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FáBRICA DE PÓLVORA DE VALE DE MILHAçOS (SEIxAL - PORTUGAL) SÉCULOS xIx-xxI: 
IMPORTÂNCIA DA PROTECçãO LEGAL DO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL E POTENCIALIDADES DA 

MUSEALIzAçãO DO CIRCUITO DA PÓLVORA NEGRA

THE VALE DE MILHAçOS GUNPOWDER FACTORy (SEIxAL - PORTUGAL) 19TH TO 21ST CENTURIES: 
THE IMPORTANCE OF LEGALLy PROTECTING INDUSTRIAL HERITAGE AND THE MUSEOLOGICAL PO-

TENTIALS OF THE BLACK GUNPOWDER CIRCUIT.

Graça Filipe
Câmara Municipal do Seixal

Instituto de História Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa

resumo
O projecto de musealização empreendido pela Câmara Municipal do Seixal, associado ao Ecomuseu, tendo por 
objecto a salvaguarda e a valorização integral do património industrial do Circuito da Pólvora Negra da Fábrica 
de Pólvora de Vale de Milhaços (século xIx-xxI), dá relevância à protecção legal, através da classificação do 
sítio e, em simultâneo, do licenciamento dos equipamentos sob pressão (caldeira de vapor e máquina a vapor), 
em funcionamento. O envolvimento de trabalhadores, factor essencial do processo de patrimonialização e a 
transmissão activa de saber técnico continuam a ser indispensáveis aos objectivos de carácter científico, cultural, 
social e económico deste projecto.

Palavras-chave: Património industrial, patrimonialização, musealização, protecção legal, conservação de património 
industrial em funcionamento.

aBstraCt
The museological project undertaken by Seixal Municipal Council, in association with its Ecomuseum, towards the 
safeguarding and valuing the industrial heritage of the Black Gunpowder Circuit and the Vale de Milhaços Gunpowder 
Factory (19th to 21st centuries) highlights the legal protection both through the classification of the site and the 
pressure machinery (steam boiler and steam engine) in operation licensing. The involvement of the workers, an 
essential issue in the patrimonialization process, and the active transmission of the inherent technical knowledge, 
remains crucial to the project’s scientific, cultural, social and economic objectives.

Key-words: Industrial heritage, patrimonialization, musealisation, legal protection, conservation of industrial heritage 
in operation.

Introdução
Este artigo dá-nos a oportunidade de proceder a um breve balanço do processo de patrimonialização da Fábrica 
de Pólvora de Vale de Milhaços, em que o projecto de musealização do Circuito da Pólvora Negra constitui uma 
via possível de salvaguarda e de valorização de património industrial. Esse projecto é explicado pelo envolvimento 
de vários intervenientes e meios de acção patrimonial e pela conjugação de actores institucionais com uma 
indispensável participação de trabalhadores, detentores de conhecimentos e experiências ligados à indústria de 
pólvora e explosivos de finais do século xIx ao princípio do século xxI.
Não sendo nosso objectivo específico apresentar resultados da investigação histórica, a que temos procedido, 
sobre a fábrica instalada em Vale de Milhaços na última década do século xIx, apenas faremos um breve 
enquadramento das suas origens, da importância histórica e tecnológica do Circuito da Pólvora Negra e das razões 
da sua prolongada existência, que nos conduzem ao reconhecimento do seu valor patrimonial e da pertinência da 
sua protecção.
Tendo por objectivo geral a divulgação do projecto de musealização em curso e a partilha de algumas reflexões 
quanto a métodos de estudo do património industrial e de intervenção para a sua salvaguarda, procuramos dar a 
compreender as prioridades de acção e o seu carácter de emergência, assim como a tentativa da sua configuração 
numa visão abarcadora de objectivos de médio e longo prazo, através de princípios metodológicos coerentes com a 
missão do Ecomuseu Municipal e de uma estratégia experimental específica para o sítio e o contexto patrimonial.
Em particular, pretendemos abordar o processo de protecção legal do património industrial de Vale de Milhaços, 
como experiência que convoca dois enquadramentos legais em simultâneo, indutores de metodologias distintas – 
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a classificação de património de interesse público e o licenciamento industrial de equipamentos sob pressão, aptos 
a funcionamento, reconhecido o seu uso para fins culturais. 
Neste processo, de alguma complexidade em termos processuais, particularizamos o papel do Ecomuseu Municipal 
do Seixal, cuja programação e recursos têm proporcionado uma acção de salvaguarda patrimonial singular, 
associando as dimensões material e imaterial do património industrial do Circuito da Pólvora Negra de Vale de 
Milhaços. Esta associação é também um factor diferenciador do projecto de musealização e a nosso ver constituiu 
uma das principais características da operacionalização da estratégia patrimonial iniciada ainda com a fábrica em 
funcionamento, prevendo então o fim de um ciclo de vida sustentado em razões económicas.
Em função do contexto e das particularidades do projecto analisado, não é nosso objectivo apresentar um 
quadro conclusivo sobre a acção patrimonial e de musealização. No entanto, a nossa breve análise e as reflexões 
sistematizadas neste artigo serão complementadas, em jeito de conclusão, e sob uma perspectiva crítica, por um 
enunciado sucinto de possíveis cenários em aberto para um dos sítios que integram o Ecomuseu Municipal do Seixal, 
representando um caso paradigmático do património industrial em Portugal.

enquadramento hIstórICo da FáBrICa de Pólvora de vale de mIlhaços e ConstItuIção do 
CIrCuIto da Pólvora negra
Data de 1894 a concessão de alvará de licença a Libânio Augusto de Oliveira para a instalação de uma fábrica de 
pólvora de 1.ª categoria em Vale de Milhaços. Nos termos conferidos à indústria e ao comércio da pólvora pela 
carta de lei de 23 de Junho de 1879, artigo 5º (Disposições regulamentares…, 1884)  «as fabricas e depósitos de 
pólvora e dynamite ficam sujeitos à legislação geral sobre estabelecimentos perigosos e incommodos». quanto aos 
aspectos construtivos e de segurança nos edifícios e na sua envolvente, por sua vez o decreto regulamentar de 19 
de Agosto de 1880 determinava disposições concretas e estritas, que em grande parte identificamos como tendo 
sido seguidos na fábrica construída em Vale de Milhaços.
Vale de Milhaços era então um lugar rural, afastado das principais localidades ribeirinhas da margem esquerda do 
estuário do Tejo, onde a partir da segunda metade do século xIx a industrialização (nomeadamente lanifícios e vidro) 
começara a recrutar mão-de-obra, principalmente retirada das actividades agrícolas e da pesca. Como noutros 
casos de instalação de unidades industriais de maior importância na região e no concelho do Seixal, aquele lugar 
tinha, para além de uma localização geográfica adequada, outros recursos indispensáveis à indústria da pólvora: 
hídrico e florestal. O afastamento dos centros populacionais, que trazia à partida o problema ligado à fixação de mão-
de-obra, seria resolvido pela construção de um bairro operário. E a dificuldade de distância de uma frente fluvial seria 
superada pelo arrendamento do porto do Rouxinol e, a breve prazo, pela adequação da principal estrada de acesso 
até ao lugar da Cabouca, seguida de uma extensão de caminho privativo para a fábrica, dando praticamente lugar à 
estrutura viária que hoje conhecemos.

A partir de Libânio Augusto de Oliveira (1894-1896) sucederam-se quatro entidades, em termos de propriedade e 
de gestão das unidades produtivas de pólvora e de explosivos instaladas naquele mesmo lugar de Vale de Milhaços e 
que funcionaram até 2002: Francisco Carneiro & Comandita (1896-1898), Companhia Africana de Pólvora S.A.R.L. 
(1898-1920), Camelo & Rodrigues (1921-1922) e Sociedade Africana de Pólvora (1922-2002).
Em 1896, ano em que a primeira fábrica licenciada terá começado a laborar, foi vendida por Libânio Augusto de 
Oliveira à firma Francisco Carneiro & Comandita. Foi depois de um acidente ocorrido a 5 ou 6 de Abril de 1897, que 
destruiu parcialmente as oficinas da fábrica, causando a morte a nove operários, que se procedeu à sua reedificação 
parcial, com novo plano e equipamentos de proveniência alemã, do fabricante Krupp, dando origem ao chamado 
Circuito da Pólvora Negra, com uma capacidade prevista de produção diária de 1.000 Kg.
Em 1898, constituiu-se a Companhia Africana de Pólvora S.A.R.L., que comprou terrenos, materiais e maquinismos 
de fabrico à empresa Francisco Carneiro & Comandita. A fábrica funcionou então sob a direcção de Libânio Augusto 
de Oliveira e de Guilherme Frederico Meurdeer. A escritura de constituição da Companhia Africana de Pólvora 
S.A.R.L., com um capital fixo de duzentos e trinta e cinco contos reis e tendo por primeiro objectivo «explorar a 
indústria do fabrico de pólvora com todos os seus melhoramentos para poder satisfazer as necessidades do 
comércio colonial» foi subscrita, em 8 de Novembro de 1898, por António Joaquim Simões de Almeida, negociante 
de Lisboa na qualidade de sócio e de representante da firma Sousa Lara & C.ª, um dos principais accionistas, e por 
Augusto Tristão Vaz Neves, comerciante de Lisboa na qualidade de delegado dos demais fundadores. Assim, desde 
1898, a designação empresarial tornou explícito o objectivo de abastecimento dos mercados coloniais portugueses 
de áfrica, especialmente o de Angola, segundo transparece da documentação consultada.
As 22 oficinas e os paióis que constituíam o Circuito da Pólvora Negra estavam ligados por uma via férrea decauville 
com 1.500 m de extensão, na qual as vagonetas eram movimentadas pelos trabalhadores.
Para além das primeiras casas de habitação associadas às instalações industriais, nomeadamente para o 
encarregado e o guarda, a localização da fábrica, como já foi referido, tornou necessário providenciar habitação 
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para os operários, pelo que a Companhia Africana de Pólvora promoveu a construção de um bairro operário. 
Originalmente destinado a 60 famílias, sofreu algumas adaptações posteriores por parte dos seus ocupantes, mas 
subsistiu habitado até 2002. 
Nas imediações do bairro fora também construído, em 1898, um depósito de água, com origem em poço de 
captação no recinto fabril, a 22 metros de profundidade, quer para uso no processo de produção, quer para uso 
doméstico.
A capacidade efectiva de produção de pólvora negra terá ultrapassado a garantia inicial do fabricante do equipamento, 
uma vez que, tomando por fonte o relatório efectuado no início de 1929 por Djalme Bastos, chefe da Contabilidade 
da Fábrica de Pólvoras Físicas e Artifícios de Barcarena (Arquivo Histórico Militar) com o objectivo de estudar as 
condições de uma possível compra da fábrica de Vale de Milhaços, em 1899 a Companhia Africana de Pólvora teria 
produzido 438.974 Kg de pólvora, assim superando a média diária prevista.
As expectativas de lucro foram em seguida goradas, pois em 1907, segundo o citado relatório, as vendas de pólvora 
da CAP ter-se-iam ficado apenas por um terço da capacidade de fabrico, devido a invocada crise comercial e agrícola 
de Angola, agravada, entre outros factores, pela proibição de venda de pólvora. 
A partir de 1912, a fábrica funcionou sob o Alvará n.º 117, emitido a 5 de Fevereiro, com averbamentos sucessivos. 
Seguidamente a empresa conheceu um período de decadência, que levou à paralisação e ao encerramento da 
fábrica entre 1913-1914, razão porque chegou a solicitar ao Governo a expropriação. Esta, ainda que avaliada, não 
se concretizou.
Em 1922, o Circuito da Pólvora Negra transitou novamente de proprietários e adquiriu novo estatuto empresarial, 
constituindo-se a Sociedade Africana de Pólvora, Lda (SAP). Além do sócio maioritário, Francisco Camelo, 
constituíram a sociedade Joaquim de Cardenas Guedes, álvaro Mayer Marques de Carvalho e Humberto Mayer 
Marques de Carvalho. O seu fim era o fabrico e o comércio de pólvoras negras, embora pudesse também explorar 
outro ramo de comércio ou indústria mediante deliberação social (Escritura de Constituição da SAP, 11/7/1922, 
acervo EMS). Entre 1923 e 1925, Francisco Camelo adquiriu as quotas a outros sócios, que assim cessaram as 
suas participações na SAP. E foi sob a sua administração e dos seus descendentes directos que se conseguiram 
superar momentos críticos e dificuldades comerciais, garantindo a empresa familiar e o funcionamento da fábrica 
até 2001, sob o mesmo alvará de produção. Só em Março de 2002, mediante requerimento da empresa, o 
despacho de cancelamento do alvará de produção de pólvora negra foi exarado pelo Ministro da Administração 
Interna. O referido despacho previu todavia a possibilidade de funcionamento futuro do Circuito da Pólvora Negra, 
com materiais inertes, para fins museológicos.

CaraCterístICas e ImPortânCIa do sIstema gerador de energIa meCânICa do CIrCuIto da 
Pólvora negra
Supomos que a primeira caldeira geradora de vapor ao serviço do estabelecimento industrial terá sido a declarada 
ao Governo Civil de Lisboa em 1896. Era uma caldeira cilíndrica da Empreza Industrial Portugueza, de 9,5m3 da 
capacidade, 38 m2 de superfície de aquecimento e pressão efectiva de 5,5 kg/cm2. Desde a construção e início de 
laboração da primitiva fábrica, em 1896, até 1900, terá existido pelo menos uma máquina a vapor, anterior à que 
ainda permanece in situ. Terá sido instalada no piso superior do imóvel 22.A, onde, além do volante e dos cabos 
teledinâmicos de transmissão de energia mecânica, permanecem atualmente várias evidências dessa existência e 
do seu funcionamento. No piso térreo do imóvel permanece igualmente a bomba auxiliar de alimentação de água à 
caldeira, também fornecida pela Empreza Industrial Portugueza.

Fig.1 - Desenho técnico, acervo do EMS, oferta da SAP.Planta geral da Sociedade 
Africana da Pólvora, em Vale Milhaços. Desenho à escala 1:1000. © EMS/CDI.
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Um segundo gerador de vapor foi instalado em 1898, permanecendo hoje em dia in situ, desativado. É da marca 
Pierre Dumora. A sua identificação – nº 2 - está gravada numa chapa de latão fixada no espelho frontal da caldeira, 
ao lado de uma outra com o registo nº 936 da antiga 3.ª Circunscrição Industrial. Instalado quando a empresa 
Francisco Carneiro & Comandita reedificou e remodelou a fábrica, manteve-se em funcionamento até ao princípio 
da década de 1970. 

Como referimos anteriormente, a planta do Circuito da Pólvora Negra ficou definida na reconstrução que se seguiu 
ao acidente de 1897. Foi no âmbito do processo de renovação do licenciamento de produção, após um outro 
acidente na fábrica, a 3 de Maio de 1911, que se produziu o mais antigo registo gráfico que conhecemos das 
oficinas, armazéns e paióis, desenhados por Caetano Alberto da Cruz Jorge Ribeiro, construtor de obras públicas. 
Com base nesses documentos podemos comprovar a permanência dos imóveis, dos principais equipamentos de 
produção e das infraestruturas de transmissão de energia e de circulação de produtos, ao longo de mais de um 
século, embora tendo em conta a substituição de materiais de reparação e pontuais ampliações.
O Circuito da Pólvora Negra é constituído pelos edifícios de armazenamento de matérias-primas e outros materiais, 
pelo conjunto central de edifícios das caldeiras geradoras vapor, da máquina a vapor e da oficina de serralharia; 
pelas oficinas de carbonização; pelas oficinas responsáveis pelo fabrico de pólvora - de trituração de carvão e nitrato, 
de encasque nas galgas, de misturação e de peneiração, de encasque na prensa, de granulação, de secagem 
(secador solar e estufa de vapor), de peneiração, de lustração, de pesagem e embalagem; e ainda pela casa da 
costura, pela carpintaria e pelo edifício de escritório, posto médico e laboratório. 
Cada uma das oficinas de fabrico foi equipada de maquinaria específica e integra um circuito de produção independente 
a nível da transmissão de energia e das fases de fabrico e cadeia operatória. A energia mecânica produzida por um 
motor central - uma máquina a vapor - era transmitida por um sistema de cabos aéreos às oficinas de trituração, de 
encasque, de misturação, de peneiração, de granulação e de lustração – com disposição longitudinal e distanciadas 
entre si de 50 a 100 metros.
A estufa de secagem recebia o vapor através de uma conduta, desde a caldeira geradora.

Em 1911, para garantir, em permanência, a energia consumida pela máquina a vapor, prevenindo eventuais 
paragens de produção que pudessem vir a ocorrer devido a rutura ou avaria de outra caldeira e tencionando 
provavelmente manter duas caldeiras em serviço na fábrica, foi instalada a terceira caldeira geradora de vapor, 
actualmente conservada em estado de funcionamento na Casa das Caldeiras (imóvel 22). É uma caldeira cilíndrica 
horizontal de fornalha interior – do tipo Cornish - fabricada pela empresa João Perez. Foi identificada como caldeira 
n.º 3 e recebeu o registo n.º 1037 da antiga 3.ª Circunscrição Industrial, conforme as inscrições em duas chapas 
de latão afixadas no espelho frontal. 

O vapor produzido pela caldeira geradora era não só utilizado no acionamento do motor central da fábrica, para 
produzir energia mecânica, como também no acionamento da bomba de alimentação de água à própria caldeira, 
na estufa de secagem da pólvora e, embora em quantidade diminuta, de meados da década de 1970 em diante, no 
aquecimento da água do balneário que esteve instalado a poente da antiga casa da máquina.

Atualmente é a caldeira João Peres, averbada, desde Novembro de 2004, em nome da Câmara Municipal do Seixal, 
que é mantida em funcionamento, permitindo acionar a máquina a vapor para demonstração e interpretação do 
património industrial. Para tal foi providenciada a renovação da autorização de funcionamento daqueles equipamentos 
junto do Ministério da Economia e do Emprego, como adiante referiremos. 

A caldeira tem 45 m2 de superfície de aquecimento, 158°C de temperatura máxima admissível, 11450 l de 
capacidade total e timbre de 6,86 bar, que nas actuais circunstâncias se reduz a 5 bar, tendo em conta o uso 
demonstrativo do sistema motor do circuito da pólvora. 

Fig. 2 - Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços Vista interior parcial da casa das 
caldeiras com o fogueiro João dos Santos Costa junto à caldeira nº 3, marca 
João Perez, em funcionamento. Foto de Rosa Reis, 1998. © EMS/CDI.
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A máquina a vapor preservada em Vale de Milhaços foi fabricada pela empresa Joseph Farcot, em Saint-Ouen (Paris, 
França) em 1900, identificada com o número de construção 2085. Foi adquirida e instalada no mesmo ano de fabrico, 
sendo então António Maria Tavares Júnior o representante da marca em Portugal (Porto). Este motor a vapor de 
dupla acção e dispondo de bomba de água, tem uma potência nominal de 125 cavalos vapor (equivalente a 92 Kw) 
e a velocidade do volante de inércia é de 75 rotações por minuto. Conforme consta no Certificado de Instalação e de 
Exame de Funcionamento de motor a vapor, outorgado pela autoridade responsável pelo licenciamento industrial, 
é, quanto à sua instalação, um motor fixo de 1ª categoria, tipo VH1 (alternativo, horizontal de simples expansão). 
Recebe como fonte energética o vapor produzido pela caldeira instalada e em funcionamento, que é actualmente a 
de marca João Perez. 

Fig.3 - Prova fotográfica do acervo do EMS. Fotografia atribuível a Arnaldo Garcez, realizada na Fábrica de Pólvora de Vale 
Milhaços possivelmente na década de 1930, com uma vista do tanque de refrigeração e da fachada norte da casa da máquina 
a vapor. © EMS/CDI.

Fig.4 - Prova fotográfica do acervo do EMS. Fotografia atribuível a Arnaldo Garcez,realizada na Fábrica de Pólvora de Vale de 
Milhaços possivelmente  na década de 1930, com uma vista exterior da conduta de vapore e das fachadas poente da casa da 
máquina a vapor, da casa das caldeiras e da antiga casa da máquina a vapor. © EMS/CDI.

A caldeira e a máquina a vapor encontram-se em imóveis contíguos, que ocupam uma posição central no Circuito da 
Pólvora Negra, conforme já descrevemos sumariamente. A máquina a vapor Joseph Farcot integra componentes 
que utilizam diretamente o vapor proveniente da caldeira geradora - como fonte de energia mecânica através da 
expansão do vapor de água - e componentes que transmitem o movimento. 

Compõe-se assim de uma caixa de distribuição de vapor, de um cilindro receptor do vapor, do sistema de 
lubrificação, do sistema de transmissão e de regulação de movimento, de um regulador de admissão de vapor e de 
um condensador. Este é complementado pelo sistema de refrigeração da água.
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PatrImonIalIzação do CIrCuIto da Pólvora negra e ProJeCto de musealIzação assoCIado ao 
eComuseu munICIPal do seIxal 

Para além de razões de divulgação na imprensa nacional, associadas a alguns importantes acidentes, a Fábrica 
de Pólvora de Vale de Milhaços foi destacada na imprensa local pela sua relevância industrial, pelo menos desde 
meados do século xx. Mas foi obviamente a partir do levantamento histórico-cultural promovido pela CMS no final 
da década de 1970 e do interesse militante dos membros da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial 
relativamente ao património industrial do concelho, que emergiu o seu reconhecimento como património cultural. 
Esse reconhecimento foi partilhado e promovido pelos proprietários da fábrica (Camello, 1990). 
A inclusão de elementos ilustrativos da fábrica de Vale de Milhaços na exposição organizada pela Câmara Municipal 
do Seixal, em 1981, intitulada O Trabalho na História do Concelho do Seixal (antecessora da criação do Museu 
Municipal do Seixal, em 1982) reforçou aquele reconhecimento.
Na década de 1990, o Ecomuseu Municipal incrementou o conhecimento sobre a fábrica e assumiu a sensibilização 
para a tomada de medidas destinadas à preservação do circuito de produção de pólvora negra. O processo de 
patrimonialização activou-se à medida que a comunidade local, e em primeiro lugar os trabalhadores da fábrica, 
a Câmara Municipal do Seixal e o Ecomuseu se empenharam na identificação e preservação daquele importante 
património industrial.  Entre 1995 e 1996, no âmbito do Ecomuseu Municipal, a Câmara Municipal recrutou técnicos 
e foi constituída uma equipa destinada ao Projecto de Inventário de Património Industrial do Concelho do Seixal, a 
partir da qual se viria a constituir um serviço  específico  e se desenvolveu uma linha de trabalho afecta ao Circuito 
da Pólvora Negra.
De 1996 a 2001, o inventário de património industrial da fábrica de pólvora de Vale de Milhaços acompanhou os 
seus últimos anos de funcionamento e permitiu estruturar o projecto de musealização. 
Em 1997 foi iniciado um contacto regular com o Comité Internacional para a Conservação do Património Industrial 
(TICCIH), a par de outros contactos e iniciativas destinados a criar ligações no trabalho científico e técnico no âmbito 
do património e da arqueologia industrial. 
Em 1998, ano comemorado como centenário da fábrica, uma vez que não conhecíamos ainda em detalhe o período 
antecedente, estando uma equipa de inventário do Ecomuseu já a trabalhar no terreno, não só foram editados um 
folheto sobre o património industrial da SAP e uma brochura Guia de apoio à visita à fábrica, como foi produzida 
pelo Ecomuseu e exibida no Núcleo do Moinho de Maré de Corroios, uma exposição temporária intitulada Fábrica da 
Pólvora de Vale de Milhaços – 1898/1998: comemorar o centenário. Confirmada a intencional repercussão junto 
de todos os trabalhadores da fábrica, estes, a par dos responsáveis técnicos, exerciam um papel importante nas 
visitas complementares à exposição, organizadas e acompanhadas pelo Serviço Educativo do Ecomuseu. 
Em 1999 a SAP disponibilizou a antiga Oficina de Carbonização, que estava desactivada e, em parceria com a Câmara 
Municipal do Seixal, reabilitou parcialmente o imóvel para abertura ao público com a exposição do centenário. Sob 
o titulo Fábrica da Pólvora de V.Milhaços – séculos xIx e xx  e adaptada museograficamente para  acolher visitas 
organizadas pelo Ecomuseu, a exposição abriu ao público, em regime condicionado, em 2000. A recuperação e a 
reutilização daquele edifício constituíram um passo marcante na valorização patrimonial da fábrica, possibilitando 
um interessante ciclo de aproximação dos visitantes com os trabalhadores.
Embora preparada alguns anos antes, foi em 1999 que a Câmara Municipal apresentou ao IPPAR (Instituto 
Português do Património Arquitectónico e Arqueológico) a proposta de classificação da Fábrica de Pólvora de 
Vale de Milhaços. A área de classificação proposta fora definida em função da preservação do Circuito da Pólvora 
Negra. Não obstante durante a discussão da área a classificar se ter ponderado a inclusão do bairro operário, de 
incontestável interesse patrimonial, aquele fora excluído por se recear que uma área demasiado extensa colocasse 
em risco a viabilidade da classificação.
Em Maio de 2000, mediante despacho do vice-presidente do IPPAR o circuito da pólvora negra foi considerado 
em vias de classificação, dando assim enquadramento legal ao projecto de salvaguarda, para o que passou a ser 
necessário encontrar formas de entendimento entre as partes envolvidas quanto às medidas concretas a tomar 
para a preservação do património.
Em Julho de 2000 foi elaborada uma proposta de musealização, intitulada Breve memorando sobre a musealização 
da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços da Sociedade Africana de Pólvora – Circuito da Pólvora Negra, em que se 
identificavam o património industrial e os principais objectivos programáticos para uma futura unidade museológica 
associada ao Ecomuseu Municipal do Seixal. O documento foi remetido ao IPPAR, no âmbito do processo de 
classificação então em curso e em seu complemento.
Em 2000, a propriedade dos terrenos da fábrica transitou para uma entidade vocacionada para a promoção 
imobiliária, obrigando à diversificação de contactos e de procedimentos relativos ao projecto de musealização. Em 
Fevereiro de 2001 foram assinados em sessão pública realizada nas instalações da SAP, os três protocolos que 
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deveriam dar enquadramento institucional e sustentabilidade ao projecto de musealização delineado: Protocolo de 
Musealização do Circuito da Pólvora Negra e Pré-contratualização da constituição da Agência de Desenvolvimento 
Local; Protocolo de Cedência de parcela de terreno para a manutenção do Circuito de Pólvora Negra; Protocolo 
de Aceitação [pela CMS] de doação do equipamento do Circuito da Pólvora Negra (com a lista dos bens industriais 
doados).
Aprovado em Março de 2001, o Programa de qualificação e de Desenvolvimento do Ecomuseu Municipal do Seixal 
previa que o Circuito da Pólvora Negra constituísse uma extensão museológica e um dos sítios a musealizar no 
Circuito Museológico Industrial do concelho do Seixal. 
Por doação de Francisco Castelo Branco Camello e Henrique Manuel Fusco Granadeiro, em representação da 
Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços – Sociedade Africana de Pólvora, aceite por deliberação camarária nº 
0034/2001, aprovada por unanimidade em reunião de 17/01/2001, a Câmara Municipal do Seixal tornou-se 
detentora dos equipamentos, máquinas e instrumentos do Circuito da Pólvora Negra, destinados a incorporar o 
acervo do Ecomuseu.
Entre 2001 e 2002, além daquela doação, o Ecomuseu recebeu também o espólio documental e de arquivo da 
SAP, oferecido por Francisco Castelo Branco Camello, na sequência de uma planificada recolha por parte da equipa 
técnica municipal.
Como já referimos no enquadramento histórico e cronológico, no início de 2002 a empresa requereu o cancelamento 
do alvará de produção nº 117, de 5/2/1912, mas pretendendo que o circuito da pólvora negra fosse musealizado, 
aspecto esse que foi tido em consideração no respectivo despacho do ministro da administração interna, de 
19/03/2002, publicado a 11 de Maio do mesmo ano em Diário da República. 
A 4 de Abril de 2002, enquanto decorria uma operação de eliminação de resíduos na área de queima autorizada, 
deu-se um incidente em que foram vitimas alguns trabalhadores, o que contribuiu em grande medida para alterar 
o ritmo e o âmbito dos trabalhos museológicos. O projecto de musealização foi no entanto retomado e em Julho de 
2002, tendo por base a antecedente proposta de programação do Ecomuseu, de Julho de 2000, um programa-
base de musealização do Circuito da Pólvora Negra foi subscrito pelo representante da SAP e aceite também pela 
entidade proprietária dos terrenos, a FRANCAME. No documento previa-se a valorização quer do património in situ, 
quer do espólio móvel reportado ao funcionamento da fábrica ao longo da sua história, incluindo espólio documental 
e arquivo empresarial, com a preocupação de conservação em estado de funcionamento do sistema de produção 
de energia e dos equipamentos do circuito produtivo de pólvora negra. 
Num período de incontornáveis problemas entre parceiros, dada a complexidade do processo negocial, sucederam-
se as dificuldades para o projecto de musealização. 
Em Março de 2003 registou-se um incêndio que destruiu integralmente a oficina de secagem de pólvora a vapor, 
irremediavelmente perdida. Alguns meses depois, face aos indícios e suspeitas de vandalismo, a SAP tomou a 
iniciativa de desmontar parcialmente vários equipamentos do circuito e, com a concordância do IPPAR, colocou os 
elementos desmontados à guarda do Ecomuseu. Este decidiu apresentar, em 2004, uma exposição temporária 
inserida na programação do Núcleo da Mundet – Edifício das Caldeiras de Cozer – intitulada Produzir pólvora em 
Vale de Milhaços, mantendo uma sistematizada informação ao público, sobre o Circuito da Pólvora Negra. E no 
mesmo ano a Câmara Municipal do Seixal requereu à Direcção Regional de Lisboa e Vale Tejo do Ministério da 
Economia que averbasse em seu nome o gerador de vapor e a máquina a vapor, uma vez que lhe tinham sido doados 
pela SAP e de que assumia a preservação. No entanto, devido às circunstâncias do encerramento da fábrica e à 
dispensa dos trabalhadores, às conturbadas relações entre os intervenientes no processo de musealização e ao 
facto de o sítio ter ficado exclusivamente à guarda da FRANCAME, o acesso e os trabalhos da equipa do Ecomuseu 
foram praticamente interrompidos entre 2004 e 2007.
Foi graças à homologação de classificação que se tornou viável retomar as acções de conservação, a partir de 
meados de 2007. Com efeito, em Fevereiro desse ano fora emitido o despacho da Ministra da Cultura homologando 
a classificação do sítio como imóvel de interesse público (IIP), bem como a fixação do perímetro da respectiva zEP 
(zona Especial de Protecção). Deste acto e do inerente retomar dos contactos com o IPPAR, a partir de Maio 
de 2007, o Ecomuseu recuperou o acesso à antiga fábrica e foi desenvolvido um novo programa de trabalho, de 
conservação e manutenção, por parte da Câmara Municipal, com a contratação do último maquinista da SAP, 
Francisco Moura, que passou a integrar a equipa técnica municipal.
Em Abril de 2008, Francisco Moura repôs a máquina a vapor em funcionamento, após sete anos de paralisação 
(desde a desactivação da fábrica, em Fevereiro de 2001). O Programa de Iniciativas do Serviço Educativo retomou 
também a programação e a realização de visitas acompanhadas ao circuito da pólvora negra – extensão do 
Ecomuseu Municipal. Foi igualmente garantida a colaboração do último fogueiro que prestara serviço na SAP, 
António João Moura, que se manteve igualmente na equipa municipal até Abril de 2013.
quanto à incorporação de património no acervo do Ecomuseu Municipal, o processo foi efectuado ao longo destes 
últimos anos. A metodologia seguida, privilegiando a documentação de todos os objetos pelo seu contexto, só deu 
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lugar à deslocalização daqueles cujas condições físicas o exigiam ou dos que se pretendia, em primeira opção, 
conservar em reserva, até que um novo ciclo do projeto de musealização e de apresentação pública do circuito 
justifique integrar em eventual contexto museográfico. Os procedimentos adoptados consolidaram e aprofundaram 
uma estratégia de trabalho, planeada e prevista em termos científicos e técnicos, no que concerne a definição do 
acervo museológico proveniente do circuito de produção de pólvora negra da antiga fábrica. 
Entre 2007 (ano do despacho ministerial de classificação do conjunto com Interesse Público) e 2011 desenvolveu-
se o processo entre a CMS, o IGESPAR e a Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo, tendo em vista 
esclarecer aspetos do processo de classificação patrimonial e de delimitação da zona Especial de Proteção do sítio. 
A Portaria n.º 740-BG/2012 publicada em Diário de República, N.º 248, Suplemento, Série II de 24 de Dezembro 
de 2012, classificou como monumento de interesse público a Fábrica da Pólvora de Vale de Milhaços, na quinta 
da Fábrica da Pólvora, Vale de Milhaços, freguesia de Corroios, concelho do Seixal, distrito de Setúbal, e fixou a 
respectiva zona especial de proteção.
Também em Dezembro de 2012 a CMS aprovou por unanimidade a extinção da Agência de Desenvolvimento 
Local do Seixal – Fábrica da Pólvora Lda, assim se pressupondo uma próxima evolução quanto à titularidade, 
anteriormente repartida, dos terrenos correspondentes ao sítio classificado. Cremos que este aspeto terá no futuro 
uma importante implicação no modelo de gestão do património imóvel e do património móvel integrado. Uma nova 
fase de desenvolvimento do projeto de valorização estará relacionada com a questão da titularidade da parcela de 
terreno que se manteve propriedade privada, embora sob uma gestão quotidiana por parte da Câmara Municipal, 
pelo menos a partir de 2007.

da IdentIFICação e reConheCImento do PatrImónIo aos veCtores de ProteCção legal
A delimitação da área do Circuito da Pólvora Negra para efeitos de classificação de património foi resultado de 
ponderação quanto à viabilidade de um plano de salvaguarda, assumindo-se uma seleção pelo critério de importância 
histórica, industrial e tecnológica, de reconhecimento pela comunidade e de potencial de valorização. 
Sendo conhecidas as condicionantes do sítio, afecto por mais de um século à produção de pólvoras, dadas as 
características das matérias-primas e dos produtos finais em causa, todo o circuito produtivo foi necessariamente 
sujeito a sistemática limpeza e remoção de todos os resíduos que apresentassem algum risco, até que se pudesse 
iniciar uma gestão do sítio exclusivamente de âmbito museológico, o que se concretizou a partir de 2007.  
Como já foi explicado, o sistema gerador de energia constituído pela caldeira a vapor e pela máquina a vapor tem 
um lugar central no circuito produtivo e foi desde cedo identificado com um dos principais elementos a potenciar 
a interpretação do património por parte dos públicos, sendo por isso um dos focos do projeto de salvaguarda e 
valorização do conjunto patrimonial. Sendo objeto de um processo de preservação in situ e em funcionamento 
(através de conservação em operação, com fins museológicos), a caldeira geradora de vapor e a máquina a vapor 
são indissociáveis de outros meios técnicos e de meios humanos especializados, nomeadamente de operadores do 
sistema. O projecto de musealização conseguiu até agora viabilizar esses operadores entre antigos trabalhadores 
da fábrica, afectando-os profissionalmente à equipa do Ecomuseu ou através de colaboração voluntária.  

Fig.5 - Vista interior da casa da máquina a vapor, com o operador, Francisco Moura, pondo a máquina Joseph Farcot em 
funcionamento, no decorrer de uma visita temática. Foto de Luis Miguel Martins, 2012. © EMS/CDI.

No projecto de musealização em curso assume assim uma especial relevância, juntamente com a protecção legal 
através da classificação do sítio, o licenciamento dos equipamentos sob pressão (caldeira de vapor e máquina a 
vapor), de modo a que possam ser mantidos e preservados em funcionamento. 
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No acompanhamento do processo de renovação de licenciamento, foi redigido um documento de trabalho destinado 
a consolidar e registar o conhecimento detido pelos operadores, antigos trabalhadores e aprofundado através de 
pesquisas bibliográficas por outros membros da equipa do Ecomuseu. Esse documento, de Caracterização técnica 
e funcional do sistema gerador de energia – caldeira a vapor e máquina a vapor – da antiga Fábrica de Pólvora de 
Vale de Milhaços – Circuito da Pólvora Negra, serviu também para elencar procedimentos e rotinas de manutenção 
e de conservação do património classificado a preservar e das práticas e saberes técnicos a salvaguardar.
A nossa metodologia assenta na conservação preventiva e ativa pelo respeito dos procedimentos que assegurem 
a integridade, a autenticidade e a longevidade dos bens industriais e culturais em questão, proporcionando e 
prolongando a manifestação e a vivência de práticas e de saberes técnicos que lhes estão associados, a construção 
e a transmissão de memórias ligadas ao contexto industrial patrimonializado.
Conhecidos os requisitos legais de instalação e funcionamento de equipamentos sob pressão, nomeadamente o 
Despacho 22332/2001, especificamente dirigido ao licenciamento dos geradores de vapor e o Decreto-Lei nº 
90/2010, de 22 de Julho, o Ecomuseu providenciou toda a série de procedimentos necessários à renovação de 
licenciamento quer da caldeira João Perez, quer da máquina a vapor Joseph Farcot, ambas averbadas desde 2004 
em nome da Câmara Municipal, sua proprietária, com vista ao objectivo de reposição do seu estado de funcionamento, 
como acontecia à data da apresentação da proposta de classificação e no contexto de reconhecimento patrimonial 
que originou tal iniciativa de protecção.
Sequencialmente, foi necessário proceder à prova de pressão e ao ensaio da válvula de segurança da caldeira, 
por um Organismo de Inspecção, para que, confirmados os requisitos do equipamento, pudesse ser elaborado o 
respectivo relatório. Perante a sua apresentação à Direcção de Lisboa e Vale do Tejo do Ministério da Economia, e 
requerida a vistoria por este serviço público, foi possível obter a desejada renovação de licenciamento da caldeira 
geradora de vapor. Seguidamente, estando esta em boas condições de funcionamento, foi efectuada a vistoria à 
máquina a vapor e igualmente foi possível obter a renovação do seu licenciamento pela mesma entidade pública. 
Os dois comprovativos encontram-se afixados nos edifícios onde estão instalados os equipamentos licenciados, 
conforme imposição legal, para que possam ser observados pelos seus utilizadores e visitantes.
Em todo o processo, foi evidentemente crucial o trabalho e a intervenção do operador do sistema, integrado na 
equipa do Ecomuseu. Esse operador, Francisco Moura, fora o maquinista da Sociedade Africana de Pólvora, no 
Circuito da Pólvora Negra, entre 1989 e 2001, acumulando essa experiência com a operação de praticamente 
todas as oficinas de produção. E, depois de 2007 foi, como descrevemos, o protagonista da remontagem dos 
equipamentos e o principal responsável pela refuncionalização do sistema gerador de vapor, de produção e de 
transmissão de energia mecânica. 
Futuramente, pretendemos avaliar as práticas em curso, desenvolver  a documentação de registo de funcionamento 
e melhorar aspectos de utilização e conservação do património do Circuito da Pólvora Negra. Para tal será 
importante continuarmos a procurar elementos e práticas de referência, tal como é o caso da Museums & Galleries 
Commission (1994).

Fig. 6 - Encontro de trabalhadores da Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços, a 29 de setembro de 2012 - Iniciativa «O 
Património que nós somos», inserida no Programa das Jornadas Europeias de Património. 
Foto de Fátima Veríssimo. © EMS/CDI.

Nas intervenções a realizar pretendemos conciliar o princípio geral da conservação em funcionamento com o da 
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intervenção mínima necessária e suficiente à garantia da sua sustentabilidade, com o respeito pelo percurso histórico 
dos objetos, nomeadamente alterações a que foram sujeitos ao longo do tempo, desde que não constituam fatores 
de degradação, e ainda, a reversibilidade, estabilidade e compatibilidade dos materiais a utilizar relativamente aos 
existentes; a identificação dos materiais novos aplicados, privilegiando soluções testadas e já avaliadas em idênticos 
contextos e/ou que potenciem a sustentabilidade da intervenção; a reconstituição quando necessária, assumindo 
a sua modernidade; a documentação textual, analítica, gráfica e fotográfica de todos os trabalhos realizados, em 
suporte digital, devidamente tratada na forma de relatório, incluindo análise critica /avaliação de resultados da 
intervenção.

ConClusão
Cremos ter fundamentado a importância até agora atribuída ao património industrial da antiga fábrica de Vale de 
Milhaços e procurámos dar a conhecer as particularidades do projecto de musealização, que salvaguarda saberes 
e tecnologias associados à operação de alguns dos equipamentos em processo de preservação. 
Os anos de trabalho e de investimento de meios, por iniciativa municipal, evidenciam as potencialidades científicas, 
culturais e económicas do projecto de musealização. Complementarmente ao plano geral de conservação que tem 
sido assegurado e ao programa de conservação da caldeira e da máquina a vapor, de acordo com os objetivos 
de musealização do conjunto patrimonial de que fazem parte, urge obter novos recursos para interpretação e 
comunicação in situ, para qualificar as visitas de diferentes públicos e potenciar um mais alargado uso do espaço e 
do património do Circuito da Pólvora Negra. 
O equipamento industrial tem uma vida útil (in)determinada, que a presente proposta de intervenção e de 
musealização pretende prolongar o mais possível, obtendo o máximo proveito possível da mediação agenciada pelos 
antigos trabalhadores do Circuito da Pólvora Negra, incluindo os operadores que passaram a integrar a equipa do 
Ecomuseu. Além disso, o processo de licenciamento, apesar de naturais constrangimentos técnicos e de carácter 
legal, parece-nos francamente compensador, ao potenciar o alargamento de entidades e parceiros envolvidos nos 
objectivos de salvaguarda, no conhecimento e no uso do património em presença. 
Perante este caso, que consideramos paradigmático entre o património industrial em Portugal, coloca-se a questão 
dos meios que o tornarão sustentável ou da necessidade de o repensar e reformular eventualmente à luz de 
metodologias diferentes das seguidas até agora. 
Perante o cenário de precariedade ou mesmo de eventual esgotamento de recursos locais para continuar a proteger 
e a assegurar a preservação do Circuito da Pólvora Negra e a salvaguarda do seu património, numa perspectiva 
holística, experienciado e em uso pelo seus principais detentores, incluindo a comunidade local, questionamo-nos 
sobre as vias de mobilização de outros agentes, de forma a corresponder ao interesse patrimonial e às reconhecidas 
potencialidades do projecto de musealização. 
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