DOSSIER

“NA DEFESA DO POSTO
MÉDICO DA CUF”
NO BARREIRO

NOTAS SOBRE:

“A OBRA SOCIAL DE
ALFREDO DA SILVA
E SEUS CONTINUADORES”

“O POSTO MÉDICO DA CUF”

A OBRA SOCIAL DA CUF NO BARREIRO

Nos finais de 1906, Alfredo da Silva decide instalar no Barreiro a Companhia União Fabril. Em 21 de
Fevereiro de 1907, assina com Bensaúde e C.ª a aquisição de terrenos onde existia uma fábrica de cortiça
que dispunha de uma ligação ferroviária até ao cais acostável. Em 19 de Setembro de 1908, entra em
funcionamento a primeira unidade produtiva da CUF no Barreiro com a extracção de óleo de bagaço de
azeitona. Ainda neste ano, é construído o Primeiro Bairro Operário a sul da CUF. Estava dado o primeiro
passo, naquele que viria a ser um dos maiores e mais importantes Complexos Industriais da Europa. O
edifício que começou por funcionar, como escritório central da CUF em 1907, onde o primeiro andar era
utilizado por Alfredo da Silva quando se deslocava ao Barreiro, é actualmente a Casa-Museu.
Ao mesmo tempo que a CUF vai implementando unidades fabris, cria igualmente politicas sociais que
visam a melhoria das condições de vida dos seus trabalhadores e familiares. Alfredo da Silva tinha a
consciência que uma grande parte dos seus trabalhadores eram imigrantes (Norte e Alentejo), e que na
altura o Barreiro não dispunha de condições de habitabilidade para acolher um tão grande número de
pessoas que as unidades fabris necessitavam. Complementarmente ao bairro operário, mandou construir
uma padaria que dispunha de moagem, uma despensa, uma carvoaria e um posto médico.
Em 1927, abre a primeira escola para ambos os sexos e em 1937 é criado o Grupo Desportivo da
CUF. Em 1931 é construído um novo Bairro Operário, situado a norte da CUF. Em 1940, funda-se a Caixa de
Previdência do Pessoal da Companhia União Fabril e Empresas Associadas. Nesta estrutura são integrados
os benefícios que em grande medida já eram concedidos pela empresa aos seus trabalhadores. Nesta altura
já a CUF empregava cerca de 11 000 trabalhadores.
A Torre do Relógio data de 1928 e foi a primeira central telefónica da rede interna da CUF. Esta torre
apresenta 2 relógios e um painel de azulejos a encimar a porta principal.
Em 1942 Funda-se a Companhia de seguros Império, providenciando meios próprios para o Seguro
dos seus trabalhadores e suas empresas e entra em funcionamento o Primeiro Refeitório para os
trabalhadores. Morte de Alfredo da Silva, assume a Presidência do Conselho de Administração D. Manuel
de Mello. Ainda neste ano é criado o Centro de Medicina no Trabalho.
Em 18 de Abril de 1943 é inaugurado o Posto Médico da CUF que conjuntamente com o Centro de
Medicina, visam a prestação de cuidados de saúde aos seus trabalhadores e familiares. É ainda criada uma
Colónia de Férias na Quinta da Comenda, perto de Setúbal, para os filhos dos trabalhadores. É inaugurado
o Infantário n.º 1, que pouco dista das instituições atrás referidas.
A 20 de Agosto de 1944, o corpo de Alfredo da Silva é sepultado no Mausoléu junto às fábricas que
tinha mandado construir. O projecto foi desenvolvido pelo arquitecto Luís cristino da Silva e o escultor
Leopoldo de Almeida.
A Caixa de Previdência do Pessoal da CUF, inaugura em Junho de 1945, o Hospital da CUF no antigo
Palácio Sassetti.
Em 1950 abre portas uma nova Colónia de Férias em Almoçageme-Sintra para os filhos dos
trabalhadores, equipada com o que de melhor se fazia pela europa. Ainda na década de 50 foi criado o

Centro Educativo em regime de externato para apoio pós-escolar, bem como a aprendizes das oficinas da
CUF.
Na antiga Central Diesel que data de 1935, foi instalado o Museu Industrial, o qual foi inaugurado a
20 de Dezembro de 2004.

É toda esta “Obra Social” que deve ser preservada e ancorada na designada Cidade Industrial do
Barreiro, da qual fazem parte integrante todo o património associado aos Caminhos de Ferro Portugueses e
Fábricas Corticeiras cujo espólio se desconhece.

NOTAS SOBRE O POSTO MÉDICO DA CUF

A par da estratégia de desenvolvimento industrial, Alfredo da Silva implementou a sua “Obra Social”.
Logo em 1908 deu início à construção do Bairro Operário, da Despensa Social (Mercearia), Padaria e
Posto Médico. Em 1927 foi aberta a primeira Escola para ambos os sexos. O primeiro Refeitório entra
em funcionamento em 1942 e a Colónia de Férias para os filhos dos trabalhadores em 1950.
Em 1940 a empresa CUF criou a Caixa de Previdência da CUF e Empresas Associadas, pois só no
Barreiro trabalhavam cerca de 11 000 pessoas. No âmbito da Caixa de Previdência foi construído um
Posto Médico, cujos primeiros Directores foram o Dr. António Pacheco Nobre e o Dr. Carlos França.
O passo seguinte foi criar o Centro de Medicina do Trabalho, inicialmente dirigido pelo Prof. Portela
Gomes e mais tarde pelo Dr. António Luz, criando assim uma das instituições pioneiras ligada à saúde e
ao trabalho. Estas duas realidades, Posto Médico e Centro de Medicina no Trabalho estavam
umbilicalmente ligadas quer do ponto de vista geográfico, quer do complemento da saúde dos
trabalhadores e seus familiares, quer ainda na colaboração dos seus profissionais.

Na foto ao lado pode-se observar o edifício do Posto
Médico da CUF que foi inaugurada em 18 de Abril de
1943. A construção desenvolve-se à volta de um
claustro ou páteo interior, o qual proporcionava não só
beleza e dignidade ao edificio mas também uma melhor
iluminação e ventilação ao edíficio. A foto abaixo
mostra o claustro com um fontanário no centro do
espaço, onde primitivamente existia um busto de
Alfredo da Silva.

Ligado ao Posto Médico e construído na mesma
época, foi edificado o Centro de Medicina no
Trabalho, o qual se encontra em perfeito estado de
utilização mercê das manutenções a que foi sujeito.
Concomitantemente o Posto Medico não deve ter
sido sujeito a quaisquer manutenções dado que
uma construção com 74 anos, deveria encontrar-se
em muito melhores condições do que aquelas que
apresenta actualmente. Outro edifício que foi
construído na mesma altura e que igualmente se
encontra em muito bom estado corresponde ao
Hospital da CUF em Lisboa, que também pertencia à
empresa.

Num primeiro momento o projecto
desenvolvido pela Baía do Tejo para a
requalificação do espaço que gere e
segundo a sua newsletter, o Posto
Médico iria ser recuperado e
reabilitado tal como a figura
documenta (edifício ao fundo a
amarelo).

Actualmente verifica-se que o projeto
para o local sofreu alterões, as quais
não se conseguem ver na figura
seguinte, mas que não contempla a
recuperação do Posto Médico.

Numa proposta intermédia (na
planta abaixo), verificamos que no
local do posto médico encontra-se
um circulo de árvores, possivelmente
correspondente a um anfiteatro. Vêse também uma inflexão no final da
Rua da CUF que também colide com
o edifício do posto médico. Pelo que
é possível observar, todo o edificado
da rua da CUF a sul do posto médico
como o ex-centro de medicina no
trabalho é mantido e só o edifício
mais emblemático é demolido.

Se a Casa de Alfredo da Silva deve ser mantida, como está contemplado e bem, não é menos
importante manter o Posto Médico e criar um pólo museológico em continuidade com o património
delimitado entre a Rua da CUF, de Liebig, 9 de Abril e a do Industrial Alfredo da Silva.

Tanto quanto se sabe pela comunicação social esta é última versão do projeto:

Pode ver-se que no local do Posto Médico é construído um parque de estacionamento
com arborização e uma rotunda. É também demolido todo o edificado a poente na Rua da
CUF.

Foi desenvolvida uma petição com a seguinte formulação:

PETIÇÃO:
“NA DEFESA DO POSTO
MÉDICO DA CUF”
NO BARREIRO

FOLHAS IDENTIFICADORAS
DOS SUBSCRITORES ON-LINE E
PAPEL

NA DEFESA DO POSTO MÉDICO DA CUF
Para: Assembleia da República, Direção Geral do Património Cultural, Ordem dos
Arquitetos, Presidentes da Assembleia Municipal e do Município do Barreiro,
Presidentes das Juntas de Freguesia do Barreiro, Administração da Baía do Tejo,
População e Órgãos de Comunicação Social

"Cada um dos bens do património
deles constitui

cultural

uma perda definitiva

ou natural é único e o desaparecimento

e um empobrecimento

irreversível

de um

desse património."
UNESCO

Esta Petição tem por objetivo mobilizar e unir vontades no sentido da defesa e preservação do
"Posto Médico da CUF", edifício inaugurado em 18 de Abril de 1943 na sequência da fundação
da Caixa de Previdência do Pessoal da Companhia União Fabril (CUF) e Empresas Associadas
em 1940, em detrimento do projeto atual e das obras em curso promovidas pelo parque
empresarial

da

Baía

do

Tejo

que

preveem

a

sua

demolição.

o

Posto Médico bem como o Centro de Medicina no Trabalho, faziam parte de um projeto
social mais vasto a que Alfredo da Silva chamou "A Obra Social da CUF" e cuja premissa visava
prestar cuidados de saúde aos seus trabalhadores

e familiares.

Segundo Miguel de Sousa no

livro "Alfredo da Silva a CUF e o Barreiro", o posto médico era descrito como: " ...naquilo que
atualmente se poderia designar para efeitos práticos uma Policlínica, no sentido clássico do
termo (...) a qual dispunha de capacidade instalada para radiologia, análises clínicas, exames
especializados, enfermagem, tratamentos ortopédicos, fisioterapia, partos não-complicados e
farmácia privativa". Salienta-se que esta farmácia, além de fornecedora de medicamentos,
também os produzia e distribuía
mundial.

aquando da sua escassez como no período

pós 2ª guerra

Acresce a sua qualidade construtiva, materiais e estética e todo o seu desenvolvimento formal
em torno de um claustro que lhe proporciona luz interior e uma eficaz ventilação natural, obra
arquitetónica
encontrar,

de relevante qualidade, bem como o equipamento
tudo

isto

comum

a

construções

semelhantes

ainda por lá decerto se pode
que

a

CUF

promovia.

É importante

que tenhamos

uma palavra a dizer sobre o que queremos como património

da

nossa história, nomeadamente quando essa história se confunde e interliga com a do Barreiro
e das suas gentes (naturais e de muitos que para aqui imigraram), que aqui trabalharam,
lutaram, viveram, amaram e morreram. História que urge preservar porque aquele edifício
tem
"História
e
Estória".
Pretende-se que ao edifício seja dada uma utilidade condigna ao integrá-lo nos Polos
Museológicos como a casa de Alfredo da Silva ou o Museu Industrial da Baía do Tejo, sendo
este no entanto um exemplar da obra social dedicado à saúde e bem-estar dos trabalhadores
da
CUF
e
seus
familiares.
Assim, e considerando a importância que detém o conjunto formado pelo Bairro Operário, e os
antigos edifícios em que funcionavam a Creche e Infantário, a Despensa Social, o Laboratório
Central, o Refeitório n.º 1, o Refeitório da Messe e a Casa da Cultura, património
indiscutivelmente
único no país e testemunho de uma época que contribuiu de uma forma
decisiva para o crescimento e história do Barreiro vêm os cidadãos abaixo-assinados solicitar o
seguinte:
1.Manutenção

de todo o edificado

do lado poente da Rua da CUF de forma a preservar

a

unidade do tecido urbano industrial daquela rua, reforçando o valor do seu edifício mais
emblemático: o Posto Médico da CUF, no qual nasceram muitas gerações de Barreirenses e
que apresenta também grande valor patrimonial e que por isso deve ser mantido, o que
implica a alteração ao projeto existente, que podem ser compensadas com os itens a seguir
descritos:
1.1. A musealização

do antigo

Posto Médico

da CUF a par com a Casa Alfredo

da Silva

inserindo-o no conjunto urbano e industrial situado entre as ruas da CUF a poente, de Liebig a
nascente, a 9 de abril a norte e do industrial Alfredo da Silva e da União a sul;
1.2.A integração do edifício no roteiro para a interpretação do património industrial em todo o
antigo complexo industrial, com a criação de uma placa de sinalização e explicação do
edificado e suas antigas funções, com eventual recurso a tecnologia áudio-guia e recreação do
ambiente sonoro e visual e sua divulgação a instituições
internacionais,
promovendo

de ensino e culturais

nacionais e
parcerias;

2. Integração e discussão pública deste processo e de outros desta natureza que possam por
em
causa
valores
patrimoniais
únicos
e
insubstituíveis,
como
é o caso.

Esperando a melhor atenção para este anseio que resulta da legítima vontade de preservação
do edifício do "Posto Médico da CUF" e de um tecido urbano-industrial
ligado a funções
industriais

de características

únicas no país, mas que no entanto

se entende

ser possível

revitalizar com funções compatíveis e com a consciência liberta de saudosismos, temos a
convicção de que os seus primeiros Diretores (Dr. António Pacheco Nobre e o Dr. Carlos
França) igualmente concordariam
petição os seguintes cidadãos:

ser um dever cívico assinar esta Petição. Subscrevem esta

CARTAS S.O.S. ENVIADAS

AO SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA

AO SR. PRIMEIRO-MINISTRO

AO SR. MINISTRO DA CULTURA

Exmo. Sr. Primeiro-ministro,
Somos um grupo de cidadãos que se uniu para lutar contra a iminente demolição do
edifício onde funcionou o Posto Médico da CUF e vimos solicitar o seu auxílio nesta
causa tendo em conta que as duas entidades diretamente responsáveis quer pela
promoção da obra que o põe em causa, quer pelo seu licenciamento não se mostram
abertas a equacionar outra solução em que o mesmo seja mantido.
Trata-se de um edifício de referência na obra social que Alfredo da Silva desenvolveu
praticamente desde o início do complexo fabril da CUF no Barreiro (1908), que
apresenta uma arquitetura com grande detalhe, rigor e qualidade quanto aos
pormenores e materiais, desenvolvendo-se em torno de um claustro. Este edifício tal
como outros no complexo nunca foi alvo de qualquer salvaguarda. A obra que prevê a
demolição do edifício resulta de um projeto da iniciativa da empresa Baía do Tejo, a
qual gere os terrenos e o edificado do antigo complexo fabril, e que prevê reperfilar a
Rua da União na qual este se situa e o arranjo paisagístico do local e sua envolvente. A
obra está para muito breve (dias ou semana), pelo que solicitamos a sua intervenção,
pois não foi mostrada abertura a qualquer outra solução que não passe pela demolição
do edifício, o que entendemos ser evitável por este se poder enquadrar e valorizar o
próprio projeto.
Foi criado um grupo público na rede social “Facebook” de modo a que mais pessoas se
possam juntar a esta causa (https://www.facebook.com/groups/1743961649254191/.)
Também promovemos uma petição pública, que circula em formato digital no site:
“Petição Pública” (http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT84386), e em papel.
Contactámos a DGPC, que nos informou não poder reverter a situação dado que o
edifício não se encontra classificado nem sujeito a qualquer medida de salvaguarda
resultante da classificação de outro na envolvente, dado que a licença para a
demolição do edifício parece já ter sido assinada. Ainda assim avançámos com um
processo de classificação para este edifício, que será também alargado a outros no
complexo para que o património industrial existente e único no país não continue a ser
posto em causa.
Agradecemos desde já o tempo despendido e qualquer auxílio a esta causa, que
gostaríamos não fosse perdida, tendo em conta o enriquecimento que este edifício
representa para a comunidade local e para todo um conjunto patrimonial ligado à
indústria, único no país.

