
ASSOCIAÇÃO BARREIRO – PATRIMÓNIO, MEMÓRIA E FUTURO

Breve Apresentação
Ao longo dos séculos no território que, hoje, constitui  o Barreiro foram-se instalando 
unidades produtivas manufactureiras, proto-industriais e industriais com tecnologias de 
primeira linha e importância nacional e internacional, com relevo para os períodos da 
Expansão e Industrialização. O seu vigor determinou o lugar de destaque que o Barreiro 
sempre ocupou nos processos de desenvolvimento do País.

Porque compreendemos que somos todos fiéis depositários desta importante memó-
ria e que ela é o lastro identitário do nosso futuro e fundamento formativo das novas 
gerações para trilharem caminhos de tolerância, de respeito e responsabilidade,  cons-
tituimo-nos, em 12 de Fevereiro de 2010 numa associação aberta à colaboração de 
todos os cidadãos, instituições e entidades interessadas em proteger e reutilizar o nosso 
património de forma inovadora em prol do desenvolvimento do Concelho.

A Associação Barreiro – Património, Memória e Futuro não tem fins lucrativos, é de na-
tureza cívica e  não está vinculada a preceitos de ordem religiosa ou partidária.

São finalidades desta associação: contribuir para a preservação da nossa memória co-
lectiva de forma a reforçar a nossa identidade e a encontrar soluções de desenvolvi-
mento  inovadoras; constituir-se num centro de difusão da nossa história e de defesa do 
património material e imaterial e ambiental; congregar esforços individuais e colectivos 
que promovam a conciliação entre a preservação essencial da nossa história e patrimó-
nio e os projectos de transformação futura.

A salvaguarda da história e património do Barreiro precisa do seu apoio, a Associação 
precisa de si. Como aderir? 

http://associacaobarreiropatrimonio.pt/ser-socio
email: abpmf.patrimonio@gmail.com

O programa das Jornadas do Património Cultural do Barreiro privilegia a visitação/reflexão 
sobre as zonas em processo de classificação de nível nacional, como o Complexo Ferroviário do 
Barreiro e a Zona Industrial da antiga CUF,bem como a zona classificada como Sítio de Interesse 
Municipal, por razões de ordem ambiental, paisagística e moageira, que compreende Alburri-
ca, Ponta do Mexilhoeiro e Braamcamp (Diário da República de 20 de Julho de 2017). E, ainda, 
um percurso dedicado à importância do Barreiro durante o Período da Expansão Portuguesa, 
que  pelo seu significado, convém relembrar.



JORNADAS DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
DO BARREIRO

Introdução
A Associação Barreiro – Património, Memória e Futuro, 
correspondendo ao convite da Direcção Geral do Pa-
trimónio Cultural para integrar as Jornadas Europeias 
do Património 2018, propõe-se realizar, em parceria 
com outras instituições, diversas visitas à descoberta 
do património cultural do Barreiro, as quais designa-
mos de “Jornadas do Património Cultural do Barreiro”.
Desejamos que estas jornadas se desenrolem de acor-
do com um modelo que concilie uma tripla perspecti-
va: visitação, divulgação e reflexão sobre a importância 
passada e futura do património cultural do Barreiro.
 Objectivos das Jornadas
1 - Divulgar, através de visitas guiadas, a História e o 
património cultural do Barreiro, promovendo a sua im-
portância local, nacional e internacional.
2 - Afirmar a importância do património cultural do 
Concelho para o desenvolvimento global local.
3 - Analisar, criticamente, a situação do património cul-
tural do Concelho, motivando a participação da popula-
ção na sua defesa, salvaguarda e valorização.
4 - Despertar, nos jovens e noutras franjas da popula-
ção, o gosto pela História do seu Concelho.
5 - Contribuir para a coesão social.

                   Temáticas/Programa das Jornadas

 1ª JORNADA – Dia 29 de Setembro de 2018
Conteúdos: Alburrica, Ponta do Mexilhoeiro, Quinta do 
Braamcamp, Zona Classificada como Sítio de Interesse 
Municipal: a génese do espaço, a importância paisa-
gística e ambiental, as salinas, os moinhos de vento e 
maré.  A entrada na proto-industrialização, as moagens 
a vapor, instalação da Linha do Sul e Sueste. Os cais de 
embarque e os estaleiros navais, a pesca ao cerco. A an-
tiga Ermida de São Roque, hoje Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário. O “Espaço L” / Antiga Estação do Lavradio.
Duração: dia inteiro - das 10h00 às 13h00 e das 15h00 
às 17h00.  
Período da Manhã: 3h00  Ponto de Encontro: Largo do 
Moinho Pequeno, 10h00.
Visita guiada ao interior do Moinho de Vento Nascente 
e a todo o espaço do Sítio classificado de Interesse Mu-
nicipal (SIM), bem como à Igreja da Nossa Senhora do 
Rosário, onde haverá um apontamento musical, pelo 
Coro TAB.
Duração Período da Tarde: 3H00  Ponto de En-
contro: Espaço L (Antiga Estação de Comboios do La-
vradio), 15H00
Programa:
15h00 - Visita Guiada Exposição Espaço L
15h30 - Apontamento Musical, pelo Grupo de Cante 

Alentejano “Os Amigos do Barreiro”
16h00 - Lançamento da Revista Fundição
(Jornada gratuita, almoço livre)

2ª JORNADA – Dia 13 de Outubro de 2018
Conteúdos: O Barreiro como “Oficinas Gerais” da Ex-
pansão Portuguesa - os Fornos Cerâmicos da Mata da 
Machada (utensílios encontrados nas escavações ar-
queológicas – formas do biscoito e do pão-de-açúcar), 
a Fábrica Real do Biscoito, o moinho de maré D'EL-REI, 
o moinho de maré de Palhais, os Fornos de Cal, a com-
posição social de Palhais como área cosmopolita no pe-
ríodo da Expansão; e ainda os Estaleiros Navais da Ri-
beira das Naus do Coina, na Telha Velha, os moinhos de 
maré do Duque e do Maricote. Inclui-se nesta temática 
todo o património religioso – Igreja de Nossa Senhora 
da Graça, em Palhais, Capela de Santo André, Convento 
da Madre de Deus da Verderena, pórtico manuelino da 
Igreja de São Francisco, a Capela da Misericórdia e a 
Igreja de Santa Cruz.
Duração: dia inteiro - das 9h00 às 13h00, das 15h00 às 
17h30
Duração Período da Manhã: 4h00        Ponto de Encon-
tro: Av. Alfredo da Silva, junto ao Mercado 1º de Maio, 
9h00, deslocação em autocarro.
Visita Guiada: período da manhã - Igreja da Nossa Se-
nhora da Graça e Fornos de Cal em Palhais, os Fornos 
de Cerâmica da Mata da Machada e Museu do Fuzilei-
ro, antiga Fábrica Real do Biscoito.
Almoço: das 13h00 às 14h00, na Escola de Fuzileiros 
Navais de Vale de Zebro
Duração Período da Tarde: 2h30
Visita Guiada: período da tarde – Capela de Santo An-
dré na Telha Velha, Convento da Madre de Deus da Ver-
derena, pórtico manuelino da Igreja de São Francisco, 
a Capela da Misericórdia e a Igreja de Santa Cruz, com 
apontamento musical pelo Animae Vox.
(Custo da Jornada: pagamento de almoço e autocarro)

3ª JORNADA – Dia 20 de Outubro de 2018
Conteúdos: Complexo Ferroviário do Barreiro no Pro-
cesso de Industrialização de Portugal: a sua história, o 
património edificado, a cultura ferroviária – os quoti-
dianos de trabalho, lazer e luta, a tradição oral, o signifi-
cado nacional e internacional de todo este património, 
o processo de classificação.
Duração: dia inteiro - das 9h30 às 13h00 e das 15h00 
às 18h00
Duração Período da Manhã: 3h30        Ponto de Encon-
tro: Estação Barreiro-Mar - 10h00
Visita Guiada: Estação Barreiro-Mar, interior da Primi-
tiva Estação e das Oficinas dos Caminhos-de-ferro, Ro-
tunda das Locomotivas e Bairro Operário.
Almoço: das 13h às 14h, no Restaurante da Associação 

de Fuzileiros Navais
Duração Período da tarde: 3h00
Ponto de Encontro: Cooperativa Cultural Popular Bar-
reirense – 14h30
Programa:
14h30 - Inauguração de Exposição sobre o “Património 
Cultural do Barreiro” e abertura da Feira de Livros sobre 
Património Cultural do Barreiro, que decorrerão até dia 
27 de Outubro.
15h15 - Conferência sobre “O Processo de Classifica-
ção do Complexo Ferroviário do Barreiro: importância 
do processo de classificação e contributos deste pa-
trimónio para o desenvolvimento local/turismo”, con-
ferencista Drª Rosalina Carmona; “O Processo de Clas-
sificação  da CUF: ponto de situação, importância do 
processo de classificação e contributos do património 
para o desenvolvimento local/ turismo”, conferencista   
Professora Doutora Deolinda Folgado.
16h45 – Apresentação do Livro Memórias do Meu Rio, 
de Lina Soares, por Dra Rosalina Carmona (prefaciadora 
do livro) e Dra Carla Marina (Presidente da Cooperativa 
Cultural Popular Barreirense).
 (Custo da Jornada: pagamento do almoço)

4ª JORNADA – Dia 27 de Outubro de 2018
Conteúdos: Complexo Fabril da Companhia União Fa-
bril no processo de industrialização português: a sua 
história e processos de laboração, o património edifi-
cado, a composição social dos trabalhadores, os seus 
quotidianos de trabalho, lazer e luta, a tradição oral, e 
o significado nacional e internacional de todo este pa-
trimónio, o processo de classificação.
Duração: dia inteiro – das 9h30 às 13h00, das 15h00 
às 17h30
Duração Período da Manhã: 3h30      Ponto de Encontro: 
Pórtico de entrada nas antigas fábricas, junto ao Largo 
das Obras, 9h30. Parte da visita será em caminhada, 
outra parte em autocarro.
Visita Guiada: Ramal Ferroviário Interno e Porto Fluvial, 
Maqueta da Casa Alfredo da Silva para conhecimento 
global do Complexo, Bairro de Santa Bárbara, Mausoléu 
Alfredo da Silva, Museu industrial, a Zona Têxtil, toda 
a Área Sul e os elementos de arqueologia restantes e 
integrados no processo de classificação em curso.
Almoço: das 13h00 às 14h30 no Restaurante da Asso-
ciação de Fuzileiros Navais
Duração Período da Tarde: 2h30                Ponto de 
Encontro: Cooperativa Cultural Popular Barreirense, 
15h00
Programa:
15h00 - Visita à exposição “Património Cultural do Bar-
reiro” e Feira de Livros
15h30 - Sessão Debate com perguntas e respostas so-
bre “A Importância Passada, Presente e Futura do Pa-

trimónio Cultural do Barreiro para o Desenvolvimento 
Local”, com os convidados: Doutor Honoris Causa Claú-
dio Torres e Professor Doutor Jorge Custódio.
17h00 - Apontamento Musical
17h30 - Convívio e sessão de autógrafos com autores 
dos livros que integram a Feira do Livro.
(Custo da Jornada: pagamento de almoço e autocarro)
Estrutura das Jornadas
1 - Desenrolam-se em quatro dias, correspondendo 
cada dia a uma visita com temática diferente, sendo a 
primeira realizada em Setembro e as três seguintes em 
Outubro.
2 - Em cada dia, haverá uma visita guiada aos espaços 
de cada área temática. Essas visitas decorrerão na par-
te da manhã, à excepção da Jornada O Barreiro como 
“Oficinas Gerais” da Expansão Portuguesa que decorre-
rá nos períodos da manhã e da tarde, com almoço con-
vívio. A primeira Jornada e as duas últimas decorrem 
igualmente no período da tarde com um programa es-
pecífico. Nas duas últimas haverá também um almoço 
convívio. Cada Jornada será orientada por um, ou mais, 
convidados especialistas nos assuntos a tratar.
3 - Ao longo das visitas, assistiremos a pequenos apon-
tamentos culturais ligados aos temas ou aos locais.
4 - A sessão da tarde da primeira Jornada decorrerá no 
Espaço L; as sessões da tarde das duas últimas Jornadas 
decorrerão na Cooperativa Cultural Popular Barreiren-
se, bem como a exposição e a feira de livros.
5 - Lançamento de um Ride Fotográfico sobre o Pa-
trimónio Cultural do Barreiro a realizar durante as Jor-
nadas.

Público-Alvo
1 - Cidadãos em geral interessados nestas temáticas, in-
vestigadores, professores, e estudantes universitários.
Inscrições
1 - Será necessária a inscrição de todos os participantes 
interessados em cada Jornada, mesmo que gratuita. 
Esta inscrição será realizada em ficha própria, a divulgar 
durante a primeira semana de Setembro.  Na referida 
ficha, estarão explicitadas as seguintes informações: 
hora de saída e regresso, programa completo da visita, 
uma breve apresentação da temática, meio de trans-
porte e almoço, bem como o custo, quando tal houver 
lugar. Às jornadas com a duração de um dia, acresce um 
pagamento referente ao almoço. No caso de se neces-
sitar de transporte, acresce o pagamento do autocarro.
2 - As inscrições poderão ser feitas até ao dia 20 do mês 
de Setembro,  no site das Jornadas: https://associacao-
barreiropatrimonio.pt/jornadas/inscricoes/ ou atraves 
de ficha enviada para o seguinte email: jornadas@as-
sociacaobarreiropatrimonio.pt


