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“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 prende-

se 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») 

 



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; 

 

http://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=9004632


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.”  



Há a referir que a “compreensão” e a “colaboração” mostrada imediatamente pelo grupo de 

cidadãos, teve por base não só a apresentação do projecto como um facto consumado e sem 

qualquer hipótese de reversão, bem como a apresentação de factos não verdadeiros por esta 

empresa relativamente ao estado de conservação atual do edifício relativamente ao qual disseram 

que o interior do edifício teria desabado inclusivamente o claustro, devido a uma grande árvore que 

por lá teria nascido e partido todo o claustro e zonas envolventes, o que pelas fotos disponibilizadas 

se verifica não ser verdadeiro, como aliás todo o contexto que nos foi criado na dita reunião. 

Lamentamos o facto. 

 

Como conclusão e por tudo o exposto requeremos a sua melhor atenção para o assunto e ficamos a 

aguardar o seu contacto para esclarecimento de qualquer dúvida. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O grupo de trabalho “Na defesa do Posto Médico da CUF” 

nadefesadopostomedicodacuf@gmail.com 
https://www.facebook.com/groups/1743961649254191/ 
António Ferreira:  
Regina Dinis:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nadefesadopostomedicodacuf@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1743961649254191/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 matérias-

primas 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. 

 

Relativamente ao “Espaço Memória”, este projeto apresenta algumas 

semelhanças, mas julgamos que as diferenças e potencialidades são 

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. 
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