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CORRESPONDÊNCIA MANTIDA
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Ex.mo Senhor Presidente da Assembleia da República
Foi realizada uma Petição Pública “Na Defesa do Posto Médico da CUF” no
Barreiro com recolha de assinaturas através do site Petição-pública,
complementada com assinaturas recolhidas em suporte de papel. Os
subscritores (586) esperavam com a sua acção, sensibilizar responsáveis
institucionais, autárquicos e administração da Baia do Tejo para a continuação
daquele imóvel impar na cidade industrial do Barreiro. Infelizmente e apesar de
termos solicitado ajuda a todos os níveis das instituições nacionais, a nossa
luta não vai conseguir a conservação de tal património já que o seu abate está
previsto para a próxima 2ª feira. Lamentamos profundamente que os
responsáveis pela gestão daquele espaço industrial e seu património (Baía do
Tejo), empresa pública e portanto com o dinheiro dos portugueses, na sombra
de um projecto de arborização e pseudo alargamento de uma estrada
"excessivamente perigosa" (apenas temos conhecimento de dois casos mais
aflitivos em 100 anos), venha a concretizar tal barbaridade histórica na
designada “Obra Social de Alfredo da Silva”.
Estamos ao dispor para qualquer esclarecimento julgado conveniente,
Receba, Senhor Presidente da Assembleia da República, os meus mais
calorosos cumprimentos.
António Ferreira
(1º subscritor)

cujas idades estão na faixa acima dos 65 anos e que portanto a grande maioria delas não tem
acesso a net. O que gostaríamos de saber era se complementarmente à petição on-line,
também podíamos recolher assinaturas em folhas de papel A4, p.e., com os mesmos campos,
excluindo obviamente a identificação do e-mail.
Gratos pela informação que nos possam fazer chegar.
Melhores cumprimentos
P'grupo de trabalho
António Ferreira

CÂMARA MUNICIPAL DO
BARREIRO:

PROPOSTA PARA A REABILITAÇÃO DO ANTIGO POSTO
MÉDICO DA CUF E CRIAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL
DO BARREIRO

AVISO PRÉVIO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PÚBLICA

CORRESPONDÊNCIA MANTIDA

PROPOSTA PARA A REABILITAÇÃO DO
ANTIGO POSTO MÉDICO DA CUF E CRIAÇÃO DO
MUSEU MUNICIPAL DO BARREIRO

Proposta para a Reabilitação do antigo Edifício do Posto Médico da CUF
(Companhia União Fabril)

Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Barreiro
À Administração da Empresa Baía do Tejo

1. Enquadramento
O grupo de cidadãos que se uniu para defender a preservação do antigo Posto
Médico da CUF e edifícios adjacentes na Rua da CUF, vem por este meio
apresentar uma proposta para a requalificação e reutilização deste edifício que se
encontra em risco de demolição e desaparecimento devido ao projeto que a
empresa Baía do Tejo pretende implementar e que prevê o reperfilamento da Rua
da União/Rua do Industrial Alfredo da Silva. A demolição do edifício fica a dever-se
segundo esta empresa à falta da identificação deste edifício – tal como outros como edifício de interesse e a preservar no âmbito dos estudos efetuados pela
equipa responsável pela elaboração do Plano de Urbanização da Quimiparque e
Área Envolvente (PUQAE) e ainda à incompatibilização do edifício com o projeto de
arranjo paisagístico previsto para a zona.

Tal como já mencionado em comunicados, entrevistas e reuniões anteriores tidas
quer com esta empresa quer com a Divisão de Urbanismo e Ambiente da Câmara
Municipal do Barreiro, na pessoa do Vereador Rui Lopo, este grupo de cidadãos
considera a demolição do edifício em causa uma perda patrimonial irreparável para
a memória coletiva da cidade do Barreiro quer do ponto de vista urbanístico,
arquitetónico e do próprio património industrial ligada no presente caso à obra
social da CUF. Considera ainda este grupo de cidadãos que os motivos
apresentados para a não continuidade do edifício serão facilmente ultrapassados
caso exista vontade para tal, pois o PUQAE não se encontra em vigor e o Projeto de
Reperfilamento da Rua da União pode ser alterado mantendo a sua matriz de
abertura à cidade e a requalificação paisagística que preconiza, mantendo no
entanto o edifício do Posto Médico e todo o edificado poente da Rua da CUF.

No entanto, conscientes dos custos que a reabilitação do edifício, bem como da
rentabilização futura que o mesmo espaço deve ter, discutiram-se no seio do grupo
algumas soluções que a pudessem validar. Desta discussão nasceram várias ideias
e destas foi selecionada aquela que pareceu mais interessante do ponto de vista
da manutenção do edifício e do ponto de vista da qualificação do próprio concelho
do Barreiro, pelo que avançamos com a presente proposta, que consideramos
credível e viável: a criação no edifício do antigo Posto Médico da CUF do Museu
Municipal do Barreiro.

2. A Proposta: Fundamentação
O Barreiro é uma localidade com mais de 500 anos de existência e sede de um
concelho cuja configuração geográfica se encontra estabelecida há já 150 anos.
Para além destes factos, o Barreiro tem o estatuto de cidade há mais de 30 anos.
Por si só esta realidade cronológica constitui razão suficiente para a instituição de
um museu local, mas a estes motivos acresce todo um legado histórico que se
desenvolve desde tempos anteriores aos descobrimentos até à industrialização do
Seculo XX: desde a descrição do Barreiro como uma pequena vila onde um
conjunto de pescadores que realizavam a faina na “barra” o que deu nome à vila,
como um importante povoado na era dos descobrimentos com a disponibilização
dos seus pinhais para a construção de naus e a confeção dos biscoitos para a
alimentação dos marinheiros a fábrica de vidros e faianças que mais tarde foi
mudada para a Marinha Grande, passando pela história do Lavradio local onde
existia uma imensidão de vinha da qual provinham reconhecidamente dos
melhores vinhos nacionais, entre os quais o famoso “bastardinho” ou vinho do
Lavradio e para onde convergiam não só a família real para férias de veraneio mas
também uma “casta” de personalidades entre os quais emissários papais
culminado no desenvolvimento industrial dos séculos XIX e XX promovido pela
fixação das oficinas de caminho-de-ferro, da indústria corticeira e pela
implementação na cidade do maior complexo industrial do país a CUF, fruto das
fortes acessibilidades existentes não só à capital como às fontes de matériasprimas que lhes eram necessárias.

Os museus municipais são hoje uma realidade em muitos municípios portugueses
e surgem como revitalizadores e agregadores da atividade cultural da comunidade,
guardiões do passado colectivo local e fonte de inspiração para a criação de uma
identidade local própria, necessária sobretudo quando as raízes da população não
se encontram na sua maioria no próprio concelho, mas como é o caso do Barreiro
dispersas pelo país.

O Barreiro possui atualmente um espaço tutelado pela autarquia que entre outras
valências possui um espaço museológico. Trata-se do “Espaço Memória”, que se
encontra instalado num edifício implantado em terrenos da empresa Baía do Tejo.
Contudo este espaço é limitado e não corresponde às necessidades expositivas
que a história do Barreiro já merece e que um verdadeiro museu precisaria para
desenvolver a sua atividade. Dada esta necessidade e a proximidade geográfica do
local a que se encontra o antigo posto médico da CUF, e a sua arquitetura de
exceção parece-nos que a sua utilização enquanto Museu Municipal além de não
ser descabida traria diversas vantagens para a cidade e para o concelho do
Barreiro: Em primeiro lugar, a preservação de um edifício de grande importância
para a memória colectiva da população do Barreiro (edifício este que constitui um
exemplar arquitectónico singular e de rara execução, senão mesmo único no
panorama arquitectónico do concelho do Barreiro) e em segundo lugar, a criação
de um novo espaço cultural e simbólico, agregador e gerador de identidade
coletiva.

Como é óbvio, estamos conscientes de que a reabilitação do edifício é
condicionada por um grande conjunto de problemas, sendo que os principais são a
não pertença do edifício à autarquia e o custo avultado das obras necessárias para
a reabilitação do edifício. Além do mais, também o retorno e sustentabilidade
financeira de tal infra-estrutura são aparentemente muito difíceis de obter, sendo
todo o investimento e encargo financeiro dificilmente suportável pelo Município,
pelo que julgamos ser necessário manter conversações e negociações com a
empresa Baia do Tejo proprietária do edifício em causa e avançar com uma
proposta de modelo de gestão que a envolva, quer no que toca ao investimento
quer à definição de contrapartidas.

3. Modelo Possível de Execução
Dentro desta linha de pensamento e tendo em conta a especificidade desta
proposta, é sensato equacionar uma solução que envolva a empresa Baia do Tejo.
Assim, uma das soluções para a implementação da proposta que apresentamos
passaria por um investimento inicial desta empresa na reabilitação do edifício do
Posto Médico, sendo este rentabilizado pelo aluguer do espaço à Câmara Municipal
à semelhança do que acontece atualmente com o “Espaço Memória” e não sendo
eventualmente o edifício ocupado na sua totalidade pelo Museu Municipal e suas
dependências, teria ainda a possibilidade de instalação de atividades de comércio
e serviços compatíveis com o Museu, ficando no entanto o município com opção de
aquisição futura.

Entendemos no entanto, que a tutela e gestão do futuro Museu Municipal deve
estar a cargo da Câmara Municipal e pensamos que como ponto de partida a
câmara possa recorrer a programas de apoio dos quadros comunitários europeus
para o projeto de musealização.

Defendemos que o projeto e a planificação museológica devem ser sustentados em
situações concretizáveis e realistas, inspirados nos melhores exemplos da
museologia atual tendo em conta diversas acções. Assim, pensamos o Museu
Municipal como um centro cultural e criador. No fundo, um espaço com uma
exposição permanente da história da cidade e do concelho, mas onde a exposição
do acervo possa ser rotativa, ao qual se juntaria um programa de exposições
temporárias, ciclos de conferências, debates e colóquios e a criação de pequenos
festivais de artes performativas e sonoras (teatro, circo, cinema, música e outras)
sempre tendo como pano de fundo o passado e o futuro da cidade e do concelho
do Barreiro.

Paralelamente, o Museu deverá possuir um espaço de restauração e
merchandising (loja do Museu) tal como acontece um pouco por todas as
instituições museais do país e da Europa e espaço privado para acomodar as
reservas museológicas, arquivo e espaço para a gestão do Museu.

Assim, o Museu perseverará a história e a memória da cidade e do concelho
através de estratégias de comunicação e divulgação atuais e por outro lado,
transformar-se-á num espaço dinâmico, capaz de criar constantes atrativos que
motivem os barreirenses a realizar sucessivas visitas. Com esta gestão e
programação atrair-se-á também os mais diversos públicos, desde os jovens, aos
mais velhos, passando pelo público de meia-idade.
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significativamente maiores e melhores. Será assim possível que o novo Museu se
autonomize, separando-se de outros serviços como o Arquivo Municipal que
merece também ele um espaço próprio e independente, tornando-se um
equipamento fundamental para a cidade, o concelho e a região.

A implementação do Museu Municipal no antigo posto médico da CUF, dará
certamente uma realidade museográfica e expositiva mais vasta e mais visível ao
acervo museológico (que deve ser o das reservas museológicas ampliado com uma
política de incorporações coerente), pois este edifício possui mais área e área mais
digna do que a do edifício que atualmente alberga o “Espaço Memória”.

Além do mais, o antigo posto médico é um edifício mais visível, situando-se junto a
uma importante via de ligação viária sendo também um edifício que se distingue na
envolvente. Reiteramos ainda que o edifício não complica a requalificação
urbanística pretendida para o espaço em que se se insere, antes a favorece tanto
estética como funcionalmente, tal como foi demonstrada numa proposta de
projeto, apresentada para o local pela empresa Baia do Tejo em que este edifício
era mantido, tal como todo o conjunto poente da Rua da CUF.

A localização do Museu Municipal junto à Casa Museu Alfredo da Silva, ao Bairro
Operário e seus edifícios notáveis, ao Mausoléu de Alfredo da Silva, ao Museu

Industrial da Baia do Tejo e às instalações do complexo fabril seriam um motivo de
visita para residentes, turistas e para percursos temáticos organizados passíveis de
promoção a escolas e instituições diversas, na senda do já existente Roteiro da
Industria que é praticamente desconhecido dos Barreirenses.
Desta forma, parece existir todo um conjunto de suporte teórico e de viabilização
para a ideia de concretização e implementação de um Museu Municipal no
Barreiro.

Por fim e não menos importante, há que pensar na sustentabilidade do projecto a
médio e longo prazo e neste sentido, entende-se que a existência de um Museu
Municipal não deve ser suportada por um sistema de financiamento a fundo
perdido como ocorre em muitos destes projectos, sobretudo no interior do país.
Pretende-se que este museu seja um museu ativo e de visita regular tal como já
explicado, contrariando assim os modelos aplicados pelos museus tutelados pela
Baia do Tejo (Museu Industrial e Casa-Museu Alfredo da Silva). Só assim, com uma
receita de bilheteira consistente e com um público fidelizado será possível reunir
mecenas e até patrocinadores que ajudem a auto-sustentar o projecto.

Além do mais, acreditamos que a criação de um Museu Municipal no edifício em
causa com a programação que se apresentou, pode constituir um importante
incentivo para o aproveitamento turístico da cidade, pois como é sabido, o turismo
é a actividade económica do século XXI e um dos grandes meios de
empregabilidade actuais. O Barreiro encontra-se de frente para a capital, Lisboa,
autêntico baluarte actual do turismo europeu. O Barreiro é ainda uma cidade
ribeirinha concentrando uma das frentes ribeirinhas mais calmas e acessíveis da
Área Metropolitana de Lisboa, uma frente ribeirinha que contempla dois rios, o Tejo
e o Coina. Os turistas que visitam Lisboa, chegam à capital muitas vezes através de
cruzeiros atracados no Jardim do Tabaco e começam cada vez mais a optar por
descobrir rotas fora das rotas oficiais, pelo que embarcam muitas vezes nos
catamarãs que ligam Lisboa ao Barreiro. Durante esse passeio ficam fascinados
com a grandeza e beleza do rio Tejo. Porém quando chegam à nossa cidade
desiludem-se com a ausência de infraestruturas, atividades lúdicas, pedagógicas e

de contemplação, faltando às que existem a necessária divulgação nos meios
turísticos.
Acreditamos por isso que o Barreiro tem de entender que o futuro passa por
apostar no turismo e na especificidade da cidade, no que a torna única e diferente
do que existe à sua volta. Apostar no turismo é apostar na cultura, na natureza e na
estética materializada no urbanismo, na arquitetura e na paisagem. Assim ao criar
um Museu Municipal num edifício de rara estética e enquadrado num projeto de
tão agradável subtileza e inserido no centro da cidade, constitui-se uma óptima
oportunidade para criar uma rota patrimonial e cultural que comece junto à antiga
estação fluvial e ferroviária (também ela abandonada), prossiga por Alburrica e pela
Avenida da Praia e culmine junto ao que resta do mais vasto e importante
complexo industrial português do século XX.

Salientamos como já referimos anteriormente, que a proximidade deste futuro
Museu com a Casa Museu Alfredo da Silva, com o Museu Industrial da Baía do Tejo
e do próprio Roteiro Industrial potenciam e serão fatores de multiplicação das
visitas aos diversos pólos envolvidos e em conjunto serão fator de atração turística
à cidade. Esta dinâmica deverá ainda envolver o património ferroviário e corticeiro
da cidade.

Concluímos que a conjugação de todos estes fatores conjugados trarão à cidade
uma nova dinâmica cultural e turística que a potenciarão como local a visitar, a
estar e a conhecer.

Ao Exmo. Sr. Presidente
da Câmara Municipal do Barreiro
Carlos Humberto de Carvalho
Paços do Concelho, Rua Miguel
Bombarda, 2834-005 Barreiro

Assunto: AVISO PRÉVIO DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PÚBLICA

Exmo. Senhor Presidente,

De acordo com o n.º1 do Decreto-Lei n.º 406/74, de 29 de Agosto, os promotores do
movimento “Na Defesa do Posto Médico da CUF”, comunicam a realização de uma
reunião pública a promover no dia 11 de Março pelas 15 horas no topo do designado
“Sobe-e-desce”, junto à antiga Creche da CUF e perto do Posto Médico da CUF, com
o objectivo de comunicarmos aos subscritores da petição que está a decorrer e
demais cidadãos interessados o ponto da situação relativamente aos trabalhos
desenvolvidos até ao momento pelo grupo de trabalho e tomada de posição sobre este
assunto.

Com os melhores cumprimentos,

Pelo Grupo de Trabalho,
António de Oliveira Ferreira

Barreiro, 09 de Março de 2017

Orlando Campos Marques Santos

Maria Rosa Santos

BAÍA DO TEJO

ENTREVISTAS DADAS

CORRESPONDÊNCIA MANTIDA

Barreiro - Sérgio Saraiva, Administração da Baía do Tejo
Só conseguimos atrair investimento abrindo o território à cidade
. Atracção de investimento e de empresas
. Recuperar o edifício do antigo Posto Médico da CUF
A Baía do Tejo vai concretizar um investimento na ordem dos 500 mil euros com a finalidade de
alterar radicalmente a zona do Largo das Obras e contribuir para abrir o território da Quimiparque
ao centro da cidade.
“O investimento que faremos visa dotar estes territórios de condições para dar possibilidades de
competividade às empresas. Todo o investimento vai sempre nesse sentido” – sublinhou Sérgio
Saraiva, ao Rostos.
Numa conversa com Sérgio Saraiva, da Administração da Baía do Tejo, foi referido que – “a intervenção
que vai
ser feita prende-se com a estratégia da Administração das Baía do Tejo que visa melhorar as condições dos
nossos territórios, porque é essa a nossa missão valorizar, requalificar os territórios tendo por objectivo
atrair investimento.
Nós só conseguimos atrair investimento e, aqui, no caso especifico do Barreiro, abrindo o território ou
parte desse território à cidade.
Esta intervenção, digamos, é um primeiro sinal, uma primeira fase dessa abertura do território à cidade” –
sublinhou.
Projecto não colide com plano de urbanização
“Este projecto não vai colidir com o que está em marcha no âmbito do Plano de Urbanização da
Quimiparque e zonas envolventes? – perguntámos
“Não, pelo contrário, o que está definido nos objectivos gerais do Plano é que esta zona entre o Bairro de
Santa Bárbara e o centro da cidade seja uma zona de expansão da cidade.
Este é um primeiro sinal que a Baía do Tejo, enquanto gestora dos territórios, dá, afirmando a sua
determinação em colocar no terreno as áreas do Plano que sejam sustentáveis, exequíveis e esta é uma
dela, de todo não colide”- sublinhou Sérgio Saraiva.
Intenção foi bem acolhida pela autarquia
A Câmara Municipal do Barreiro já deu o seu parecer sobre esta requalificação?
“Não. Foi apresentado este projecto ao Senhor Presidente da Câmara e agora iremos trabalhar com a
autarquia no sentido do operacionalizar.
Não foi dado nenhum parecer, porque não foi colocado ainda projecto nenhum, o que foi apresentado foi
esta nossa intenção e posso dizer que foi bem acolhida”.
Melhora imagem da entrada no centro da cidade
Como vai esta requalificação contribuir para melhorar o centro da cidade?
“A partir do momento que se faz um novo perfilhamento desta rua, acabando com o estrangulamento que
existe entre o edifício da Administração e a Casa Museu, permite que a acessibilidade seja mais franca,
que o Largo das Obras não fique emparedado entre a Portaria e os muros existentes, portanto, melhora
todas as acessibilidades e melhora a própria imagem que se tem do território nesta entrada no centro do
Barreiro, que actualmente é feita por ruas estreitas e com uma portaria.”
Investimento de 500 mil euros
Quanto vai ser o valor do investimento neste projecto de requalificação da entrada do largo das obras?
“O investimento que vai ser concretizado, totalmente suportado pela Baía do Tejo, tem uma estimativa de
500 mil euros.”- sublinha Sérgio Saraiva.
Cerca de 13 milhões de euros para descontaminação de solos
Como está o problema da descontaminação dos terrenos? Esta zona carece desse tipo de intervenção?
“Esta zona não tem qualquer tipo de contaminação.
Mas, o processo de descontaminação dos terrenos dos territórios da Baía do Tejo continuam com as
candidaturas apresentadas no âmbito do QREN, que estão a ser elaboradas, tanto para o Barreiro, como
para o Seixal, assim como a demolição de edifícios obsoletos e de estruturas que não faça sentido, ou não
se encontrem em uso, tudo isso vai continuar.
Até 2013, o que está sinalizado para candidaturas são na ordem dos13 milhões de euros, sendo na ordem
dos 7 milhões de euros para o Seixal e na ordem dos 5 milhões de euros para o Barreiro”.

Cerca de 150 mil euros em demolições
“Posso dizer que, este ano, desde que a Administração entrou já foi feito um investimento na demo lição,
na ordem dos 150 mil euros, só em demolição de edifícios”- salienta.
Atracção de investimento e de empresas
Esta intervenção vai contribuir para tornar o território mais atractivo para as empresas?
“Os investimentos que estão previstos no Barreiro, todos eles, têm como objectivo a atracção de
investimento e de empresas.
A actividade económica que pretendemos que seja o ponto fulcral para os nossos territórios tem de
encontrar condições que permitam às empresas ser competitivas no mercado global
O investimento que faremos visa dotar estes territórios de condições para dar possibilidades de
competividade às empresas. Todo o investimento vai sempre nesse sentido”.
Recuperar o edifício do antigo Posto Médico da CUF
Sérgio Saraiva, recordou que no âmbito deste projecto, uma das intenções será recuperar o edifício
do antigo Posto Médico da CUF.
“O projecto está em estudo. O plano previa a sua demolição, mas nós decidimos, pela importância que
tem na memória do nosso Parque e também na memória da cidade do Barreiro, preservá-lo e adaptalo a outros usos que estão em estudo. A nossa ideia é iniciar, ainda este ano, a sua recuperação.” –
sublinha.
Promover os territórios do Arco Ribeirinho
“A Baía do Tejo continua empenhada na estratégia de atrair investimento, de promover os territórios do
Arco Ribeirinho Sul, e de criar cada vez melhores condições para que as empresas se possam instalar e que
possam dinamizar economicamente os concelhos onde nos inserimos” refere.
Trabalhar em conjunto com a autarquia
Há conflitos entre a Câmara Municipal do Barreiro e a Baía do Tejo?
“Não, nem com a Câmara do Barreiro, nem com as outras onde temos territórios. Alias, só trabalhando em
conjunto com as Câmaras conseguimos levar a bom porto este enorme desafio que é o requalificar estes
territórios e atrair investimento e atrair emprego para eles”- salienta a finalizar Sérgio Saraiva.
In Jornal Rostos em 21.3.2013 - 0:32

Ao Conselho de Administração da Parpública

Ex.mos Senhores
Tendo em conta a missão da Parpública e a participação financeira que através dela o Estado detém na
Empresa Baía do Tejo e por outro lado a gestão do património da Ex-CUF no Barreiro, agora público, que
a esta última é atribuída, recorremos a este conselho de administração por forma a tentar evitar a
demolição eminente do edifício onde funcionou o antigo Posto Médico da CUF e edifícios envolventes,
bem como da demolição prevista a médio prazo de outros edifícios sitos na Rua da CUF.
Somos um grupo de trabalho que se uniu para lutar contra a demolição deste edifício e que neste
momento representa um conjunto de mais de 500 cidadãos que apoiam esta causa e são subscritores da
petição criada para o efeito, que pode ser encontrada em formato digital no site: “Petição Pública”
(http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT84386), e em papel em diversas associações e
estabelecimentos comerciais locais, e já mantivemos contactos quer com a Câmara Municipal do
Barreiro nas pessoas do seu Presidente Carlos Humberto e do Vereador Rui Lopo, responsável da Divisão
do Urbanismo e Ambiente e com a empresa Baía do Tejo, uma vez que são estas as duas entidades
diretamente responsáveis quer pela promoção da obra que o põe em causa, quer pelo seu
licenciamento, as quais não se mostraram abertas a equacionar outra solução que não passe pela
demolição do edifício referido.

A obra que prevê a demolição do edifício resulta de um projecto da iniciativa da empresa Baía do Tejo,
que gere os terrenos e o edificado do antigo complexo fabril, e que prevê o reperfilamento da Rua da
União na qual este o mesmo se situa e o arranjo paisagístico do local e sua envolvente. A obra está para
muito breve (dias ou semana), pelo que solicitamos uma possível intervenção da vossa parte, pois como
já referimos 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 projecto para o
local. Um dos argumentos utilizados para a demolição deste edifício, assim como de outros existentes
no mesmo alinhamento na Rua da União, baseia-se numa identificação de edifícios a manter que foi
efectuada no âmbito dos estudos do Plano de Urbanização da Quimiparque e Área Envolvente (PUQAE),
promovido pela Câmara Municipal do Barreiro - que não se encontra em vigor - mas que não contou na
sua elaboração com a intervenção técnica da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) afim de que
pudessem ser salvaguardados outros edifícios que não só os existentes em conjuntos óbvios como o
Bairro Operário ou outros de carácter mais simbólico e representativo como a Casa Museu Alfredo da
Silva, o próprio Mausóleu do industrial ou de elementos simbólicos dispersos pelo complexo como
algumas chaminés que sem a envolvente parecem desprovidas de sentido.
Do conjunto identificado a preservar ficaram fora edifícios como o antigo Posto Médico, o Serviço de
Medicina no Trabalho, o primeiro espaço onde funcionaram os escritórios e serviços administrativos da
CUF e a sede do Grupo Desportivo da CUF,entre outros dispersos pelo complexo, a que não temos
acesso ilimitado, alguns dos quais infelizmente já desapareceram. Ficou ainda por salvaguardar a
unidade urbanística que caracteriza a Rua da CUF, pois que também é apontada pelo referido Plano de
Urbanização a demolição dos edifícios existentes no seu lado Poente.
Quanto ao antigo edifício do Posto Médico da CUF, 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 arquitectura com notável detalhe, rigor e qualidade quanto aos pormenores
e materiais utilizados, e que se desenvolve em torno de um claustro, edifico notável no conjunto
industrial para que foi projectado, tendo em conta a época de construção e todo "ambiente" industrial
em que se situava. Este edifício, que se destinava a uma função social de grande importância para os
trabalhadores da empresa, viu nascer milhares de Barreirenses pois aqui eram realizados partos não
complicados e existia uma verdadeira Policlínica que contava com diversas especialidades médicas,
radiologia, farmácia e laboratório privativos e que serviu de modelo para a materialização do Hospital da
CUF em Lisboa.

JOSÉ DE MELLO SAÚDE
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração da José de Mello Saúde
Dr. Salvador de Mello

O grupo “Na Defesa do Posto Médico da CUF”, vem por este meio apresentar proposta de
preservação do edifício do antigo posto médico da CUF, que se encontra em risco de
demolição, devido ao mais recente projecto de requalificação promovido pela Baía do Tejo
entre o Largo das Obras e a Rua da CUF com o aval da Câmara Municipal do Barreiro.
É do conhecimento público que o Posto Médico, a par do Centro de Medicina no Trabalho e
do Hospital da CUF em Lisboa, faziam parte de um projecto mais vasto que o Industrial
Alfredo da Silva chamou a “Obra Social da CUF” e cuja premissa visava prestar cuidados de
saúde aos seus trabalhadores e familiares.
De acordo com Miguel de
Sousa no livro Alfredo da
Silva a CUF e o Barreiro: “ …
naquilo que actualmente se
poderia designar para efeitos
práticos uma Policlínica, no
sentido clássico do termo…a
qual dispunha de capacidade
instalada para radiologia,
análises clinicas, exames
especializados, enfermagem,
tratamentos
ortopédicos,
fisioterapia, partos nãocomplicados e farmácia privativa”. Sublinha-se que esta farmácia, além de fornecedora de
medicamentos, também os produzia e distribuía. Aquando da sua escassez no pós 2ª guerra
mundial, conta-se que o próprio Alfredo da Silva ali terá recorrido.
O posto médico foi inaugurado em 18 de Abril de 1943, na sequência da fundação da Caixa
de Previdência do Pessoal da Companhia União Fabril e Empresas Associadas em 1940.
Trata-se de um património de “características únicas no país” com elevado valor histórico,
arquitectónico e imaterial.

O edifício, que ocupa uma área
de cerca de 730 metros
quadrados,
tem
uma
configuração conventual e dois
pisos centralizados por aquilo
que foi um jardim. A qualidade
construtiva, materiais, estética
e todo o desenvolvimento
formal em torno de um
claustro são argumentos a
favor da recuperação do
edifício, que hoje se encontra
visivelmente degradado.

Este grupo de cidadãos considera uma perda irreparável para a arquitectura, urbanização e
memória colectiva da cidade do Barreiro, a demolição do edifício em causa. No entanto
conscientes do gasto financeiro envolvente no restauro e reabilitação do edifício, e após
discussão interna no grupo, decidimos avançar com uma proposta que pensamos credível: a
criação, no edifício em causa, de uma clínica integrada na rede CUF.
Esta perspectiva associa um duplo objectivo, não só a recuperação do edifício que sempre
esteve ligado à saúde e ao projecto Alfredo da Silva e à qual deve ser dada uma utilidade
condigna, mas igualmente pela criação de um polo médico que possa servir a população do

Barreiro que conta com cerca de 74 000 habitantes, mas igualmente as populações vizinhas
como a Baixa da Banheira, Alhos Vedros, Moita e Montijo.
Esta solução permitiria ainda, algum desanuviamento no atendimento na CUF Descobertas,
já que uma parte substantiva dos utentes que ali recorrem são oriundas desta zona sul.
Parece-nos claro que a reabilitação do antigo posto médico da CUF, enquanto Clínica CUF,
trará diversas vantagens para a cidade do Barreiro e populações adjacentes, mas igualmente
para a Rede CUF Saúde. Desde logo porque o edifício tem grande relevância para a memória
colectiva da população. Acresce que o mesmo representa um exemplar arquitectónico
singular e de rara execução, senão mesmo único no panorama arquitectónico do concelho
do Barreiro. Além disso porque é originado um espaço novo, agregador e identitário com a
Obra de Alfredo da Silva e seus
descendentes. Finalmente e não
menos importante, a José de
Mello encontraria condições
propícias para rentabilizar a sua
unidade, não só porque parte da
população já conta com os seus
serviços nas Descobertas e
portanto
mais
facilmente
recorreria à clinica no Barreiro,
mas também porque os serviços
hospitalares da cidade já não
conseguem
responder
satisfatoriamente.
De acordo com o atrás expresso,
o projecto de requalificação do
posto médico (edifício ao fundo a
amarelo), ficaria tal como a figura
documenta. Este plano foi, num
primeiro momento, aquele que
iria ser construído, mas que numa segunda fase o posto médico deixou de existir, ver figura
abaixo.

O projecto também prevê que a casa museu Alfredo da Silva possa ser tratada com maior
dignidade, e nisso estamos todos de acordo. A entrada passará a ser realizada pela parte da
frente do edifício, junto à estrada, onde existirá um passeio e zona verde.

Parece-nos, portanto que o edifício não complica a requalificação urbanística pretendida no
espaço onde está inserido, antes a favorece tanto esteticamente como funcionalmente.
Relativamente aos valores financeiros que o processo de reabilitação do edifício envolve,
julgamos ser necessário iniciar conversações e negociações com a empresa Baía do Tejo que
gere o Parque Industrial, sendo, no entanto possível a empresa recorrer a um financiamento
a fundo perdido para a reabilitação do edifício.
Finalmente o grupo de trabalho refere que criou uma petição pública “Na Defesa do Posto
Médico da CUF” que está a decorrer e que já contamos com cerca de 500 assinaturas,
criámos um grupo publico no facebook com o mesmo nome. Por outro lado foram enviadas
cartas ao Sr. Presidente da República, Sr. Primeiro-ministro, Sr. Ministro da Cultura e
Direcção Geral do Património Cultural. Já reunimos com o Sr. Vereador do urbanismo da
Câmara Municipal do Barreiro e com a Administração da Baía do Tejo. A perspectiva destas
duas entidades é demolir o Posto Médico o mais rapidamente possível. As obras estão para
breve. Agradecemos que pondere a possibilidade de afirmação de uma clinica naquele
espaço, integrada na rede CUF Saúde.
Gratos pela disponibilidade que possa dar a este assunto, aguardamos suas notícias.
Melhores cumprimentos
P’lo grupo de Trabalho
António Ferreira
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Ao que parece estamos a chegar ao momento de efectivação daquilo que já se vinha
adivinhando e contra ao qual temos combatido arduamente. Contudo, a luta pela
preservação do posto médico da C.U.F. continua válida e assim continuará até à
demolição da última parede. Porém, existe uma lição a tirar destes dois, três meses de
divulgação e debate.
O património do concelho do Barreiro encontra-se em risco. Encontra-se em risco não
só pelo avançado estado de degradação de muitos dos edifícios históricos ou
pertencentes à memória colectiva das populações (facto que todos constatamos
diariamente), mas também porque os mesmos não se encontram devidamente
inventariados, classificados e enquadrados em planos de reabilitação e
reaproveitamento.
Não interessa aqui, discutir se a culpa é dos políticos, das empresas privadas, públicas
ou de outro qualquer agente social. Para lavar roupa suja, lavo-a em casa na minha
máquina de lavar. O que interessa é pensar naquilo que podemos fazer pelas nossas
causas e agir o quanto antes. Ainda na sexta-feira passada, tive oportunidade de
assistir na Cooperativa Popular Barreirense a uma curta-metragem que visa reflectir o
passado e presente da Estação do Caminho de Ferro do Sul e Sueste feita por dois
jovens barreirenses, finalistas do mestrado em arquitectura. Nessa mesma noite e local
tive o prazer de intervir num debate acerca do futuro desse mesmo edifício que tal
como o posto médico da C.U.F. se encontra em avançado estado de degradação. Na
minha intervenção tive oportunidade de mencionar que a preservação e reabilitação do
património do Barreio num sentido mais restrito e do concelho, num sentido mais lato,
só será possível se pensarmos no conjunto de edifícios, como um todo e não agindo
edifício a edifício.
A Associação Barreiro - Património, Memória e Futuro, instituição que organizou o
debate, demonstrou-se bastante interessada em colaborar nesta ideia. Eu bem sei que
este grupo foi criado apenas com o objectivo de preservar o posto médico da C.U.F. e
que talvez muitas das pessoas que o seguem se interessam apenas com o património
edificado pela C.U.F. no Barreiro. Mesmo para essas pessoas é preciso dizer que as
ameaças continuam, pois o bairro operário, a Casa-Museu Alfredo da Silva e o
Mausoléu de Alfredo da Silva, apesar de protegidos pelo plano director municipal
continuam sem qualquer classificação. Perante esta realidade, julgo ser emergente a
elaboração de um programa de combate à degradação e demolição do património
edificado um pouco por todo o concelho do Barreiro e sobretudo no Barreiro,
especialmente no antigo complexo industrial da C.U.F.
Este programa deve consistir em quatro pontos:
1- Identificação e inventariação de todos os edifícios de valor histórico e simbólicos
para a memória colectiva.

2- Incluir esses edifícios em áreas de protecção do plano director municipal e lutar pela
classificação desses mesmos edifícios nos diferentes níveis de classificação
estabelecidos pela lei.
3- Apresentar propostas de reaproveitamento dos edifícios, tal como temos feito para o
antigo posto médico da C.U.F. onde pretendemos criar o Museu Municipal do Barreiro.
4- Criar modelos de financiamento e gestão válidos e capazes de auto-sustentar os
edifícios e respectivos projectos de reabilitação e reaproveitamento.
Creio que só assim será possível a médio prazo acabar com sufocos, como aquele que
temos estado a passar com o posto médico C.U.F. ao longo dos últimos dois a três
meses.

Frederico Gaspar

“A Demolição do Posto Médico da CUF”
Será tarde demais para reabilitar a nossa
herança histórica?
- O património industrial, arquitectónico e artístico produzido pela Companhia União Fabril no
Barreiro tem um óbvio valor de conjunto. Cada edifício conta uma parte da história dos processos
técnicos de produção e da Obra Social, de que o Barreiro foi precursor no País. O Cinema-Ginásio
só se explica pela existência do Bairro de Santa Bárbara e da Escola Primária e pelas necessidades
de um espaço coberto onde os alunos pudessem ter aulas de educação física; o Posto Médico prendese também com o núcleo residencial dos operários, e com a então inovadora noção de Medicina no
Trabalho, por sua vez intimamente relacionada com os equipamentos do recinto fabril. Assim, os
edifícios dialogam entre si, devido às suas funções complementares no trabalho nas Fábricas, mas
também para a vida familiar que se desenrolava neste palco e que se confundia com elas. A leitura
integrada do conjunto patrimonial reside, precisamente, na salvaguarda de cada uma das suas partes.
- Com a obra de demolição prevista, não se perderá apenas o Posto Médico, mas ainda os edifícios
centenários construídos em tijolo, aquando da instalação das Fábricas de Adubos no Barreiro, em
1908. É importante que se compreenda que são os derradeiros vestígios da origem da CUF neste
território, uma vez que o Bairro Operário primitivo e as fábricas originais revestidas a madeira já
foram extintos. E qual o destino que será dado ao padrão comemorativo do Centenário da CUF,
implantado nas traseiras da Administração em 1965?
- O património não é politicamente comprometido. Isto é, os imóveis, a sua função original e a
autenticidade das suas características arquitectónicas não manifestam qualquer orientação política,
ou partidária. O património da CUF não é “fascista” ou “comunista”: é tão-somente a manifestação
material objectiva e indiscutível da História do Barreiro, e nessa condição deve ser protegido. Cada
um de nós, de acordo com as suas convicções e experiência de vida terá sentido crítico para tirar as
suas conclusões pessoais. Mas os edifícios são parte integrante da nossa identidade, da identidade do
nosso Barreiro, independentemente desse nível de debate. Humanizar os nossos bens patrimoniais e
museológicos consiste, antes de mais, em legá-los aos vindouros.
- Há a registar o invulgar consenso político-partidário, em ano de eleições autárquicas, quanto à
opção de deitar por terra o testemunho do Posto Médico: autarquia, tutela, oposição – todos
consentem tacitamente esta perda irreversível, sendo que nenhum dos intervenientes, com
responsabilidade na preservação efectiva deste conjunto, agiu em prol da sua classificação. Nem o
Mausoléu Monumental – uma obra ímpar da arquitectura funerária portuguesa do século XX –
recebeu ainda a classificação de imóvel de interesse público, que iria garantir-lhe uma ZEP (Zona
Especial de Protecção), salvaguardando a integridade de outros imóveis com valor histórico nas
imediações, como o Bairro de Santa Bárbara ou o próprio Posto Médico.
- Há quem defenda que o Posto Médico não possui características arquitectónicas relevantes. Será,
pois, uma questão de gosto, e cada um tem o seu. Mas uma coisa é a opinião de alguns, outra muito
diferente é o parecer técnico em matéria de património. A singularidade da planta claustral na
arquitectura de saúde do século passado (à escala nacional), o interessante trabalho de cantaria das
colunas que sustentam o claustro, a par dos trabalhos de carpintaria no interior, e da especificidade
das funções para que foi concebido de raiz, ainda durante a vigência de Alfredo da Silva (em 1941),
garantem-lhe um papel único de mais-valia no património não só da antiga CUF no Barreiro, mas
em todo o concelho.
- Nem tudo se pode guardar ou musealizar, é certo. Há opções que devem ser feitas, e perante a
inevitabilidade de sacrificarem-se alguns edifícios válidos para a História da CUF na nossa terra,
como a antiga Administração das Fábricas, ou a parte contígua ao Posto Médico do chamado
“Comboio Sul”, devem ser salvaguardados os de maior valor. Para uma efectiva requalificação, nem

tudo pode ou deve transformado em museu, como defende uma certa opinião purista. Os edifícios
precisam de uma função para subsistir, para continuarem a integrar a vida da comunidade e das
entidades que os tutelam, pelo que não seria de desprezar a adaptação do Posto Médico a um
eventual núcleo do Business Center, que tem granjeado tanto sucesso, e que beneficiaria
empreendedores barreirenses e outros, na implementação de negócios no parque empresarial. Seria
uma forma de manter o imóvel, com os seus valores arquitectónicos, mas actualizado, respondendo
às necessidades do Barreiro.
- O património afecto à CUF no Barreiro representa um papel fundamental para legitimar a sua
vocação industrial, em particular num momento em que se encontra em equação a instalação da
Plataforma Multimodal/ Terminal de Contentores no território das antigas Fábricas. Devolver ao
Barreiro o epíteto de “universidade do trabalho”, com todas as repercussões económicas, sociais e
culturais, gerar dinâmicas emprego, de Turismo Industrial, com uma oferta cultural e turística
qualificada, passa por respeitar o património de que hoje somos fiéis depositários.
-Mais do que construções arquitectónicas, o património edificado é uma herança afectiva e
simbólica, é memória histórica – colectiva e individual. No Posto Médico, inaugurado em 1943,
nasceram milhares de barreirenses, fruto de um contexto histórico extraordinário, que determinou
inquestionavelmente o desenvolvimento do concelho. A nossa pátria é o solo onde temos raízes, e
que maior simbolismo pode ter o lugar onde nascemos?
- O que quer venha a ser criado no lugar do quase-extinto Posto Médico não poderá, jamais,
substituir a sua perda.
Barreiro, 19 de Março de 2017.
Ana Lourenço Pinto
Barreirense. Historiadora da Arte.
(Fotos: Ana Pinto/ páginas de Facebook «Antigos Trabalhadores do Grupo CUF» e »Na Defesa do
Posto Médico da CUF»)

PARA MEMÓRIA FUTURA OU A
MEMÓRIA TEM FUTURO!

“A memória é uma ferramenta da História, uma aprendizagem do futuro”
1. PARA MEMÓRIA FUTURA
Ao longo da história do grande complexo químico-industrial da CUF/Quimigal, no
Barreiro, com mais de 90 anos de laboração organizada e de trabalho criador,
registaram-se vários episódios graves de lesa-património histórico.
Aqui se registam os mais significativos para memória futura:
Anos 20 do século XX, destruição da Capela de St.ª Bárbara, no Alto do mesmo nome,
por decisão de Alfredo da Silva, onde foram construídas vivendas para quadros
superiores, com vista para o rio.
Meados dos anos 60, encerramento da Estrada Municipal do Lavradio, por decisão
conjunta da CUF e da C.M.Barreiro, dirigida por um quadro técnico superior da dita
(Eng.º Bento Louro).
Na mesma altura foi arrasado completamente o Bairro Operário primordial, por decisão
da Administração CUF (presidida por Jorge de Mello) para ampliação das fábricas,
nunca realizada.
No final dos anos 80, foram destruídas as casas restantes junto ao refeitório 2, prelúdio
para a proposta da Administração da Quimiparque de demolição do restante Bairro de
St.ª. Bárbara, impedida pelas Autarquias do Barreiro.
Final dos anos 90, destruição quase completa das Fábricas da Área Sul (excepto uma
chaminé!), nomeadamente os edifícios construídos em madeira das colónias (anos 30),
com uma arquitectura riquíssima, única no País.

2. A MEMÓRIA TEM FUTURO SUSTENTÁVEL

Para o próximo Fórum do Património
2017, no ano dedicado pelas Nações Unidas ao turismo sustentável, foi escrito o
seguinte no seu programa:
“Face à influência crescente sobre as políticas públicas dos grandes grupos de interesse
organizados que representam sectores 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 colectiva, é um dos domínios em que esses movimentos, sob a forma de
organizações não-governamentais (ONG) do património, fazem todo o sentido […] A
favor da salvaguarda do património cultural construído e da sua utilização sustentável,
constituindo uma alternativa credível à abordagem demasiado economicista e de curto
prazo, suscitada pela actual situação do País.”
3.UM PROJECTO CRITICÁVEL
Vem isto a propósito de um projectado plano de eliminação de vários edifícios
históricos das Ruas da União e da CUF, para “abrir” a antiga zona industrial à cidade.
Não pondo em causa a intenção de derrubar os muros que sempre dividiram o complexo
industrial da vila-cidade que lhe deu “suor e lágrimas”, recebendo em troca um
tremendo impacte ambiental e nem um tostão de impostos, importa questionar,
equacionar as preocupações e formular as sugestões que decorrem das considerações
anteriores:
1. a) As ruas da União e da CUF constituem pelo seu traçado e pela sua
arquitectura-paisagem industrial, um bem patrimonial inestimável. É a imagem
do “passar por dentro das fábricas” que todos os visitantes (potenciais turistas)
referem e retêm!
1. b) Os edifícios circundantes têm um valor histórico imperdível nas memórias do
engenho, da direcção, do trabalho e da resistência de sucessivas gerações de
técnicos, operários e empregados (em três gerações foram por certo mais de 50
mil!).

Assinalamos:
-Posto e caserna do Destacamento da GNR, ocupante e opressor militar de 1943 a 1974,
onde também funcionou a PIDE, com interrogatórios, sevícias e espancamentos.
– Casa de Alfredo da Silva, mesmo descontando o saudosismo serôdio do
empreendedor “pobrezinho”, de pijama remendado e pantufas coçadas.
– As baias onde ainda passam os comboios do Amoníaco (60 postos de trabalho a
preservar) e onde foi assassinado Tiago, chefe dos guardas e da rede de bufos, símbolo
da fascização da CUF, nos anos 30/40 do século XX.
– O edifício da Direcção das Fábricas, onde funcionaram sucessivos dirigentes, mais ou
menos competentes no “cumprimento de ordens” ou na orientação inteligente. Está em
excelente estado de conservação para ulteriores aproveitamentos culturais ou sociais.
– O Posto Médico, um edifício de arquitectura patrimonial (tem claustro), de memória
prestimosa e de “espigas” com o títere Vicente “Papa-Ratos”, quando “deitavam
abaixo” as horas a quem se demorasse involuntariamente.
– O Departamento de Projectos, um edifício notável, em bom estado de conservação e
certamente útil para a cidade carenciada de equipamentos para fins associativos e afins.
– O inigualado edifício em tijolo burro, num estilo “revolução industrial”, onde
funcionou a Direcção e Serviços de Manutenção, infelizmente em mau estado de
conservação.
– O edifício do Grupo Desportivo, o que resta do primitivo Bairro Operário, depois sede
das Organizações dos Trabalhadores, incompreensivelmente desaproveitado.
4.INTERROGAÇÃO TAMBÉM PROPOSTA
Então não se deita nada abaixo para alargar a rua e facilitar a circulação?
Como dizem os alentejanos (o Barreiro é historicamente o princípio e o fim do
Alentejo!), “Lá vai Serpa, lá vai Moura e as Pias ficam no meio!”.
Talvez a questão se resolva a contento com a abertura de uma via “interior” (de resto já
existente!) em paralelo com a rua da União e com sentido de circulação inverso.
No Largo das Obras a solução é simples e compatível. A Nascente, no espaço entre o
“Posto Médico” e o “Departamento de Projectos”, a “amarração” à rua da CUF é
assunto para os arquitectos resolverem.
Derrubem-se os muros (em tempos de multiplicação dos ditos), aproveite-se o imenso
espaço da Área Sul entregue “às urtigas”, para áreas de lazer, conserve-se a interface
ferroviária, mas sobretudo preserve-se a memória arquitectónica industrial das ruas da
União e da CUF, conservando em “ilhas organizadas” os edifícios históricos e de valor
utilitário para a cidade.

O futuro agradece que se preserve a memória, o turismo sustentado ajudará a cidade e o
Barreiro poderá elevar-se a “Património Nacional de Arqueologia Industrial”.
Associação Barreiro – Património Memória e Futuro

colunistas
Quem está a seguir?
Por Jorge Fagundes
Barreiro

E, em termos de Barreiro não cufista, mas
igualmente tão importante como o foi a área
ferroviária, vai continuar a destruir-se todo
esse património?
E a obra prima de Miguel Pais, a estação
fluvial do Barreiro, vai permanecer ao
abandono e à espera de que, daqui a alguns,
bem poucos, anos, só existir em postais
ilustrados da época?
Há muitos, muitos anos, existiu um sistema de
racionamento de alguns géneros alimentícios
essenciais, designadamente o açúcar, o arroz e
o pão.
Quando, em Fevereiro de 1946, vim viver para
o Barreiro, lembro-me das senhas de
racionamento serem distribuídas, na Câmara, pelo senhor Joaquim Simplício.
Assim , ao agregado familiar de meu Pai, constituído por três pessoas, eram
atribuídas, mensalmente, correspondendo a cada senha um quilo do género a que
respeitava, três para o açúcar e três para o arroz.
Quanto ao pão, julgo que a ração diária seria de dois papos-secos por cabeça.
Mas, volta não volta, havia escassez de batatas e de bacalhau, formando-se então,
grandes bichas (nesse tempo filas só as indianas!!!)à porta das mercearias que
tinham esses alimentos à venda.
Para evitar atropelos, por parte de alguns “chicos espertos”, à porta das lojas
costumavam estar um dos seus empregados, que, após a saída de um cliente,
perguntava: quem está a seguir?
Ora, esta recordação do meu passado de barreirense (nascido na Ponta do Sol),
surgiu a propósito da próxima destruição do Posto Médico da CUF, bem como de
outros antigos edifícios que foram daquela Empresa.
O que irá constituir, mesmo não sendo essa a opinião dominante (???) e perante a
apatia autárquica e dos Partidos Políticos representativos do Barreiro, um
verdadeiro atentado contra o património industrial deste município.
E a classificação, como incapazes ou incompetentes, de quantos dos nossos
Arquitetos seriam bem capazes de enquadrar esses edifícios na chamada teoria,
agora tão em voga, da requalificação.
Por isso a pergunta: quem está a seguir?
A antiga Sede do Grupo Desportivo da CUF? O mausoléu de Alfredo da Silva? O
monumento comemorativo dos 100 anos da CUF?
E, em termos de Barreiro não cufista, mas igualmente tão importante como o foi a
área ferroviária, vai continuar a destruir-se todo esse património?
E a obra prima de Miguel Pais, a estação fluvial do Barreiro, vai permanecer ao
abandono e à espera de que, daqui a alguns, bem poucos, anos, só existir em
postais ilustrados da época?
Jorge Fagundes
04.04.2017 - 19:35

Jornal Rostos: 07.04.2017
A MEMÓRIA REDUZIDA A ESCOMBROS NÃO APROVEITA A NINGUÉM
Por Armando Sousa Teixeira
Barreiro
Nunca nada de verdadeiramente
importante/determinante se constrói
sobre escombros e nada de bom surge
da terra queimada. O novo deverá ser
erigido aproveitando o que o velho tem
de meritório!
Quando há dez anos escrevemos a
propósito da alienação das fábricas do
Lavradio pela família Mello (que as tinha
recebido de mão – beijada do ministro
Augusto Mateus, no governo de António
Guterres), que o patrono Alfredo da Silva
estaria “ às voltas na tumba”, a metáfora foi
aproveitada por alguns para evidenciar a
importância do homem e da “sua obra”.
Voltamos à metáfora para ilustrar a nossa
preocupação em relação à destruição do
coração do Centro Histórico do Complexo Químico – Industrial da ex-CUF/
Quimigal, pela administração da actual Baía do Tejo / ex- Quimiparque.
A “obra” foi construída com o esforço e a inteligência de milhares de
operários, empregados e técnicos e a memória não se reduz ao culto
saudosista da personalidade “messiânica” do empreendedor e vai muito
além do que se guarda em espaço confinado, pomposamente chamado
museu
industrial.
Da memória do trabalho criador, do esforço e do sacrifício dignificante, da
resistência e da luta heróica e da produção valiosa, falam as fábricas ainda
em laboração (memórias vivas), os edifícios em utilização ou devolutos, as
ruas, as praças, as áreas, todas contando uma história riquíssima e
inalienável.
A decisão de destruição de vários edifícios históricos, nas ruas da União e
da CUF, pela referida Baía do Tejo, uma empresa pública com obrigações
de escrutínio, suscita a nossa viva discordância por seis razões principais:
• O reperfilamento das ruas da União e da CUF, não exigia o
desmantelamento dos edifícios da Direcção das Fábricas e do Posto
Médico, porque os passeios para a circulação de peões podem ser feitos no
“interior”, com grandes espaços inaproveitados para zonas de lazer e de uso
comunitário.

• Qualquer que seja a estratégia para o desenvolvimento futuro da área da
ex-CUF/Quimigal, a existência de um Centro Histórico integrado e visitável,
é um factor de promoção da cidade e de rendibilidade económica. O turismo
cultural/vocacionado é hoje uma realidade.
• A abertura da área industrial à cidade, com a criação de espaços fruíveis,
deve ser feita com o respeito integral da memória inspiradora e dos seus
sítios mais paradigmáticos. O que não significa racionalmente que tudo
tenha de ser preservado.
• A história grandiosa e riquíssima da Área Química-Operária Industrial
(como da Área Ferroviária!), não é arrumável/resumível a espaços
confinados, por muito interessantes que sejam os salvados e a sua
interpetação organizada. É como Centro Interpretativo aliás que deverá
funcionar o denominado Museu Industrial, com profissionais qualificados.
• O levantamento já feito pela Direcção Geral do Património ( ex-IGESPAR)
sobre vários espaços/sítios museológicos nesta área, deverá ser
complementado urgentemente e elaborado/aberto o respectivo processo de
classificação. Algumas sugestões a ponderar entre outras : Porto e
Guindastes; Silo do Enxofre; Chaminés dos Contactos; Silo do Sulfato de
Amónio; Esfera de Amoníaco; Ramal Ferroviário interno (em parte); Edifícios
da Zona Têxtil (parte); Bairro de Santa Bárbara; Mausoléu de Alfredo da
Silva; Fábrica de Óleos (Smet - o que resta); Casa Alfredo da Silva; Quartel
da GNR; Edifícios de tijolo burro (vulgo "comboio"); Fábrica Fosfato Dicálcico
(elementos); Central de Vapor nº3 (ex-reservas).
• Nunca nada de verdadeiramente importante/determinante se constrói
sobre escombros e nada de bom surge da terra queimada. O novo deverá
ser erigido aproveitando o que o velho tem de meritório!
O futuro é um projecto decidido no presente, com sentido e critério
evolutivos, aprendendo e apreendendo os ensinamentos do passado.
Barreiro, 6/4/2017
Armando Sousa Teixeira
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Barreiro - Petição on-line
Na Defesa do Posto Médico da CUF
Esta Petição tem por objectivo mobilizar vontades, no
sentido da defesa e preservação do “Posto Médico da
CUF”, edifício construído nos finais dos anos 40 e na
sequência da fundação da Caixa de Previdência do
Pessoal da Companhia União Fabril e Empresas Associadas
em 1940 em detrimento da actual proposta existente e
das obras em curso promovidas pelo parque empresarial
da Baia do Tejo com o aval da Câmara Municipal do
Barreiro que provêm a sua demolição.
NA DEFESA DO POSTO MÉDICO DA CUF
Para: Direcção Geral do Património Cultural, Senhores
Presidentes dos Municípios do Barreiro, Administração da Baía
do Tejo, População e Órgãos de Comunicação em Geral:
“Cada um dos bens do património cultural ou natural é único
e o desaparecimento de um deles constitui uma perda
definitiva e um empobrecimento irreversível desse
património.”
UNESCO
Esta Petição tem por objectivo mobilizar vontades, no sentido da defesa e preservação do “Posto Médico
da CUF”, edifício construído nos finais dos anos 40 e na sequência da fundação da Caixa de Previdência do
Pessoal da Companhia União Fabril e Empresas Associadas em 1940 em detrimento da actual proposta
existente e das obras em curso promovidas pelo parque empresarial da Baia do Tejo com o aval da Câmara
Municipal do Barreiro que prevêem a sua demolição.
O Posto Médico, bem como o Centro de Medicina no Trabalho, faziam parte de um projecto 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: “…naquilo que actualmente 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, aquando da sua escassez como no pós da 2ª guerra mundial.
Acresce a sua qualidade construtiva, materiais e estética e todo o seu desenvolvimento formal em torno
de um claustro, obra arquitectónica de relevante qualidade, bem como o equipamento ainda por lá se
pode encontrar, tudo isto apanágio de construções semelhantes em que a CUF punha todo o seu empenho.
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, 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.
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 dedicado à Saúde e Bem-Estar dos
Trabalhadores da CUF e seus Familiares.
Assim, e considerando a importância que detem o conjunto formado pelo bairro operário, a antiga
despensa social, o laboratório central, a casa da cultura, o refeitório 1, e a messe de oficiais património
indiscutívelmente 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 edificado do lado poente da Rua da CUF, incluindo o seu edíficio mais emblemático
e de grande valor patrimonial: o antigo Posto Médico da CUF, o que implica a alteração ao projecto
existente bem como as suas premissas, que podem ser compensadas com os itens a seguir descritos;
2. A musealização do antigo Posto Médico da CUF a par com a casa Alfredo da Silva;
3. A criação de um roteiro para a interpretação do património industrial existente, com a criação de
placas 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 de ensino e culturais
nacionais e internacionais;

4. Integração e discussão pública de processos desta natureza que possam por em causa valores
patrimoniais únicos e insubstituíveis.
Esperando a melhor atenção para este este anseio que resulta da legítima vontade de preservação de um
tecido ligado a funções industriais de características únicas, 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 Directores (Dr. António Pacheco Nobre e Dr. Carlos França) igualmente concordariam ser
um dever cívico assinar esta Petição para a Preservação do edifício “Posto Médico da CUF”. Subscrevem
esta petição os seguintes cidadãos:
30.01.2017 - 19:49

Grupo de cidadãos defende preservação do
antigo Posto Médico da CUF
14/02/2017

POSTO MÉDICO. Edifício foi um dos marcos da política social de Alfredo da Silva, fundador da Companhia
União Fabril (CUF)

Petição pública defende a recuperação e musealização do
edifício, pelo seu valor arquitectónico e simbólico, e propõe que
seja integrado no projecto urbanístico em curso da Baía do Tejo

Um grupo de cidadãos do Barreiro está a mobilizar a população pela defesa e
preservação do edifício onde funcionou, desde 1943, o Posto Médico da
Companhia União Fabril (CUF), na Rua da União, e que está agora em vias de
ser demolido, conforme prevê o projecto urbanístico da Baía do Tejo que
deverá avançar este mês de Fevereiro.
A petição defende a manutenção e preservação do edifício do Posto Médico da
CUF, construído num cruzamento entre a Rua da União e a Rua da CUF e
inaugurado a 18 de Abril de 1943. Segundo os seus defensores, trata-se de um

património de “características únicas no país” com elevado valor histórico,
arquitectónico e imaterial.
O edifício, que ocupa uma área de 700 metros quadrados, tem uma
configuração conventual e dois pisos centralizados por aquilo que foi um
jardim. Ali funcionaram um bloco operatório, salas de internamento e até um
laboratório, a par de serviços de radiologia, pediatria, fisioterapia e maternidade
que chegaram a atender 10 mil pessoas nos primeiros meses de
funcionamento.
O engenheiro António Ferreira, um dos defensores da causa, aponta-o como
um marco da “visão social de Alfredo da Silva (fundador da Companhia União
Fabril), que na altura foi pioneiro em dar condições e cuidados de saúde aos
seus trabalhadores”, fundando a Caixa de Previdência do Pessoal da CUF e
Empresas Associadas em 1940.
“A qualidade construtiva, materiais e estética e todo o desenvolvimento formal
em torno de um claustro” são outros dos argumentos a favor da recuperação
do edifício, que hoje se encontra visivelmente degradado. “Poderia não ter
chegado a este estado, bastava ter-se feito uma cobertura para evitar a entrada
da chuva pelo telhado”, que cedeu visivelmente este Inverno, refere Regina
Dinis, arquitecta e uma das impulsionadoras da petição.

PATRIMÓNIO. Corredores médicos, que hoje se encontram muito degradados,
davam acesso a um claustro com jardim

Integrar Posto Médico no novo projecto

O imóvel do antigo Posto Médico da CUF, situado na Rua da União, é
precisamente um dos “edifícios obsoletos” com demolição anunciada para este
mês, no sentido de se fazer o “reperfilamento da Rua da União, desde o Largo
Alexandre Herculano até à Rua da CUF”, previsto no projecto urbanístico
encomendado pela Baía do Tejo ao gabinete de arquitectura RISCO e que foi
apresentado em 2015.
Sobre o que nascerá no exacto local do edifício em questão, a arquitecta
Regina Dinis tem dúvidas. “Não conseguimos bem perceber o que está
previsto, parece um anfiteatro ou uma pequena praça arborizada”, comentou
junto do DIÁRIO DA REGIÃO, analisando algumas das imagens do projecto.
Os impulsionadores da petição pública “Na defesa do Posto Médico da CUF”
frisam não estar contra o projecto da Baía do Tejo – que ao longo de dois
hectares pretende criar um corredor ecológico urbano a ligar a zona industrial
ao centro da cidade do Barreiro – e avançam com sugestões.
A principal é a “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”.
E propõem ainda a “musealização do antigo Posto Médico da CUF a par com a
Casa Alfredo da Silva”, assim como a “integração do edifício no roteiro para a
interpretação do património industrial em todo o antigo complexo industrial”.
No sentido de mobilizar a população na defesa daquele edifício, que integrou
as valências sociais daquela cidade industrial do Barreiro, foi criada a petição
pública online “Na defesa do Posto Médico da CUF” e um grupo de discussão
na rede social Facebook que conta com mais de 700 membros.
Regina Dinis, arquitecta, António Ferreira, engenheiro, Orlando Santos, Rosa
Santos e Ricardo Ferreira, historiador, são os impulsionadores da petição e
pretendem alertar a opinião pública para a defesa daquele património industrial.
A Companhia União Fabril foi fundada em 1865 pelo empresário Alfredo da
Silva. No complexo fabril, dedicado à produção de adubos, óleos, azeites,
sabões e rações, produtos químicos, metalúrgicos, metalomecânica, têxtil,
tintas e construção naval, chegaram a trabalhar 8 mil pessoas. A empresa foi
nacionalizada em 1975, sendo que hoje é a Baía do Tejo que gere toda a área,
na qualidade de parque empresarial.
Fotos: Diário da Região/D.R.

DIÁRIO DA REGIÃO

BARREIRO: Obras na Rua da União vão
arrancar em Fevereiro
25/01/2017

O vereador Rui Lopo anunciou que em Fevereiro devem arrancar as obras na Rua da
União, no Barreiro, com as primeiras demolições, num projecto da empresa Baía do
Tejo que vai também requalificar alguns dos edifícios existentes.
“Está previsto que as demolições que marcam o arranque das obras na Rua da União
possam arrancar no final de Fevereiro, com os trabalhos a durarem cerca de seis
meses. A obra vai trazer problemas mas vai ajudar a requalificar toda a zona”, afirmou
o vereador.
Em 2015, a empresa pública Baía do Tejo anunciou que iria avançar com a
requalificação da Rua da União, no concelho do Barreiro, num investimento de cerca
de 1,2 milhões de euros, que vai intervir também na zona envolvente.
“Este projecto é muito importante a vai aprofundar a ligação do parque ao centro do
Barreiro, melhorando o acesso ao parque empresarial, e unindo as freguesias do
Barreiro e do Lavradio”, disse na altura Sérgio Saraiva, administrador da Baía do Tejo.
A empresa, do universo Parpública (empresas detidas pelo Estado), tem a seu cargo a
gestão dos Parques Empresariais localizados no Barreiro, Seixal e Estarreja, bem

como o desenvolvimento do projecto Arco Ribeirinho Sul, que prevê a requalificação
de antigas áreas industriais da Quimiparque, no Barreiro, da Siderurgia, no Seixal, e
da Margueira, em Almada.
Além da obra de requalificação da Rua da União, que vai originar a demolição de
alguns edifícios, vão também ser valorizadas a Casa Museu Alfredo da Silva, bem
como o antigo edifício da GNR no local.
Sérgio Saraiva explicou que a intervenção vai permitir também resolver os dois
atravessamentos ferroviários no local e criar novos espaços verdes e áreas de
circulação pedestre.

Antigo Posto Médico da CUF no Barreiro
CDS pede ao Governo a preservação
Na pergunta enviada à tutela, Nuno Magalhães questiona o Ministros sobre e este conhece o
emblemático edifício do antigo “Posto Médico da CUF”, no Barreiro, quais as reais possibilidades de
preservação do edifício, nomeadamente através da sua musealização (a par com a Casa Alfredo da
Silva) e consequente integração no roteiro para a interpretação do património industrial em todo o
antigo complexo industrial, e, ainda, que tipo de apoios tem o Ministério da Cultura disponíveis para
este tipo de projectos.
Nuno Magalhães, deputado do CDS eleito por Setúbal, questionou hoje o Ministro da Cultura e a Câmara
Municipal do Barreiro sobre a disponibilidade para preservar o antigo Posto Médico da CUF.
Na pergunta enviada à tutela, Nuno Magalhães questiona o Ministros sobre e este conhece o emblemático
edifício do antigo “Posto Médico da CUF”, no Barreiro, quais as reais possibilidades de preservação do
edifício, nomeadamente através da sua musealização (a par com a Casa Alfredo da Silva) e consequente
integração no roteiro para a interpretação do património industrial em todo o antigo complexo industrial,
e, ainda, que tipo de apoios tem o Ministério da Cultura disponíveis para este tipo de projetos.
Já à autarquia do Barreiro, o deputado do CDS questiona se o presidente da Câmara está sensibilizado para
a preservação do emblemático edifício do antigo “Posto Médico da CUF”, quais as reais possibilidades de
preservação do edifício, nomeadamente através da sua musealização (a par com a Casa Alfredo da Silva) e
consequente integração no roteiro para a interpretação do património industrial em todo o antigo
complexo industrial e que medidas já foram tomadas pela autarquia no sentido de analisar todos os apoios
disponíveis para este tipo de projetos.
Um grupo de cidadãos do Barreiro tem vindo a alertar e mobilizar os seus concidadãos para a necessidade
de 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, e que está agora em vias de ser demolido, conforme prevê o projeto urbanístico da
Baía do Tejo que deverá avançar nas próximas semanas.
As iniciativas deste grupo de cidadãos do Barreiro, que inclui uma Petição online, surgem na sequência do
conhecimento do referido projeto urbanístico.
O edifício do Posto Médico da Companhia União Fabril (CUF), construído num cruzamento entre a Rua da
União e a Rua da CUF, no Barreiro, é uma mais-valia patrimonial de características únicas no país, com
valor histórico, arquitetónico e imaterial. Acresce que este edifício representa ainda um marco da visão
social do fundador da CUF, pioneiro em dar condições e cuidados de saúde aos seus trabalhadores.
Com uma área de 700 metros quadrados, o “Posto Médico da CUF” tem uma configuração conventual e
dois pisos centralizados por um antigo jardim. Ali funcionaram um bloco operatório, salas de internamento
e um laboratório, bem como serviços de radiologia, pediatria, fisioterapia e uma maternidade, que
serviram milhares de pessoas durante o seu funcionamento.
A transformação e manutenção deste tipo de edificados é importante para preservar o tecido urbano
industrial, ainda mais numa cidade como o Barreiro, onde a indústria sempre teve um peso significativo.
A Companhia União Fabril foi fundada em 1865 pelo empresário Alfredo da Silva. No complexo fabril,
dedicado à produção de adubos, óleos, azeites, sabões e rações, produtos químicos, metalúrgicos,
metalomecânica, têxtil, tintas e construção naval, chegaram a trabalhar oito mil pessoas. A empresa foi
nacionalizada em 1975, sendo que hoje é a Baía do Tejo que gere toda a área, na qualidade de parque
empresarial.
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Ligação da antiga CUF à cidade do
Barreiro encalha em posto médico
Obra de transformação de velha Rua da União numa avenida larga e moderna implica
demolição de antigo posto médico da CUF. Grupo de cidadãos contesta
Francisco Alves Rito
9 de Março de 2017, 7:51

A requalificação da Rua da União, uma velha, apertada e emblemática artéria do
Barreiro, na fronteira entre os territórios da antiga Companhia União Fabril (CUF) e a
cidade, cuja obra está a iniciar-se, entrou numa fase de polémica, com um grupo de
cidadãos em luta contra a demolição do posto médico da histórica empresa de Alfredo
da Silva.
O projecto de transformação da rua numa avenida moderna prevê a demolição de um
quarteirão de edificado velho em que se inclui este edifício que serviu de posto médico
e que, para este grupo de cidadãos, faz parte da história do Barreiro e deveria ser
preservado.
O imóvel, que funcionou como unidade de saúde desde 1943, não está classificado, mas
os seus defensores, que lançaram entretanto uma petição pública, alegam que se trata de
património de “características únicas” no país, com valor histórico e imaterial.
“É um edifício histórico porque tem ligação à obra social que Alfredo da Silva
promoveu e é uma referência histórica para o Barreiro, dos primeiros sítios onde se fez
assistência antes do parto, em Portugal, e onde nasceram milhares de barreirenses”,
disse ao PÚBLICO Regina Dinis, arquitecta que, juntamente com António Ferreira,
engenheiro, Orlando Santos, Rosa Santos e Ricardo Ferreira, historiador, é
impulsionadora da defesa daquele património industrial.

O prédio em causa ocupa uma área de 700 metros quadrados, em dois pisos construídos
em redor de um jardim interior. Naquele espaço, onde hoje estão apenas as paredes e o
telhado em derrocada, funcionou uma autêntica policlínica, com bloco operatório,
internamento, maternidade, radiologia, pediatria, fisioterapia e até medicina dentária.
Os impulsionadores da petição defendem a manutenção e preservação do edifício mas
não contestam o novo projecto urbanístico para a zona. Sugerem que o antigo posto
médico seja integrado e valorizado, como um posto museológico.
O projecto de requalificação daquela zona da cidade, em territórios geridos pela Baía do
Tejo, empresa do universo Parpública que administra o parque industrial e empresarial
existente no local onde existiu a CUF, prevê o investimento de 1,2 milhões de euros na
criação de um corredor verde urbano entre o antigo complexo fabril e o centro da
cidade.
Os cerca de dois hectares de intervenção da obra incluem, além do reperfilamento da
estrada, a construção de espaços verdes, a abertura ao público de espaço históricos
actualmente cercados por muros, como a antiga residência de Alfredo da Silva,
transformada em Museu Alfredo da Silva, e o antigo posto da GNR, que vai ser
requalificado e adaptado a outra função.
“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”, sustentam os defensores da causa.
O grupo não pede apenas a preservação do edifício do posto médico, defende também a
“manutenção de todo o edificado do lado poente da Rua da CUF de forma a preservar a
unidade do tecido urbano industrial daquela rua”. Um quarteirão não abrangido pela
obra de requalificação da Rua da União, e que integra vários edifícios com valências
sociais do antigo complexo da CUF, designadamente a creche e infantário, a despensa
social, o laboratório central, o Refeitório n.º 1, o Refeitório da Messe e a Casa da
Cultura.
A iniciativa cidadã pela preservação do antigo posto médico pode ter surgido demasiado
tarde. Não apenas por que o edifício está em vias de demolição, tendo a empreitada da
obra sido já adjudicada, mas também por que o período de consulta pública foi já
largamente ultrapassado.
Isso mesmo tem sido dito ao grupo de cidadãos pelas entidades a quem têm pedido
reuniões, como é o caso da Câmara Municipal do Barreiro, com cujo presidente, Carlos
Humberto de Carvalho, conversaram já esta semana.
O Plano de Urbanização 2008, que abrange aquela zona, foi objecto de consulta pública
em 2010.
A Baía do Tejo alega que a preservação do posto médico não é compatível com o
projecto em curso, desde logo por que o local continuaria sem passeios e zonas de
circulação pedonais, como está desde sempre e ainda actualmente.

“Para garantir a qualidade do projecto e sua integridade, não foi possível compatibilizalo com a manutenção do antigo posto-medico, edifício que não possui nenhuma
classificação patrimonial (quer ao nível nacional, quer municipal) tendo por isso sido
considerado por todos os intervenientes no processo (Baía do Tejo, Município do
Barreiro e projetistas da RISCO) como passível ser demolido, confirmando o que já
estava definido pelo Plano de Urbanização.”, refere a empresa em nota escrita enviada
ao PÚBLICO.
“Acresce o facto do edifício se encontrar em avançado estado de degradação”,
acrescenta a mesma nota em que a Baía do Tejo informa ainda que “realizou a recolha
fotográfica de todo o edifício, que permitirá construir o património imaterial do antigo
posto-médico, ligado à memória de todos se sentem ligados ao edifício e que será
integrada num núcleo específico existente no nosso Museu Industrial”.
“A Baía do Tejo recebeu este movimento de cidadãos, de imediato, foi explicada a
incompatibilidade da manutenção do edifício com o projecto e os membros presentes
mostraram compreensão e ficou acordado o trabalho conjunto na preservação da
memória imaterial do antigo posto médico, a partir da recolha fotográfica exaustiva que
já foi feita, elementos do espólio que ainda seja possível recuperar (portadas, por
exemplo), e com depoimentos e documentos que seja possível recolher junto da
população”, disse ao PÚBLICO Sérgio Saraiva, administrador da empresa que esteve
presente na reunião com o grupo de cidadãos.
A CUF, liderada pelo empresário Alfredo da Silva, foi fundada em 1865, e, no
complexo fabril do Barreiro, onde produzia adubos, rações, óleo, azeite, sabão e
produtos químicos, chegaram a trabalhar 11 mil pessoas. A empresa foi nacionalizada
em 1975 e os terrenos são hoje geridos pela Baía do Tejo.

Exmo Sr. Director do Jornal Público,

Na sequência do artigo publicado no passado dia 09 do corrente, sob o titulo “Ligação da antiga CUF à
cidade do Barreiro encalha em Posto Médico”, o grupo de cidadãos que se organizou “ad-hoc” para
tentar travar a demolição do edifício, vem ao abrigo do direito que lhe assiste, manifestar não só o seu
desagrado como também a existência de erros no referido artigo, que a bem da imparcialidade e da
reputação do jornal que V.Ex.ª dirige, julgamos dever existir uma nova notícia/publicação, por forma a
repor a verdade dos factos, como de resto é apanágio de um órgão de comunicação social de referência
em Portugal. A causa que defendemos, não advém de qualquer luta político-partidária nem de outro
tipo de interesses, mas apenas da salvaguarda de património industrial da antiga CUF.
Mas analisemos os factos:

1.

O título escolhido para o artigo põe desde logo em causa a nossa posição. A nossa posição não
coloca em causa a ligação da cidade do Barreiro ao complexo, até porque a mesma já existe,
mas a demolição do edifício com base no argumento de que a “manutenção do mesmo não a
permitiria e que condicionaria a existência de passeios como actualmente acontece”.
Aquando da reunião com a empresa Baía do Tejo, a mesma referiu-nos querer implementar um
perfil de rua de 10 metros, em que 6 metros seriam destinados à circulação automóvel e 4
metros (2 metros para cada lado da estrada) seriam destinados à circulação de peões.
Verificamos que na Rua da União o ponto mais desfavorável de largura entre o muro existente
em frente e o edifício do Posto Médico são de 10,20 metros, logo é possível implementar o
perfil pretendido frente ao edifício. Para mais, logo a seguir ao cruzamento da Rua da União
com a Rua da CUF é mantido o designado “Sobe e Desce” que está no alinhamento do Posto
Médico e cujas dimensões relativamente ao muro em frente é inferior em 20 centímetros
(todas estas medidas foram tiradas e confirmadas no local pelo grupo de trabalho), por isso não
é esta a verdadeira razão da demolição do edifício;

Rua da União, alinhamento do edifício do Posto Médico (em primeiro plano) com o “Sobe e Desce”, elemento a manter
no projeto a implementar no local pela empresa Baía do Tejo.

2.

A classificação da Rua da União como “velha e apertada” está desde logo a condicionar a leitura
do artigo e a opinião do leitor. Não pode ser este também o argumento para a demolição dos
edifícios e implementação do projeto, muitas ruas apertadas e estreitas existem em várias
cidades em Portugal e pelo mundo fora e nem por isso são alvo de demolição. Aliás a
contradição existente na palavra seguinte utilizada: “emblemática” mostra que existe aqui
alguma contradição na própria forma de caracterização da artéria. Quanto a nós existiriam
alternativas à ligação que se pretende fazer por esta artéria uma vez que quer esta rua como a
Rua da CUF são na verdade artérias “emblemáticas” e que deveriam ser salvaguardadas na sua
unidade, pois foram durante mais de um século as ruas que permitiam o contacto da cidade
com o complexo industrial, sendo a sua unidade urbanística uma mais-valia que se perde e algo
a lamentar. De referir que como qualquer cidadão poderá facilmente entender, demolir
edifícios e alargar perfis de rua na sua totalidade será uma solução além de drástica e pouco
conforme com o que é recomendado pela intervenção em núcleos antigos de cidades, algo que
fará perder a escala e o enquadramento para os edifícios a manter, que além de perderem a
sua leitura atual ficarão de certa forma “perdidos” no espaço. Ainda assim, não quisemos
contestar o projecto na sua totalidade e toda a demolição de edificado na Rua da União como
até fizeram outras associações como a Associação Barreiro - Património Memória e Futuro,
publicada no Jornal Rostos no dia 28 de Fevereiro do presente ano: Tomada de Posição da
Associação
Barreiro
Património
Memória
e
Futuro
http://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=9004632). Não somos por isso os únicos no Barreiro
a defender esta causa;

3.

Da mesma forma os conceitos utilizados de “transformação da rua numa avenida moderna” e
mais à frente de “edificado velho” são além de pouco rigorosos do ponto de vista da
terminologia urbanística, também contestáveis quanto à sua utilização na notícia;

4.

A não classificação do edifício do Posto Médico bem como de muitos outros no complexo,
advém da falta de interesse em os classificar quer pela empresa Baía do Tejo quer pela Câmara
Municipal do Barreiro, pois não existe na área do complexo um único edifício classificado,
mesmo aqueles que serão mantidos como a Casa Museu Alfredo da Silva. Aliás na cidade do
Barreiro existem apenas dois edifícios classificados: a Igreja de Santa Maria (edifício de
inspiração modernista) e o complexo do Convento da Madre Deus da Verderena, bem ainda
como um moinho de maré e um portal manuelino no centro histórico, deixando de fora
edifícios como a Igreja de Santa Cruz, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e a Capela da
Misericórdia, por isso sobre o tema da classificação muito haveria a dizer. Acresce que a
classificação dos edifícios efetuada na área de intervenção deste projecto e também dos
estudos para elaboração do Plano de Urbanização da Quimiparque e Área Envolvente, foi
efetuada pela empresa Baía do Tejo, Câmara Municipal do Barreiro e empresa projetista RISCO,
as mesmas que agora se defendem com o argumento da não classificação;

5.

Do grupo de trabalho referido no artigo já não faz parte o Dr. Ricardo Ferreira por motivos de
indisponibilidade, tendo sido substituído pelo Dr. Frederico Gaspar, que foi responsável pela
proposta que apresentámos à Câmara do Barreiro em reunião com o seu presidente, para
preservação do edifício, sua ocupação e manutenção sustentável. No entanto o Dr. Ricardo
Ferreira continua a dar-nos apoio na vertente histórica. Da proposta apresentada, não foi dada
qualquer nota na notícia, sim, porque além de contestarmos a demolição do edifício também
temos propostas, não somos um grupo de crítica fácil, sem soluções para o que criticamos ou
discordamos;

6.

É referido ainda no artigo acerca do estado do edifício “onde hoje estão apenas as paredes e o
telhado em derrocada”, sendo ainda apresentadas na versão on-line do jornal fotografias do
interior do edifício cedidas pela empresa Baía do Tejo. Ora sobre isto temos que contrapor que
as fotos apresentadas são da parte mais degradada do edifício e que apenas uma zona do
telhado está de facto em derrocada e ainda que não foram apresentadas fotografias sobre todo
o interior do edifício nem sobre os seus elementos mais distintos e que sustentam a nossa
causa, é que o facto do edifício não ser visitável pelo público no seu interior, de estar encerrado
há mais de 30 anos, faz com que toda uma geração de Barreirenses desconheça o que está para
lá das paredes exteriores. Pelo que, para que seja conhecido o interior do edifício lhe
apresentamos diversas fotografias actuais do mesmo, permitindo-lhe por isso retirar as suas
próprias conclusões e verificar o “estrago” feito na nossa credibilidade feita pela notícia do
Público:

Aspeto do telhado, que permite verificar que apesar do mau estado de conservação é apenas a zona do gaveto do
edifício que se encontra em derrocada.

Aspeto do claustro interior do edifício

Diversos aspetos do interior do edifício

7.

Lê-se ainda no primeiro subtítulo “Projeto discutido em 2010”. Ora o que foi discutido em 2010
foi o projeto do “Plano de Urbanização da Quimiparque e Área Envolvente”, um plano
promovido pela Câmara do Barreiro para o território mais central da cidade do Barreiro e que
também envolve toda a área do antigo complexo industrial da CUF. É neste plano que a
autarquia e a empresa Baía do Tejo fundamentam o projeto de “requalificação” da Rua da
União. Não obstante a sua aprovação pelo município e respetiva Assembleia Municipal, o Plano
de Urbanização não se encontra em vigor, pois ainda não foi publicado nem ratificado, como
facilmente poderá ser verificado pela consulta do portal ou contacto com a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo. Também não se encontram
em vigor para a área de intervenção quaisquer medidas preventivas ou de salvaguarda, mas
apenas o Plano Diretor Municipal do Barreiro. Este aspeto foi referido ao jornalista, tendo sido
ignorado. Refere-se ainda que o projeto para o local nunca foi sujeito a qualquer discussão
pública, tendo inclusivamente sido apresentado na impressa local uma versão deste projeto
que mantinha o edifício do Posto Médico da CUF, a qual é também posterior ao inquérito
público de 2010 e nos tranquilizou relativamente à demolição do edifício. Esta notícia pode ser
encontrada na edição on-line do Jornal Rostos, no dia 21 de Março de 2013,
(http://www.rostos.pt/inicio2.asp?mostra=2&cronica=180206):

A imagem mostra uma
versão
do
projecto
anterior onde é possível
verificar que o edifício do
Posto Médico se mantém,
bem como o edificado a
poente da Rua da CUF, tal
como
defendemos
e
inscrevemos na nossa
petição, sendo possível
também a ligação viária
pretendida.

8.

Outro aspecto a esclarecer é de que o lado poente da Rua da CUF não é o quarteirão onde se
situam diversos edifícios com “valências sociais do antigo complexo da CUF, designadamente a
creche e infantário, etc.. “, mas o lado que integra o antigo Centro de Medicina, o Gabinete de
Estudos e Projetos da CUF e o edifício do princípio do século XX onde funcionou a Direcção da
Empresa:

Rua da CUF à direita a zona poente referida na petição

9.

Pelo que já referimos anteriormente, existir a notícia de que o período de consulta pública foi já
largamente ultrapassado, é uma forma de diminuir a nossa iniciativa pois que o projecto não teve
discussão pública e a discussão pública do Plano de Urbanização feita em 2010 de facto já passou,
mas não se aplica uma vez que este plano não está em vigor;

10. Pelo que já referimos em diversos pontos desta missiva, nomeadamente os pontos 1 e 7, a
afirmação de que o projeto não é possível sem a demolição do edifício referida pela Baía do Tejo é
de todo enganadora;
11. Afirma, ainda, a Baía do Tejo que para a demolição do edifício, além dos aspectos salientados
acresce o avançado estado de degradação do mesmo. Este facto como sabemos não constitui um
dado que iniba a recuperação do edifício, tanto mais que na reunião que tivemos com esta empresa
nos foi referido que não era o aspeto financeiro que pesava na demolição do edifício mas a sua
incompatibilidade com o projeto de requalificação;

12. Por último e na edição on-line é referido o seguinte: “A Baía do Tejo recebeu este movimento de
cidadãos, de imediato, foi explicada a incompatibilidade da manutenção do edifício com o projeto e
os membros presentes mostraram compreensão e ficou acordado o trabalho conjunto na
preservação da memória imaterial do antigo posto médico, a partir da recolha fotográfica exaustiva
que já foi feita, elementos do espólio que ainda seja possível recuperar (portadas, por exemplo), e
com depoimentos e documentos que seja possível recolher junto da população”, disse ao PÚBLICO
Sérgio Saraiva, administrador da empresa que esteve presente na reunião com o grupo de
cidadãos.”

TEXTOS DIVULGADOS NA
PÁGINA DE GRUPO DO
FACEBOOK:
NA DEFESA DO POSTO MÉDICO
DA CUF

Caros amigos,
É desesperante que alguém queira lutar por não deixar desmoronar um
edificado arquitectónico da maior importância, inserido numa zona industrial e como
símbolo de um tempo e uma actividade cujos objectivos eram a prestação de
cuidados de saúde aos seus trabalhadores e familiares. Olhando para a história do
Barreiro, este é descrito como uma pequena vila onde um conjunto de pescadores
que realizavam a faina na “barra” deu o nome à vila. Ora o Barreiro sempre manteve
grande importância no decorrer dos tempos, nomeadamente na era dos
descobrimentos com a disponibilização dos seus pinhais para a construção de naus,
na confecção dos biscoitos para a alimentação dos marinheiros ou na fábrica de
vidros e faianças que mais tarde foi mudada para a Marinha Grande. Depois
esquecem que do Lavradio a Palmela, existia uma imensidão de vinha de onde
provinham reconhecidamente dos melhores vinhos nacionais, entre os quais o
famoso “bastardinho” ou o vinho do Lavradio, para onde convergiam não só a família
real para férias de veraneio mas também uma “casta” de personalidades entre os
quais emissários papais. De tudo isto deveríamos dar mais conhecimento porque faz
parte da história Barreirense, embora poucos ou quase nenhuns vestígios existam
desses tempos e os que existem temos a obrigação de os preservar. Mas também
não podemos apagar a importância histórica e relevante do desenvolvimento
industrial, que Alfredo da Silva e seus continuadores trouxeram para o Barreiro e
para o país. Não somos saudosistas e não queremos fazer política partidária. O que
nos move é uma forma de estar e de ser diferente. Onde alguns vêm equipamentos
como sucata, nós vemos espólio arqueológico, um edificado para deitar abaixo, nós
vemos espólio arquitectónico. É assim com o Posto Médico da CUF, como foi com a
Colónia de Férias da CUF (vídeo no facebook: “Os últimos dias da colónia de Férias
da CUF”), como foi com a desactivação dos equipamentos associados à
transformação da juta, onde conseguimos angariar vasto equipamento e concretizar
o “Museu da Juta” junto às instalações do Centro de Formação da Têxtil, cuja
concepção e enquadramento não eram inferiores ao que hoje está patente nas
instalações do Museu Industrial da Baia do Tejo. É certo que nunca nos dado o
reconhecimento do trabalho que desenvolvemos durante anos. Mas temos a
consciência de que caso não tivéssemos realizado aquela acção, hoje nada existia e
os nossos jovens não poderiam aquilatar do tipo de tecnologia utilizada, a qual
elevou a CUF a um dos principais exportadores internacionais de juta e contribuiu
decisivamente para a elevação da empresa e do país. Da nossa parte outros
contributos estão para sair sobre a têxtil e sobre a Colónia de Férias. Podemos não
gostar da forma como Alfredo da Silva e sucessores geriram as suas fábricas, mas é
inegável que a “Obra Social da CUF” foi mais importante para os seus trabalhares e
familiares, do que as grandes empresas nacionais desenvolvem hoje, sob a instituída
Responsabilidade Social com Norma Internacional SA8000 e com base em
convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização das
Nações Unidas (ONU). Nesta matéria não podemos esquecer do enquadramento
temporal em que tudo aconteceu, entre 1908 até 1989. Na perspectiva de não
deixarmos cair um símbolo importante na vida da sociedade Barreirense, a qual faz
parte das nossas memórias. O grupo de trabalho exorta a população e os elementos
da página, a subscrever a petição “Na defesa do Posto Médico da CUF”, na página
do facebook com o mesmo nome ou em Petição Pública.

Caros amigos, subscritores da petição “Na Defesa do Posto Médico da CUF” e aderentes ao
grupo do mesmo nome na página do facebook.
Tal como tínhamos prometido em comunicação anterior, aqui estamos para vos colocar a par
do último desenvolvimento que tivemos conhecimento, a qual não vai ao encontro da nossa
pretensão porque VÃO MESMO DEMOLIR O EDIFICIO DO POSTO MÉDICO DA CUF, na próxima
quarta ou quinta-feira.
Pelos vistos estamos num ponto sem retorno, quer ao nível Camarário quer igualmente com a
Baía do Tejo, empresa que tem por missão a gestão e desenvolvimento dos territórios sob a
sua responsabilidade.
Pelos vistos, não tendo aprendido nada com a aplicação do chamado Masterplan, cuja
urbanização compreendeu toda a faixa de terreno entre a UFA e o Pingo Doce, com uma vista
magnifica para o Tejo, onde se pretendia construir uma malha de edificado de qualidade
elevada, apenas lá existindo o elefante branco, para lavagem de carros, e ervas daninhas já
que ali a capacidade de crescimento é muito diminuta face à qualidade de solo ali existente,
agora querem replicar a mesma ideia mas mais junto à zona do fórum Barreiro. Esta ideia
peregrina de querer concretizar naquele área construção de luxo, é estar completamente fora
da realidade que no momento o Barreiro atravessa.
Quem estiver atento a todo o edificado actual no Barreiro, o que vê são um conjunto muito
significativo de casas em estado adiantado de grande degradação quase a ruir, ou então
fechadas a tijolo para não serem ocupadas por estranhos. Nas zonas mais antigas essa
degradação é mais visível como é o caso do Barreiro velho. A razão desta situação prende-se
pelo facto do Barreiro ter perdido uns milhares de moradores que procuraram trabalho em
outras paragens nacionais ou emigraram. Portanto, ou as entidades municipais estão à espera
de uma mudança de paradigma que tenha a ver com a nova ponte Chelas-Barreiro, o terminal
dos contentores na Baia do Tejo, o TGV e a sua oficina de manutenção, a ponte do Seixal e o
metro de superfície tudo localizado no Barreiro, sem esquecer o futuro aeroporto de
Alcochete. Mesmo assim, cremos que não chegaríamos aos números de moradores que
outrora habitaram esta cidade. Sobre o edificado de luxo, cremos que é necessário outras
condições de oferta para que as pessoas queiram integrar-se no Barreiro. O fórum na nossa
terra é bem um exemplo do que não deve ser feito. Não é por acaso que a maior parte das
lojas estão fechadas. Porque o espaço não tem qualidade. A sua concepção foi idealizada para
África. E o empreendimento também tem casas de luxo, Mas estão praticamente todas vazias.
Então e o turismo que está tão desenvolvido por todo o Portugal?
Tudo depende do que temos para oferecer!
Temos para oferecer estadias de laser? Património cultural ou arquitectónico? De
entretenimento? Temos acomodações para quem queira ficar e não ir para Setúbal ou Lisboa?
Não basta termos uma cidade sol.
Tudo isto necessita de ser pensado, integrado e promovido. No mínimo preservem todo o
património arqueológico que neste momento detém e que é tão rico, relativamente à Cidade

Industrial da CUF, ao património da CP e também das corticeiras. Este é o apelo que deixamos
às entidades competentes. E se entenderem nós podemos ajudar essa preservação.
Agora, se têm ideias ou contactos ou qualquer outra carta que possamos jogar, está na altura
porque estamos mesmo no fim da linha.
Esperamos vossas ideias com urgência.
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