
 
1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Património Arquitectónico 

1.2. Designação: Conjunto urbano e industrial composto por instalações fabris, bairro 
operário, diversos equipamentos e mausoléu 

1.3. Outras designações: 

1.4. Local/Endereço: Limite Norte Rua da União/Rua do Industrial Alfredo da Silva, limite Sul: 
traseiras da Rua 9 de Abril – Rua da Juta – Rua 44 e traseiras do Mausoléu, Limite nascente: 
Rua 15 (do complexo) Rua 13- Rua do Ácido Sulfúrico, limite Poente: Rua 9 e Rua 11 

CP 5001 2831-904 Barreiro 

Localidade: Barreiro            Freguesia: União de Freguesias de Barreiro e Lavradio      

Concelho: Barreiro              Distrito: Setúbal 

 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. Função Original 

Diversas (indicadas em cada item) 

2.2. Função Atual  

Diversas (indicadas em cada item) 

2.3. Enquadramento 

Conjunto situado na área do antigo complexo industrial da Companhia União Fabril (CUF) 
cuja unidade urbanística e formal se pretende manter, pois é um dos locais mais 
emblemáticos da antiga CUF e onde se podem encontrar a maioria dos edifícios ligados à 
obra social de Alfredo da Silva, sendo também representativo de diversas tipologias de 
edifícios e de usos. Esta malha urbana representa também a parte “aberta” da fábrica, aquela 
que todos podiam conhecer para lá dos muros da fábrica. É aquela que no fundo fazia a 
ligação da cidade do Barreiro com o complexo fabril. 

 

 



2.4. Descrição Geral do Edificado 

Zona 1 – Edifícios e conjuntos 

Casa-Museu Alfredo da Silva 

O edifício tinha, em 1907, a serventia de escritório central da CUF no rés-do-chão, sendo o 
1.º andar destinado a ser utilizado por Alfredo da Silva como escritório e aposentos quando 
se deslocava ao Barreiro. Na década de 60 o piso térreo foi convertido em sala de receção, 
onde estava instalada a maquete do complexo industrial do Barreiro, apresentada na Feira 
Internacional de Lisboa por altura da comemoração do centenário da CUF (1865-1965), 
enquanto o 1º andar foi alvo de remodelação. Nos anos 90, com a transferência de espólio 
existente na Fábrica Sol em Alcântara, A casa Museu ficou muito enriquecida prestando 
testemunho da vida do industrial português.  

 

Posto Médico 

O edifício faz parte da “Obra Social da CUF”, com o objetivo de prestar cuidados de saúde 
aos trabalhadores e familiares da CUF e empresas associadas. O edifício apresenta uma 
arquitectura singular, desenvolvendo-se em torno de um claustro de relevante qualidade e 
grande detalhe quanto aos pormenores arquitectónicos. O edifício ocupa uma área de cerca 
de 730 metros quadrados, desenvolvendo-se em dois pisos, repartindo-se em gabinetes e 
áreas de serviços. Do claustro inicialmente existia um jardim, posteriormente um busto de 
Alfredo da Silva que foi substituído por um lago com repuxo. Atualmente encontra-se 
devoluto. 

 

Conjunto edificado do Centro de Medicina no trabalho/Gabinete de Desenho, Tipografia e 
Fotografia/Centro de Formação de Eletricistas 

(a completar) 

 

Armazém de Material Elétrico 

(a completar) 

 

Armazéns e Serviços Diversos 

(a completar) 



Sede do Grupo Desportivo da CUF 

No dia 21 de Fevereiro de 1911, foi fundada a primeira sociedade de instrução e recreio, a 
Academia Recreativa e Musical do Pessoal da Companhia União Fabril (embrião do futuro 
Grupo Desportivo da empresa). Em 1928, foi construído um novo edifício para a Academia 
Recreativa e Musical do Pessoal da CUF e o nome foi alterado para Liga de Instrução e 
Recreio CUF. A 4 de Maio de 1934, foi inaugurado o Grupo Desportivo Operário "Os 
Vermelhos". No dia 27 de Janeiro 1937, foi fundada, no Bairro Operário Novo, uma 
coletividade desportiva, que chegaria mais tarde aos lugares cimeiros dos mais importantes 
clubes de desporto portugueses, o Grupo Desportivo da CUF, que ao longo dos anos foi 
desenvolvendo diversas atividades (cinema, fotografia, jogos florais, banda de música, 
exposição de filatelia e publicações. No ano seguinte (1938) dá-se a construção do Estádio 
de Santa Bárbara para o Grupo Desportivo praticar futebol, basquetebol, ténis e outras 
modalidades, situado numa vasta faixa de terreno (que fazia parte da antiga Quinta do 
Gandum), compreendida entre o Alto de Santa Bárbara e o cemitério do Barreiro. 

 

Armazém de Descarga e Moagem de Pirites 

 (a completar) 

 

Núcleo Industrial formado por armazém, Fábrica de Fosfato Dicálcico e Reservatórios, 
Depósitos de Ácido Sulfúrico proveniente das Fábricas de Câmaras e Plataforma com 
Tanques 

(a completar) 

 

Armazém  

(a completar) 

 

Oficina de Apoio Mecânico  

(a completar) 

 

 



Zona 2 – Edifícios e conjunto 

É proposta a classificação de todo o Bairro Operário como conjunto urbano. Deverão ser 
considerados como edifícios a classificar o Cinema-Ginásio e a Torre do Relógio pela sua 
singularidade. Também se propõe a classificação do designado “Sobe e Desce” um conjunto 
de duas estradas que vencem o declive do terreno a norte e permitem o acesso ao Bairro. 

Bairro Operário 

Entre 1908 e 1927 ficam concluídas as moradias da Rua dos Óleos, Rua do Ácido Sulfúrico, 
Rua dos Superfosfatos, Rua do Dinheiro, Rua da Juta e as Travessas da Glicerina, da Oleína, 
da Estearina, da Pirite e do Azeite de Oliveira. Como se pode verificar existiu a preocupação 
de relacionar a toponímia do bairro com os produtos gerados nas fábricas. 

A partir de 1932 a CUF adquiriu todos os terrenos envolventes ao Alto de Santa Bárbara e 
após a demolição da Capela, dá início ao alargamento do Bairro Operário. 
Foram então construídas as moradias para técnicos e outro pessoal dirigente da Companhia 
e mais alguns blocos para operários, perfazendo o total de 312 moradias. Esta zona que 
ficaria conhecida como o Bairro Novo e incluía a Rua da Companhia União Fabril, Rua Dalton, 
Rua Berthelot, Rua Liebig e Rua Lavoisier. 

O Bairro Operário da CUF enquadra-se na tipologia de construções para operários, na 
primeira metade do século XX. Em banda de piso único, organizada em quarteirões, 
apresentando algumas variações tipológicas ao nível dos vãos das fachadas e nos quintais. 

As moradias do pessoal técnico apresentam-se geminadas ou isoladas, com dois pisos ou 
mais, e grande variação ao nível dos vãos e elementos decorativos das fachadas. 
É esta última fase de construção do bairro que permanece atualmente. 

 

Cinema-Ginásio 

Nos anos 40, estavam em funcionamento um Cinema e uma Biblioteca para os operários do 
Bairro Operário. O antigo Cinema da CUF hoje Casa da Cultura Cinema-Ginásio é um dos 
marcos do território industrial do Barreiro e uma sala como há já muito poucas no país, com 
duas belíssimas tapeçarias nas paredes laterais, cadeiras em pele e uma história quase 
infinita de cinema, música ou colóquios. 

 

Torre do Relógio 

É um dos marcos do Bairro de Santa Bárbara e da cidade do Barreiro, onde estava situada a 
primeira central telefónica interna das fábricas da CUF. Data de 1928 a sua construção e a 
torre apresenta dois relógios de origem francesa e um magnífico painel de azulejos a 
encimar a porta principal. 

 



Zona 3 – Conjunto Funerário 

Mausoléu Alfredo da Silva 

Alfredo da Silva nasceu em Lisboa em 1871 e faleceu em 1942, tendo sido sepultado no 
Cemitério Oriental da cidade de Lisboa. Aquando da sua morte, o Cemitério do Barreiro 
localizava-se junto ao Alto de Santa Bárbara, onde existia uma Ermida do século XVII, cuja 
invocação era Santa Bárbara e que dava o seu nome ao local. A expansão do Bairro Operário 
e várias construções fabris, foram gradualmente envolvendo a Ermida e o Cemitério, 
acabando por serem demolidos.  

Alfredo da Silva sempre manifestou o desejo de ser sepultado no Barreiro, juntos das suas 
fábricas, pelo que a sua família mandou construir um Mausoléu, para ali serem depositados 
os restos mortais do reconhecido industrial. 

 

2.5. Estado de Conservação:  

Zona 1-Edificios e Conjuntos 

Casa Museu Alfredo da Silva 

 

 

 

 

 

 

Posto Médico 

Após a nacionalização da empresa em 1977, o Posto Médico foi integrado na Segurança 
Social tendo deixado de funcionar por volta de1984-85. Desde essa altura até aos nossos 
dias, o imóvel não sofreu qualquer manutenção ou preocupação por parte de quem tinha a 
responsabilidade de o preservar. A sua degradação ficou mais observável este ano, devido à 
cedência da cobertura em algumas zonas, por onde a chuva tem entrado e tem deteriorado 
algumas zonas do pavimento e paredes do piso superior.  
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Conjunto edificado do Centro de Medicina no trabalho/Gabinete de Desenho, Tipografia e 
Fotografia/Centro de Formação de Eletricistas 

 

 

 

 

 

 

Armazém de Material Elétrico 

 

 

 

 

 

 

Armazéns e Serviços Diversos 
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Sede do Grupo Desportivo da CUF 

Após a nacionalização da empresa em 1977, este edifício foi ocupado pela Comissão de 
Trabalhadores. Atualmente encontra-se devoluto e com os vãos encerrados para não 
permitir a entrada de transeuntes. 

 

 

 

 

 

 

 

Armazém de Descarga e Moagem de Pirites 
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Depósitos de Ácido Sulfúrico proveniente das Fábricas de Câmaras e Plataforma com 
Tanques 

 

 

 

 

 

                          MB      B       R       M       R 

Paredes                                     

Pavimentos                               

Coberturas                             

Estrutura                                            

    

   

    

    

                          MB      B       R       M       R 

Paredes                                     

Pavimentos                               

Coberturas                             

Estrutura                                            

    

   

    

    

                          MB      B       R       M       R 

Paredes                                     

Pavimentos                               

Coberturas                             

Estrutura                                            

    

   

    

    



Armazém  

 

 

 

 

 

 

Oficina de Apoio Mecânico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona 2-Edificios e Conjunto 

Bairro Operário 
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Cinema-Ginásio 

 

 

 

 

 

 

 

Torre do Relógio 

 

 

 

 

 

 

 

Sobe e Desce 

Não aplicável 

 

Zona 3 – Conjunto Funerário 

Mausoléu 
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2.6. Espólio 

Existe espólio de alguns dos edifícios devolutos ou que não mantém a sua função. O espólio 
da Casa-Museu encontra-se na mesma.  

 

2.7. Depositário do espólio 

Empresa Baía do Tejo 

 

3. SITUAÇÃO DA PROPRIEDADE 

3.1. Proprietário 

PARPÚBLICA – Participações Públicas (SGPS), S.A. que nomeia administração para gerir o 
Parque Empresarial da Baía do Tejo. 

Endereço: Rua Industrial Alfredo da Silva, 12 
                 CP 5001 2831-904 Barreiro 
 
 

3.2. Artigo matricial: Não aplicável 

 

4. OBSERVAÇÕES 

4.1. Intervenções previstas 

Zona 1 – Edifícios e conjuntos 

Casa-Museu Alfredo da Silva 

A empresa Baía do Tejo prevê a intervenção neste edifício de modo a requalificá-lo e dotá-lo 
de condições de acessibilidade e também da alteração do acesso principal que passará a ser 
feito pela Rua da União. 

 

Posto Médico 

Está prevista para muto breve - dias/semana - a demolição do edifício (a CMB já terá 
licenciado as obras de demolição e de construção relativas ao novo projeto, devendo 



começar como nos foi referido pelo Vereador do Urbanismo pela demolição do imóvel) de 
modo a desenvolver rapidamente o projecto que a Baía do Tejo tem para aquela área. 

 

Conjunto edificado do Centro de Medicina no trabalho/Gabinete de Desenho, Tipografia e 
Fotografia/Centro de Formação de Eletricistas 

Está prevista a sua demolição. 

 

Armazém de Material Elétrico 

Está prevista a sua demolição. 

 

Armazéns e Serviços Diversos 

Está prevista a sua demolição. 

 

Sede do Grupo Desportivo da CUF 

Está prevista a sua demolição. 

 

Armazém de Descarga e Moagem de Pirites 

Sem informação disponível 

 

Núcleo Industrial formado por armazém, Fábrica de Fosfato Dicálcico e Reservatórios, 
Depósitos de Ácido Sulfúrico proveniente das Fábricas de Câmaras e Plataforma com 
Tanques 

Está prevista a sua demolição 

 

Armazém  

Está prevista a sua demolição 

 



Oficina de Apoio Mecânico  

Está prevista a sua demolição 

 

Zona 2 – Edifícios e conjunto 

Bairro Operário 

Para este bairro a perspetiva é de atrair serviços para ocupar quer as casas de habitação dos 
operários, quer das moradias dos diretores. A Antiga escola primária funciona como Escola 
Primária, a Despensa como Papelaria, a Padaria está ocupada com os CTT, a Carvoaria como 
Bar-Discoteca, o Refeitório como Health-Club. A Messe dos Quadros está devoluta já tendo 
funcionado como Restaurante. 

 

Cinema-Ginásio 

Funciona sob solicitação à Baía do Tejo ou para iniciativas da própria empresa. Prevê-se a 
sua continuidade. 

 

Torre do Relógio 

Não aplicável 

 

Zona 3 – Conjunto Funerário 

Mausoléu Alfredo da Silva 

Não aplicável 

 

4.2. Pessoas/entidades que possam dar informações 

Presidente da Câmara Municipal do Barreiro (Carlos Humberto), Vereador do Urbanismo da 
Câmara Municipal do Barreiro (Rui Lopo) e Administrador da Baía do Tejo (Sérgio Saraiva). 

 

4.3. Restrições à divulgação da informação 

A informação contida neste documento é relativa ao início do procedimento de classificação, 
devendo a mesma ser salvaguardada de modo a que a sua divulgação não possa por em 



causa a continuidade do edificado aqui descrito. Deverá por isso ser de uso exclusivo dos 
serviços da DGPC. 

 

5. OUTRAS PROTECÇÕES 

5.1. Classificação 

Inexistente 

5.2. ZEP 

Não aplicável 

5.3. Instrumentos de gestão territorial (Dec. Lei n.º 380/99 de 22 de Setembro, alterado pelo 
dec. Lei n.º 310/03 de 10 de Dezembro) 

Plano Diretor Municipal do Barreiro e Plano de Urbanização Quimiparque e Área envolvente 
(nº2 do art.77 do Decreto-lei nº316/2007, de 19 de Setembro), que ainda não se encontra 
em vigor (conferência de serviços). 

 

6. CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA-ARTISTA 

6.1. e 6.2 Época construtiva e Síntese Histórica 

 

Zona 1 – Edifícios e conjuntos 

Casa-Museu Alfredo da Silva 

(a completar) 

 

Posto Médico 

O imóvel foi inaugurado em 18 de Abril de 1943, na sequência da formação da Caixa de 
Previdência do Pessoal da Companhia União Fabril e Empresas Associadas em 1940. A par do 
desenvolvimento industrial, Alfredo da Silva iniciou igualmente uma responsabilidade social 
que veio a ser definida como a “Obra Social da CUF”, a qual passava por ir ao encontro das 
necessidades básicas dos seus trabalhadores como fossem a alimentação, a habitação e a 
saúde.  



A produção de adubos teve início no Barreiro em 1908, mas igualmente foi aberto um 
departamento médico e de enfermagem gratuito que ao longo dos anos de actividade 
médica foi crescendo simultaneamente com as unidades fabris. Com a formação da Caixa de 
Previdência, surge a necessidade de construir um edifício de raiz, com cerca de 730 m2, com 
uma configuração conventual em retângulo, que se desenvolve em dois pisos sobre um 
claustro central. No rés-do-chão estavam instalados os serviços de atendimento geral, 
enfermagem, gabinetes de consultas e a farmácia com laboratório. No primeiro andar 
estavam instalados o serviço de radiologia (equipado com raio X), a pediatria, o tratamento 
dentário, as salas de partos, o bloco operatório e os quartos de internamento. Em 1945, 
iniciaram-se as “consulta pré-natal” coisa nunca vista no País. O posto médico recebia 
diariamente centenas de trabalhadores e seus familiares registando-se cerca de 10 mil 
utentes por mês nos primeiros meses de vida daquela instituição. Aqui foram efetuados 
milhares de partos não complicados, sendo que os mais complicados eram enviados para 
Lisboa em transporte próprio. Em paralelo foi também criado, em 1942, o Centro de 
Medicina no Trabalho, instituição pioneira ligada à saúde no trabalho. O Posto Médico e o 
Centro de Medicina sempre estiveram ligados, quer do ponto de vista geográfico, (foi 
construído paredes meias), quer na óptica do complemento da saúde dos trabalhadores, 
quer ainda na colaboração entre existente entre todos os profissionais dos dois serviços. 

 

Conjunto edificado do Centro de Medicina no trabalho/Gabinete de Desenho, Tipografia e 
Fotografia/Centro de Formação de Eletricistas 

(a completar) 

 

Armazém de Material Elétrico 

(a completar) 

 

Armazéns e Serviços Diversos 

(a completar) 

 

Sede do Grupo Desportivo da CUF 

(a completar) 

 



Armazém de Descarga e Moagem de Pirites 

(a completar) 

 

Núcleo Industrial formado por armazém, Fábrica de Fosfato Dicálcico e Reservatórios, 
Depósitos de Ácido Sulfúrico proveniente das Fábricas de Câmaras e Plataforma com 
Tanques 

(a completar) 

 

Armazém  

(a completar) 

 

Oficina de Apoio Mecânico  

(a completar) 

 

Zona 2 – Edifícios e conjunto 

Bairro Operário 

(a completar) 

 

Cinema-Ginásio 

(a completar) 

 

Torre do Relógio 

(a completar) 

 

 

 



Zona 3 – Conjunto Funerário 

Mausoléu Alfredo da Silva 

O Mausoléu ficou concluído em 1944, localizando-se no extremo Sul do antigo cemitério. 

 

7. CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA 

Zona 1 – Edifícios e conjuntos 

Casa-Museu Alfredo da Silva 

(a completar) 

 

Posto Médico 

Edifício de planta retangular que se desenvolve em torno de um claustro, à volta deste 
desenvolve-se um corredor a partir do qual é feito o acesso às salas e gabinetes médicos. 
Exteriormente apresenta vãos retangulares alinhados com molduras de pedra e janelas em 
madeira e vidro. Apresenta embasamento em pedra e platibanda. As portas e guarnições são 
de madeira nobres, sendo as exteriores pintadas e as interiores à cor natural. As janelas 
existentes entre o corredor e o claustro desenvolvem-se entre pilares de pedra verticais e 
são obras de detalhe considerável, baseadas numa reticula sendo a parte superior em arco. É 
tanto quanto nos é possível observar construído em alvenaria de pedra, rebocado e pintado. 
As paredes interiores divisórias deverão ser em tabique. Os pavimentos são de madeira e 
apoiam-se em vigas também de madeira. Os tetos parecem ser em placas de estafe pintado. 
A cobertura é feita por telha cerâmica tipo “Marselha” em tom natural assente em vigamento 
de madeira. A composição do telhado apresenta uma espécie de “rosa-dos-ventos”; 

 

Conjunto edificado do Centro de Medicina no trabalho/Gabinete de Desenho, Tipografia e 
Fotografia/Centro de Formação de Eletricistas 

(a completar) 

 

Armazém de Material Elétrico 

(a completar) 

 



Armazéns e Serviços Diversos 

(a completar) 

 

 

Sede do Grupo Desportivo da CUF 

(a completar) 

 

 

Armazém de Descarga e Moagem de Pirites 

(a completar) 

 

 

Núcleo Industrial formado por armazém, Fábrica de Fosfato Dicálcico e Reservatórios, 
Depósitos de Ácido Sulfúrico proveniente das Fábricas de Câmaras e Plataforma com 
Tanques 

(a completar) 

 

 

Armazém  

(a completar) 

 

 

Oficina de Apoio Mecânico  

(a completar) 

 

 



Zona 2 – Edifícios e conjunto 

Bairro Operário 

(a completar) 

 

 

Cinema-Ginásio 

(a completar) 

 

 

Torre do Relógio 

(a completar) 

 

Zona 3 – Conjunto Funerário 

Mausoléu Alfredo da Silva 

O monumento funerário foi construído em granito, assente num embasamento circular com 
12 metros de largura. Ao centro, uma pirâmide truncada com 7 metros de altura, suporta 
um sarcófago simbólico. Na base da pirâmide repousam os restos mortais de Alfredo da 
Silva que para aqui foram transladados a 20 de Agosto de 1944. 

O projeto foi desenvolvido pelo arquiteto Luís Cristino da Silva, com baixos-relevos do 
escultor Leopoldo de Almeida. Os baixos-relevos mostram os operários fabris numa atitude 
de homenagem e tristeza à morte do industrial. 

 

8. CARACTERIZAÇÃO ARQUEOLÓGICA 

Não aplicável 
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