo, era a missão da
organização do Fórum, que se concretizou na elaboração de uma Declaração Final, subscrita pelas associações
participantes.

Os trabalhos decorreram em quatro painéis temáticos: Património e Identidade; Os desafios das ONG do
Património e como superá-los; Património, Construção e Imobiliário; As ONG e a defesa do Património Público e
Privado e contaram com a presença de quatro oradores principais: Maria Calado, João Caninas, Sérgio Mendonça e
Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Secretária Geral da Europa Nostra que também se associou a esta iniciativa.

O momento é especialmente relevante, uma vez que se discutem a nível administrativo várias matérias que se
relacionam com a salvaguarda do Património Cultural. Face à influência crescente sobre as políticas públicas dos
grupos de interesse organizados que representam setores da economia, é indispensável reforçar os movimentos de
cidadãos, também como grupos de interesse organizados, sobretudo para a defesa do bem comum e da preservação
dos valores fundamentais das comunidades. A salvaguarda do património cultural, enquanto referência identitária e de
memória coletiva, é um dos domínios em que esses movimentos, sob a forma de organizações não governamentais
(ONG) do Património, fazem todo o sentido.

Sofia Macedo

Saiba mais em: http://www.forumdopatrimonio.pt/

A APAI no I Fórum do Património

“A APAC, fundada em Lisboa em 1977, é 
uma associação sem fins lucrativos, de 
âmbito nacional, que tenta reunir todos 
aqueles que se interessam por Caminhos 
de Ferro e outros transportes guiados, 
visando o estudo, defesa e promoção 
destes sistemas de transporte em 
Portugal”.

Parceiro
em Destaque

A APAI conta com 
vários sócios colectivos, 

entre associações, 
empresas, câmaras e 

outras instituições. 
Nesta secção, fique a 

conhecer melhor alguns 
destes sócios.

Saiba mais em: 
https://www.caminhosdeferro.pt/

A.P.A.C.
Associação Portuguesa dos

Amigos dos Caminhos-de-ferro
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Em DESTAQUE:

26 de Junho - Assembleia Geral Extraordinária APAI, 19h30

28 de Junho - XII Congresso Internacional História do Papel na Península Ibérica

Saiba mais no nosso website, em http://apaiassociacao.wixsite.com/apai/eventos

Livros
Promoção de Verão

Durante o próximo trimestre (Junho a Agosto) estarão a 
preço reduzido para os nossos associados as seguintes 
publicações:

Título: Museologia e Arqueologia Industrial – 4,00€

Título: Actas de las primeras Jornadas Ibéricas del 
Patrimonio Industrial y la Obra Pública – 9,00€ 

(Resumo das obras disponível em 
http://apaiassociacao.wixsite.com/apai/publicacoes-apai)

Aproveite a promoção. Levantamento dos livros na 
associação ou conforme combinado.
Reservas e questões para o e-mail do secretariado.

Participe na nossa Newsletter
Tem algum artigo ou notícia que queira partilhar entre todos os sócios? Participou em algum encontro,

conferência ou visita relevante em arqueologia&património industrial? Escreva algumas linhas, anexe umas

imagens, e envie para o e-mail do secretariado, com o Assunto: Newsletter APAI, para que possa ser

inserido no próximo número, a sair em Setembro.

Sugestão para o Verão:
http://www.cienciaviva.pt/veraocv/


