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EDITORIAL
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Patrimonio Cultural - Barreiro 

O Património cultural do Barreiro é de Todos

Entrámos no ano 2020 que comemora, no dia 18 de Abril, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2020, 
com o objetivo da apresentação de propostas e atividades enquadradas no tema Património partilhado.

Dentro deste contexto, a Associação Barreiro – Património, Memória e Futuro – ABPMF decidiu editar mais 
uma revista, que será a nº 9, com o título “O Património do Barreiro é de todos”.

Pretendemos levantar questões, propor ideias e dar informações sobre património bem diversificado, que 
contribuirão, sem dúvida, para uma partilha do conhecimento. 

A revista Fundição continua a ser uma contribuição para uma partilha crítica dos modos de “ver”, sugerir e 
preservar, fundamentalmente o património da nossa cidade, que se quer exemplar nesta matéria, com a 
participação cívica de todos os barreirenses.

A participação, sendo um dos pilares da democracia cultural, devia ter o seu começo nas nossas escolas. Ta-
refa árdua de se concretizar face às opções, ou falta delas, dos poderes instituídos.

Estamos perante um grande desafio que consiste em tornar o património cultural do Barreiro como sendo 
da população, legado deixado pelos nossos antecessores, e que os políticos de hoje não têm tido a sensibi-
lidade necessária sobre este assunto, e só têm construído aberrações, em vez de requalificações fidedignas, 
destruindo, com estes comportamentos, a nossa identidade e a nossa memória coletiva.

A concretização de uma revista desta natureza existe graças às boas vontades de colaboradores, aos quais 
agradecemos, por permitirem “sermos” o que “queremos”.

Desfrutem da revista, como nós desfrutámos ao fazê-la.

Boas leituras!
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A Apesar do caminho já percorrido, das muitas declara-
ções, convenções, cartas internacionais, da legislação 

existente em Portugal, das chamadas de atenção de orga-
nismos como a UNESCO, a ONU, o Parlamento Europeu, 
o ICOMOS continuamos a necessitar de uma visão mais 
completa, assertiva e valorizadora do contributo real que 
o património cultural presta ao desenvolvimento.

Esta preocupação deve integrar o programa nacional de 
política de ordenamento do território e opções e estra-
tégicas, de forma a que se impeçam , efectivamente, as 
delapidação  dos recursos patrimoniais culturais e am-
bientais que promovem o desenvolvimento, integrando e 
respeitando estes recursos imprescindíveis  à sobrevivên-
cia física, intelectual e espiritual dos homens e à coesão 
social.

São necessárias medidas que promovam realmente um 
turismo cultural que contribua, para um real desenvolvi-
mento centrado no ser humano, que permitam uma uti-
lização do ambiente e dos seus recursos sustentada, que 
apoiem de forma clara o restauro e fruição dos bens patri-
moniais culturais como recursos de um desenvolvimento 
centrado na cultura e na inovação. Porém, nada disto será 
realidade, se os poderes políticos dos governos nada fize-
rem para que tenhamos uma legislação  mais completa, 
não omissa,  a necessitar constantemente de regulamen-
tação  como a existente, e, por isso mesmo, a permitir de-
cisões gravosas e contrárias ao espiríto do que festejamos, 
hoje, dia 18 de Abril de 2020, a nível europeu.

Portugal necessita urgentemente de linhas estratégicas 
de valorização do turismo cultural  e do emprego associa-
do,  de políticas de educação ligadas ao conhecimento da 
história e património cultural nacional e local, de fundos 
de apoio e investimento, de uma definição do papel dos 
privados e dos poderes (nacional, regional, local), da va-
lorização do mecenato empresarial, de uma delimitação 
completa de zonas classificadas patrimonialmente e am-

bientalmente e das suas zonas de 
protecção...

Centrando-me na AML ,relativa-
mente a este assunto, desejo sa-
lientar:
1.  o papel determinante que o 
PNPOT atribui à AML na organi-
zação do seu  território de forma 
a dar-lhe a merecida visibilidade 
nacional e europeia através  do 
desenvolvimento das capacida-
des endógenas, como o turismo 
cultural, entre outras, e não es-
quecendo o papel que o patrimó-
nio histórico e memória colectiva 
desempenham na fundação de 
uma sociedade  coesa e de re-
giões fortes e com valor identitá-
rio;

2. as 5 orientações estratégicas para este território deter-
minadas quer pelo PNOPOT, quer pelo PROTAML, nomea-
damente, no que se refere à preservação, recuperação e 
fruição  das zonas ribeirinhas e industriais em declínio; 
à concretização dos mecanismos de classificação e pro-
tecção das áreas ribeirinhas, assim como a definição das 
áreas afectas às actividades de recreio e lazer, salvaguar-
dando os valores naturais e o património paisagístico.

Relativamente à preservação das áreas industriais em de-
clínio ou abandonadas, será necessário privilegiar a sua 
reutilização com planos de conjunto que permitam a frui-
ção cultural e de lazer, a actividade económica, a inves-
tigação  em termos de desenvolvimento em toda a àrea 
Metropolitana de Lisboa.

3. a existência de um Plano Metropolitano  de Adaptação 
às Alterações Climáticas, que foi subscrito por todos os 
Presidentes das Câmaras Municipais da Área Metropoli-
tana de Lisboa, e que alerta para a subida do nível das 
águas no Estuário do Tejo e designa várias locais de risco, 
entre os quais a zona de Alburrica/ Quinta do Braamcamp, 
apontando como solução a renaturalização de alguns des-

Património Partilhado: ainda falta andar tanto para aqui chegar!

Carla Marina Santos
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ses espaços, tendo em conta os estudos científicos exis-
tentes e as directivas saídas das reuniões da ONU  sobre 
alterações climáticas. Neste ponto não posso deixar de fi-
car perplexa com  o facto de o presidente da Câmara Mu-
nicipal do Barreiro simultaneamente  assinar este plano 
e querer neste território de grande perigosidade a cons-
trução de 185 fogos, vendendo a Quinta do Braamcamp 
a um privado. Como é possível fazer uma coisa e o seu 
contrário num mesmo espaço?

O Barreiro, nesta AML, é um espaço de importância na-
cional como o indicam os  processos de classificação na-
cionais –  Caminhos-de-ferro e CUF, e as classificações 
municipais - Alburrica e Real Fábrica de Vidros e Cristali-
nos de Coina, bem como o património ligado à Expansão 
Portuguesa e todo o património natural ribeirinho que 
compreende o território ente a Quinta do Braamcamp e a 
Mata de Machada. Todo este património está a ser visto 
de forma parcelar, por ignorância, por reduzir o desenvol-
vimento a crescimento especulativo e porque a falta de 
legislação e a sua indefinição o permitem, bem como o 
grande desconhecimento que a população tem sobre o 
passado que herdaram e do qual são fieis depositários a 
quem compete também a sua recuperação como activos 
criativos do futuro.

 Com base no exposto, saliento os seguintes aspectos, que 

me surgem como cruciais na área dos recursos pa-
trimoniais históricos e ambientais para que estes, 
em vez de estarem abandonados à delapidação, ou 
a interesses meramente economicistas, sejam ver-
dadeiros recursos estratégicos de desenvolvimento 
e respondam efectivamente a esta visão  que os 
dois instrumentos traçam, bem como às questões 
climáticas que se colocam com máxima gravidade:

1. a urgência  em compatibilizar o turismo cultural 
com a ideia de desenvolvimento  e não de cresci-
mento;
2. a distribuição  equitativa de fundos comunitários;
3. a protecção efectiva de todas as zonas REN e a de-
limitação cabal das respectivas zonas de protecção;
4. a obrigatoriedade de registo do ónus que recai 

sobre todos os imóveis sitos em locais classificados patri-
monialmente;
5. a obrigatoriedade de parecer da Direcção Geral do Pa-
trimónio sobre recuperação de bens patrimoniais classi-
ficados a nível local e regional, bem como, alienação ou 
venda a privados desses bens;
6. a definição das omissões legislativas relativamente aos 
poderes e direitos das associações de defesa do patrimó-

nio cultural e ambiental;
7. a interdição de venda a privados de zonas classi-
ficadas por razões paisagísticas, ambientais e patri-
moniais sem projectos  e estudos de impacto am-
biental;
8. a valorização dos processos de classificação dos 
Complexos CUF e Ferroviário no Barreiro, bem 
como o SIM de Alburrica,/Quinta do Braamcamp, 
territórios únicos no estuário/AML  como zonas es-
tratégicas de desenvolvimento turístico sustentado, 
nas quais, em particular, se pode criar um amplo 
parque patrimonial cultural e ambiental  valoriza-
dor da  AML a nível  nacional e europeu, ligado aos 
processo industriais através dos séculos e cuja 
ausência representa uma grave lacuna local, re-

gional e nacional;
6. a integração  no currículo escolar, na área da cida-
dania,  do conhecimento sobre a história local, e os 
bens patrimoniais culturais e ambientais existentes;
10. a necessidade urgente de criar cursos médio ou 
superiores, ou  integrar nos curricula nacionais e 
regionais dos existentes as valências necessárias de 
formação que respondam às diversificadas necessi-
dades/áreas abertas com a integração efectiva desta 
visão estratégica que integra o património como um 
activo do  desenvolvimento harmonioso que se de-
seja a nível mundial, nacional,regional e local. E se  
muito caminho já foi percorrido  falta,ainda, muito 
outro caminho para que o património seja efectiva-
mente partilhado.
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Posição da Associação Barreiro Património Memória e Futuro face à 
prevista intervenção na antiga Estação Ferro-Fluvial

Face a notícias recentemente divulgadas de que a 
antiga Estação Ferro- Fluvial Barreiro-Mar seria 

objecto de um projecto de intervenção protocolado 
entre a IP – Infraestruturas de Portugal – e um inves-
tidor privado com vista à sua revitalização, a Associa-
ção Barreiro Património Memória e Futuro (ABPMF) 
vem tornar pública a seguinte posição:

Com base na percepção da importância histórica e 
memória social constituída pelo vasto legado ferro-
viário existente no Barreiro, em 2013 um grupo de 
cidadãos barreirenses constituídos em Movimento 
Cívico de Salvaguarda do Património Ferroviário do 
Barreiro desencadeou junto do Ministério da Cultura 
(DGPC) um pedido de classificação de um conjunto 
de edifícios e bens culturais, que incidiu sobre os se-
guintes elementos:

1. A primeira Estação Ferroviária do Barreiro cons-
truída em 1859 (actuais Oficinas EMEF);

2. A Estação Ferro-Fluvial/Gare Marítima do Barreiro- 
Mar, inaugurada em 1884;

3. A Rotunda das Máquinas Locomotivas, construída 
em 1885;

4. O Palácio Coimbra, edificado cerca de 1860;

5. O Bairro Ferroviário, iniciado em 1935.

Conforme Parecer do Conselho Nacional de Cultura 
estamos «perante um conjunto de excecional signifi-
cado, duma dimensão rara (…) como um lugar/sítio/
paisagem únicos no território português.»

Assim, ao fim de um longo processo administrativo 
iniciado em 2000, a DGPC deliberou em 2018, atra-
vés da publicação no Diário da República 2ª Série, nº 

30 de 12 de fevereiro, a declaração EM VIAS DE CLAS-
SIFICAÇÃO do «Complexo Ferroviário do Barreiro».

Apesar de a antiga Estação Barreiro -Mar se encon-
trar desactivada desde 2009, a notícia recentemente 
divulgada – a concretizar-se -, deverá constituir um 
contributo positivo no sentido da revitalização de um 
imóvel de características únicas em Portugal e na Eu-
ropa. Apenas existem dois exemplos conhecidos de 
estações ferro-fluviais: a do Barreiro e a de Santa Lu-
cia em Veneza.

Considerada já há muito como Monumento pela po-
pulação barreirense, e fazendo parte de um conjunto 
que poderá vir a ser classificado como «Monumento 
de âmbito Nacional» conforme Parecer do Conselho 
Nacional de Cultura, a ABPMF alerta que, qualquer 
intervenção com vista ao desenvolvimento de acti-
vidades económicas ou lúdicas que venham a ser 
desenvolvidas na antiga Estação, deverão respeitar 
traça arquitectónica, a volumetria, a autenticidade, 
o perfil, a graça e beleza do imóvel, sob pena de se 
perder a sua genuinidade e o seu valor único, a me-
recer maior celeridade na conclusão do processo de 
classificação. de forma a que a adjudicação não seja 
feita antes da classificação, porque só assim teremos 
a certeza de que o bem será salvaguardado na  inte-
gralidade do seu justo valor.”

A Associação manifesta, uma vez mais, às entidades 
intervenientes no processo especialmente à DGPC, a 
sua total disponibilidade para, na medida das suas 
capacidades, prestar todo o apoio que estas venham 
a necessitar da sua parte.

Associação Barreiro Património Memória e Futuro
17-2-2020
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Lugar turístico de lazer, cultura,  
investigação e negócio 

A estação ferro-fluvial do Barreiro foi inaugurada a 4 
de Outubro de 1884 e veio facilitar o acesso entre o 

transporte ferroviário e o fluvial com destino a Lisboa. Foi 
construída sobre um grande aterro feito no rio permitin-
do-lhe  ficar “à borda-d`àgua como convinha”, segundo 
um excerto do Diário de Notícias de Outubro de 1884.

E continuando a citar a mesma fonte para melhor descri-
ção, acrescento: “ É vasta, desafogada. Elegante e sólida, 
assentada à beira-rio, sobre uma farta muralha posta em 
fundamentos hidráulicos inabaláveis n`um leito de lodos 
profundos. Essa estação, que vai acabar com as antigas 
baldeações e acaba já com o trajecto incómodo e inse-
guro em feias pontes de madeira, levando passageiros a 
desembarcar directamente nos degraus do seu vasto  e 
extenso cais de cantaria, atraie de longe, pelo seu aspecto 
geral e graciosas linhas arquitectónicas, a vista do viajante, 
e dá um singular tom artístico ao Barreiro, e um aspecto 
nobre e pitoresco ao formoso estuário azulado para onde 
olha a sua principal fachada. A vistosa e forte balastra de 
ferro que guarnece toda a cortina do cais da estação é 
uma espaçosa varanda sobre oTejo, que lhe rumoreja nos 
alicerces.”

Foi projectada pelo Engº Miguel Pais e tem uma presença 
notável do ponto de vista arquitectónico, numa simbiose 
perfeita entre arte e técnica, onde se destacam influên-
cias românticas do neo-manuelino nos elementos decora-
tivos, bem como influências do estilo colonial inglês.

A Estação Barreiro-Mar foi a primeira estação multimodal 
do País e a primeira a ser construída à beira do Estuário do 
Tejo. Mais tarde, do lado de Lisboa, surge a Estação Sul e 
Sueste. São  as únicas estações com valor patrimonial no 
estuário e  tiveram um destino comum, o de serem ter-
minais da Linha do Sul e Sueste, uma no lado norte, outra 
no lado sul.

Tudo o que ficou dito justifica cabalmente a escolha deste 
edifício para instalar o Centro Interpretativo do Estuário 
do Tejo.

Bem como: a dimensão da estação; a sua localização à 
beira-rio com dois cais de embarque, ainda hoje em bom 
estado de utilização; a existência de espaços que podem 
albergar valências de lazer e cultura complementares; 
uma  gare  de generosas dimensões, hoje sem utilização, 
a possibilitar um pavilhão multiusos; a paisagem sobre Al-
burrica, uma pérola ambiental e paisagística no Estuário 
do Tejo....

Ou, ainda, e não de menor importância, porque tem a ver 
com a estratégia de revalorização da Área Metropolitana 
de Lisboa,  a tão difundida ideia de Lisboa cidade de duas 
margens, como forma de revitalizar  o lado  norte e o lado 
sul do estuário, o que pensamos que tem de ser um ob-
jectivo realizável.

Neste sentido, alguns passo já foram dados e entre estes 
destaco a decisão de recuperar e reutilizar turisticamente 
a Estação de Sul e Sueste, em Lisboa, ao que acrescentaria 
e, porque não, recuperar e reutilizar, à luz desta mesma 
estratégia, as duas únicas estações com valor patrimonial 

Estação Barreiro-Mar centro interpretativo do 
Estuário do Tejo

Carla Marina Santos
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arquitectónico e destino comum, contribuindo para a re-
vitalização simultânea das duas margens do estuário. Pa-
rece que neste momento há alguma vontade em fazê-lo o 
que como Associação de Património saudamos.

Porém, a abertura do processo de classificação do pa-
trimónio Ferroviário do Barreiro por parte da Direcção 
Geral do Património Cultural, onde se integra a preserva-
ção desta estação, é uma afirmação do valor de todo o 
património ferroviário do Barreiro, apontando para uma 
visão de conjunto que deve de ser, também,  utilizada na 
concepção futura para o espaço e articulada com outros 
espaços de igual carácter e importância e contíguos.

Para além deste alerta da necessidade de um plano de 
conjunto outro nos parece de extrema importância, como 
o facto do processo de classificação não ter chegado ao 
fim e que conjugado com a ideia de que não há dinheiro 
e será o privado interessado que dirá o que fazer,postura 
assumida publicamente pela Câmara Municipal do Barrei-
ro, pode possibilitar intervenções que ponham em causa 
o bem patrimonial, porque podem ser realizadas à revelia 
das leis aplicáveis a bens classiicados.

REFLEXÕES SOBRE POSSÍVEIS VALÊNCIAS INTERPRE-
TATIVAS NA ESTAÇÃO BARREIRO-MAR

A Estação Barreiro-Mar foi, desde a sua inauguração e 
por finalidade/localização objectivas, espaço  de encontro 
entre a dois elementos primordiais da vida: a terra e a 
àgua. Esta simbologia ajuda-nos a perceber o seu papel 
vital no nascimento e desenvolvimento do Barreiro Con-
temporâneo, na aproximação entre o Sul e o Norte do País, 
na explosão de uma multiculturalidade que se constrói na 
procura do pão e de uma vida melhor na indústria que os 
Caminhos-de-ferro atraem.

De facto a estação sempre foi simultaneamente lugar de 
chegada e de partida , interface ferro-fluvial, espaço de 
acolhimento e parece-me importante que a sua nova uti-
lização conserve esta  ideia que a define funcionalmente e 

historicamente.

Pode vir a ser um espaço de acolhimento 
que inicie os visitantes na descoberta do 
Complexo Ferroviário no qual se integra 
e com o qual deverá manter uma relação, 
mas também um espaço de conhecimento 
do Estuário do Tejo.

A Estação Barreiro-Mar, pela sua importân-
cia patrimonial, arquitétónica e funcional, 
pela impressividade da sua traça e localiza-
ção, pode ser o lugar que, qual “pequena 
máquina do tempo”, nos torna possível ler 
o passado do Estuário do  Tejo e nos aco-
lhe e prepara para outras experiências de 
leitura no Complexo Ferroviário, permin-

tindo-nos entender este passado e ajudar de forma cons-
ciente a construir o nosso futuro. Em síntese no edifício 
deveria funcionar um Centro Interpretativo do Tejo e um 
Centro de Acolhimento do Complexo Ferroviário.

Como Centro Interpretativo e de  Conhecimento deve in-
teragir com os visitantes, explicar, ou seja oferecer uma 
interpretação, experiências e visitas, regular fluxos de vi-
sita, dispor de componentes científicas na área da inves-
tigação.

Na Estação Barreiro-Mar além destes dois Centros e res-
pectivos gabinetes de investigação, deve existir: uma sala 
de projecção multimédia; um espaço de exposições tem-
porárias sobre todas as áreas tangíveis e intangíveis do pa-
trimónio cultural referidas à especificidade dos Centros; 
uma oferta turística de passeios culturais quer sejam no 
Complexo Ferroviário, quer sejam no rio ou noutros con-
selhos da Área Metropolitana, apoios restauração, ofici-
nas diversas ligadas às artes, às novas tecnologias, pontos 
de acolhimento e vendas; bem como na Gare um Pavilhão 
Multiusos e respectivas infraestruturas de funcionamento, 
tudo isto respeitando a traça do edifício e os seus caís de 
embarque mais antigos.
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Património Partilhado o Contrário 
do que se faz no Barreiro

No actual  mundo globalizado, o poder da cultu-
ra para transformar as sociedades é claro.  Nas 

suas diversas manifestações, desde os nossos monu-
mentos históricos e museus às  práticas tradicionais e 
formas de arte contemporâneas, a cultura enriquece 
as nossas vidas quotidianas de inúmeras formas. O 
património constitui uma fonte de identidade e coe-
são para as comunidades afectadas pela mudança 
desconcertante e pela instabilidade económica. A 
criatividade contribui para a construção de socieda-
des abertas, inclusivas e pluralistas. Tanto o patrimó-
nio como a criatividade constituem as bases de uma 
sociedade do conhecimento vibrante, inovadora e 
próspera.

A UNESCO acredita que o desenvolvimento não po-
derá ser sustentável sem uma  forte componente 
cultural. “Na realidade”,  só uma abordagem do de-
senvolvimento centrada no ser  humano e  baseada 
no respeito mútuo e diálogo aberto entre culturas 
poderá produzir resultados duradouros, inclusivos e 
equitativos.”

Na verdade, o rasto objectivo da história de uma co-
munidade traduz-se em termos concretos pelo seu 
património material e imaterial. Este património é o 
testemunho e o substracto da nossa identidade. É a 
nossa memória colectiva e um dos instrumentos de 
desenvolvimento das comunidades.

A memória colectiva  representa o que somos,  mol-
da a nossa identidade, contribui para a redução da 
pobreza e permite um desenvolvimento centrado no 
ser humano, inclusivo e equitativo, porque é cultura, 
e nenhum desenvolvimento poderá ser sustentável 
se excluir a cultura.

O património cultural do Barreiro é o nosso capital 
social e por isso ferramenta do nosso desenvolvi-
mento, da nossa  afirmação  participativa e cidadã, 
da valorização da nossa paisagem cultural urbana, in-
dustrial e multicultural.

Porque vivemos numa sociedade em que as mudan-
ças se operam a enorme velocidade, criando ruptu-
ras que promovem a ausência de valores simbólicos; 
porque vivemos num mundo em avançado processo 
de globalização, o investimento na cultura e natural-

Património Cultural, Desenvolvimento, Inovação, 
Coesão Social

Associação Barreiro Património Memória e Futuro
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mente na memória colectiva e no património cultural 
deve constituir o cerne das políticas de desenvolvi-
mento.

Primeiro porque temos de manter o entendimento 
das nossas singularidades para integrarmos sem per-
da de identidade, o princípio da diversidade cultural; 
segundo porque sem que tenhamos conhecimento 
da nossa singularidade não conseguimos incorporar 
o que é diverso sem perder identidade e, ainda, por-
que se não percebermos o significado e importância 
da nossa identidade, não há forma de  respeitarmos 
todas as outras.

Para a Associação BPMF, com base nestes pressupos-
tos, pensamos que este trabalho deve dar corpo à 

“Recomendação sobre Paisagem Cultural Urbana 1 , 
UNESCO, Paris, 10 de Novembro 2011”, seguindo  a 
concepção de uma leitura de paisagem cultural evo-
lutiva, ou como a designa a UNESCO de “paisagem 
humana evolutiva”, ou seja, uma leitura que assina-
la as marcas da acção humana ao longo dos séculos, 
tornando visíveis os processos de produção, o traba-
lho especializado, os avanços técnicos e tecnológicos, 
os tempos de lazer, recreio e luta, os apoios sociais e  
associativos, e que, simultaneamente, aposta na in-
vestigação do  passado ao serviço do futuro e no res-
tauro dos bens com valor patrimonial como activos 
de desenvolvimento, com um espírito que integre 
uma gestão democrática,  a participação da socie-
dade civil e as suas representações, mas também do 
sector privado e do Governo,com o concurso de fun-
dos nacionais e europeus e a dinamização de ofertas 
culturais e de industrias criativas.

Resumindo, a crescente im-
portância do turismo cultural e 
dos bens culturais, uma maior 
consciência de que o patrimó-
nio é um recurso do desenvol-
vimento, a necessidade de re-
forçar as identidades que dão 
corpo à possibilidade de todos 
nos situarmos no espaço e no 
tempo e desta forma estarmos 
mais aptos a compreender o 
mundo que nos cerca e a me-
lhor contribuir de forma escla-
recida e activa nos processos 
de transformação/desenvol-
vimento que se desejam sem-
pre humanizadores, implicam 
novas formas de encararmos o 
património e novos processos 

de gestão, articulação e contratualização entre dife-
rentes actores (movimentos, associações, fundações, 
poderes públicos, privados, parcerias público-priva-
das, universidades, politecnicos, etc)

Uma das formas é a criação, segundo o historiador 
e investigador, Paulo Pereira, de estruturas de aco-
lhimento e interpretação que têm como função: 
conhecer/investigar; proteger/conservar; valorizar/
divulgar.

A explicação é um processo de integração do patri-
mónio no espaço e no tempo, fazendo-o entrar na 
ordem contemporânea, passa deste modo a ter uma 
utilidade, permitindo-nos o conhecimento de que es-
tavamos desapossados, pondo fim à nossa alienação/
afastamento.

Segundo Marcelo Martin, arquitecto e gestor cultural, 
responsável pelo Departamento de Comunicação do 
Instituto Andaluz do Património Histórico, o desafio 
que enfrentamos “é o de manter o conhecimento so-
bre o património em permanente actualização ideo-
lógica, na qual prevalecem os valores humanistas, 
um compromisso com o desenvolvimento que não 
ponha em perigo a nossa herança cultural e que as 
actividades em torno do património sejam um factor 
de  mais desenvolvimento social e económico.”

Com base em tudo o que explicitámos sugerimos 
uma concepção para o património do Barreiro de 
Parque Patrimonial  Industrial e Ambiental, visto 
numa perspectiva de estrutura de acolhimento diver-
sificado, incluindo valências de interpretação, produ-
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ção, investigação e recreio.

Fica claro que nesta abordagem não há lugar a solu-
ções casuísticas, apressadas, não fundamentadas e ex-
clusiva ou predominantemente imobiliárias,embora 
reconheçamos  a natureza dinâmica das cidades vi-
vas, concordamos com a UNESCO,“que o desenvolvi-
mento rápido e frequentemente descontrolado está 
a transformar as áreas urbanas e suas envolventes, o 
que poderá causar a fragmentação e a deterioração 
do património urbano 
com impactos profun-
dos nos valores das co-
munidades, por todo 
o mundo,”e tal como a 
UNESCO, consideramos 
que para apoiar“a pro-
teção do património 
natural e cultural, deve 
ser enfatizada a integra-
ção das estratégias de 
conservação, gestão e 
planeamento das áreas 
históricas urbanas, po-
dendo a implementa-
ção de uma abordagem 
paisagística ajudar a 
preservar a identidade 
urbana,”e que “o princí-
pio de desenvolvimento sustentável implica a preser-
vação dos recursos existentes, sendo a proteção ati-
va do património urbano e a sua gestão sustentável 
uma condição sine qua non de desenvolvimento,” e 
constatamos, igualmente que”devido aos processos 
de alterações demográficas, de liberalização e des-
centralização do mercado global, bem como ao turis-
mo de massas, à exploração comercial do património 
e às alterações climáticas, as condições mudaram e 
as cidades estão sujeitas a pressões e desafios do 
desenvolvimento, desconhecidos”, pelo que se deve  
agir com precaução,  tendo por base toda a legislação 
produzida pela UNESCO e adoptada por vários países, 
nomeadamente Portugal, o que não se tem feito no 
Barreiro ao valioso Património Industrial existente.

O conceito de Património Industrial, surge, sobretudo, 
a partir da década de 50 do século passado, integra o 
turismo e a noção de património cultural, em Portu-
gal começa a falar-se sobre Património Industrial nos 
anos 80 e deve-se muito ao professor Jorge Custódio 
esta colocação do tema nas agendas da altura.
São considerados Património Industrial os vestígios 

deixados pelas indústrias: têxtil, vidreira, cerâmica, 
metalúrgica ou fundição, química, papeleira, corticei-
ra, alimentar, ferroviária, extractiva, as ruínas, para 
além das obras públicas, dos transportes, das infraes-
truturas comerciais e portuárias, das habitações ope-
rárias, etc. Bem como os processos de produção e 
maquinaria utilizada.

E pensamos que esta definição torna muito clara a 
importância do Barreiro no domínio do Património 

Industrial e da criação de rotas específicas de turis-
mo industrial/cultural, que encontram uma larga pro-
cura de um público dedicado em todo o mundo.

Alguns dirão que não há dinheiro, que esta estratégia 
não tem fim, enfim que não existem resultados rápi-
dos. Quanto ao não haver dinheiro não se sabe, por-
que não se sabe na realidade quanto será necessário, 
nem a que fundos podemos concorrer, que parceiros 
privados estarão disponíveis para investir num em-
preendimento de dimensão turística deste tipo. Nao 
se sabe porque embora existam estudos e propostas, 
não existe um programa global que possa dar origem 
a projectos claros e  faseados. Quanto ao não haver 
resultados rápidos é tempo de não confundir resulta-
dos eleitorais com desenvolvimento sustentado, sob 
pena de não conseguirmos mais do que um cresci-
mento que só interessa aqueles que com ele benefi-
ciam em exclusivo.

Associação Barreiro Património Memória e Futuro
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Lugar de Memórias e Resistência no Barreiro

Quinta do Braamcamp - Barreiro 

O que se pretende com este texto, no momento em 
que tanto se fala da Quinta Braamcamp, é contribuir 

para o conhecimento mais aprofundado da memória do 
lugar. Recordar a coragem de alguns barreirenses, e tam-
bém dos aliados britânicos proprietários da Quinta, que 
nas condições particularmente difíceis da ditadura, não 
hesitaram em lutar pelos ideais em que acreditavam. Que 
o seu exemplo seja inspirador no presente, quando se tra-
ta de defender a Quinta Braamcamp como bem público, 
paisagem cultural, herança histórica e elemento identitá-
rio do Barreiro, integrada num projecto de fruição pública 
participada, democrática e acessível a todos. 

No ano de 1943, ainda a II Guerra Mundial estava no auge 
e o nazi-fascismo muito longe de ser derrotado. Salazar 
declarava neutralidade, mas a colaboração com a Alema-
nha passou pelo fornecimento de ferro e volfrâmio das 
minas portuguesas; pelo abastecimento de conservas de 
peixe - um terço da produção das mesmas era desviada 
para alimentar os exércitos nazis, enquanto os géneros 
alimentícios faltavam e era aplicado o racionamento aos 
portugueses -; a colocação de emissores de rádio na cos-
ta portuguesa para apoio às operações dos submarinos 
alemães, entre muitos outros aspectos. Por seu turno, o 
governo hitleriano vendeu armamento a Salazar: blinda-
dos para a polícia e GNR e ofereceu carabinas à Mocidade 
Portuguesa, para serem utilizadas em manifestações polí-
ticas. É possível que algumas destas armas fossem as usa-
das em desfiles da Legião Portuguesa, por exemplo nas 
paradas no Estádio de Santa Bárbara na CUF do Barreiro, 
em 1938.1

O ano de 1943 será marcante pelas diversas formas de 
violência, física e psicológica, exercida sobre a população 
do Barreiro. Para acabar com o movimento grevista na 

CUF2 e reprimir os levantamentos populares que enchiam 

as ruas da vila e também Alhos Vedros e Lavradio contra 
a fome e falta de géneros, o regime envia um Comando 
Militar que, instalado dentro da CUF  coloca o Barreiro em 
estado de guerra não declarado, mas efectivo. Pelas ruas 
escutam-se as lagartas dos carros de assalto e atroam nas 
calçadas os cascos da cavalaria, impondo o terror quoti-
diano a toda a população. A partir de 1943 um Esquadrão 
Misto de Infantaria e Cavalaria, sob comando da GNR, tor-
na a ocupação militar permanente até 25 de Abril de 1974. 
É neste ambiente opressivo e perigoso que nos surgem 
referências a um movimento de solidariedade e auxílio 
britânico, que deveria chegar ao Barreiro onde seriam dis-
tribuídos géneros alimentícios «para os grevistas e suas 
famílias pela empresa corticeira Brancampe [sic], com 
sede nesta vila do Barreiro, cujos géneros eram recebidos 
directamente para tal fim da EMBAIXADA INGLESA em Lis-
boa».3 

Diário de Lisboa 29-7-1943

A informação surge em declarações prestadas por Salva-
dor Augusto Costa, carpinteiro, detido no Posto do Bar-
reiro em Julho de 1943, acrescentando ainda este, que 
«recebera instruções do guarda-livros da empresa, no 
sentido de prevenir os habitantes do Barreiro, de que a 
oportunidade de se abastecerem era quando vissem no 
edifício da empresa em questão, içada a bandeira ingle-
sa.»

Relacionado com o mesmo assunto surgem outras prisões, 
como a de Hermínio Augusto de Castro, operário da CUF 

1 Veja-se as fotos existentes na Torre do Tombo publicadas em “O Regresso das Bandeiras”, Câmara Municipal do Barreiro, 2016, pp.42. 
2 Armando da Silva Pais, O Barreiro Contemporâneo, CMB, 1971, p.163
3 ANTT, PIDE/DGS Prcº. 906/43 NT 4813, vol.12

Rosalina Carmona 
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detido em 28/07/1943, que foi enviado para o Aljube acu-
sado de ter ido a Lisboa com uma Comissão de Operários 
à Embaixada Inglesa, pedir auxílio e víveres a distribuir 
pelo povo do Barreiro «os quais seriam enviados por in-
termédio da firma Braamcamp, que para sinal arvoraria a 

bandeira inglesa»; 

José Sardinha Júnior, pedreiro, também foi preso e acusa-
do de estar relacionado com a mesma Comissão de Ope-
rários que foi à Embaixada Inglesa. Foi igualmente preso 
pela PVDE (antecessora da PIDE) e enviado para o Aljube;
Joaquim Bento, ajudante de caldeireiro na CUF, foi preso 
em 02/08/1943 quando saía da Embaixada inglesa onde 
ia entregar «uma carta ao Sr. Doutor Alberto Reynolds». 
Recolheu incomunicável à prisão de Caxias. Seria depois 
incorporado pelo Ministério da Guerra no 4º Esquadrão 
da GNR para integrar o Batalhão Disciplinar de Trabalha-
dores da CUF. Este Batalhão foi essencialmente constituí-
do por grevistas despedidos que foram obrigados a voltar 
ao trabalho sob disciplina militar.

Também Raúl da Conceição Malveiro, corticeiro, foi 
capturado por ordem do Capitão Gaspar de Oliveira a 
28/07/1943 e enviado para o Aljube, acusado de estar 
relacionado com uma Comissão de Operários que foi à 
Embaixada Inglesa pedir auxílio e víveres que seriam dis-
tribuídos ao povo «pela casa Braamcamp do Barreiro.»

Não sabemos se o prometido auxílio chegou ou não aos 
destinatários, o mais certo é que não tenha acontecido, 
já que a polícia política o deve ter impedido. No entan-
to, não deixa de ser interessante assinalar que na Quinta 
do Inglês4 existia uma vontade solidária para com o mo-
vimento grevista da CUF e com as famílias dos operários, 
acossadas pelas dificuldades. Lembremos que as Forças 
Aliadas que combatiam o nazi-fascismo, durante a II Guer-
ra Mundial, constituíram uma aliança antifascista formada 
pela Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Os in-
gleses em Portugal, e concretamente os proprietários da 
Braamcamp, também devem ter sido incomodados pelo 
regime salazarista, por terem tomado partido por um dos 
lados do conflito. 

«Manifestações Subversivas na Quinta do Inglês» - 1945

A Quinta Braamcamp volta a ser cenário de resistência 
antifascista em 1945, nesta altura já no contexto das gran-
des manifestações de júbilo pelo final da II Guerra Mun-
dial, em 8 e 9 de Maio de 1945.

 
Após a vitória dos Aliados uma onda avassaladora de ale-
gria atravessou o planeta, pelo fim do conflito nazi-fascista 

4 A Quinta Braamcamp era designada nos anos 40 do século XX por ‘Quinta do Inglês’ por ser pertença da família britânica Reynolds, proprietá-
rios da fábrica de cortiça ali existente, onde residiram até 1969. Cf. Guia Documental da Casa Reynolds / Sociedade Nacional Corticeira, Câmara 
Municipal do Barreiro, 2015, pp. 18.
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que ceifou cerca de 50 milhões de vidas humanas. Foram 
dias de esperança e confiança e em Portugal acreditava-se 
na queda do fascismo.

Salazar não encobrindo a sua simpatia pelo Eixo Nazi, che-
gou até a proclamar luto nacional pela morte de Hitler, a 
4 de Maio de 1945, e proibiu todas as manifestações de 
apoio aos Aliados. Contudo, as forças antifascistas apro-
veitando a conjuntura internacional favorável, apesar da 
proibição, realizaram grandes manifestações celebrando a 
derrota do nazismo e, simultaneamente, de contestação à 
ditadura salazarista. Milhares de pessoas saíram à rua em 
todo o país desafiando e enfrentado a repressão da PVDE, 
junto a residências ou locais frequentados por ingleses5, e, 
por ser proibido festejar a vitória soviética muitas pessoas 
ostentavam paus onde faltava a bandeira da URSS6.

Pela documentação consultada na Torre do Tombo re-
ferente às manifestações de 8 e 9 de Maio no Barreiro, 
percebe-se que a polícia reuniu num mesmo processo um 
conjunto de informações no qual constam nomes de 67 
pessoas presas em Lisboa, Alhandra, Alverca, Amadora, 
Vila Franca de Xira, e entre elas, 18 pessoas do Barreiro, 
das quais duas mulheres. 

A leitura das fontes policiais – Notas de Culpa e Motivos 
da Acusação – reproduzem pelo negativo das respostas 
dos presos, como as coisas se terão passado. Referem as 
fontes policiais que ocorreram «Manifestações Subversi-
vas na quinta do inglez»7. Que a população do Barreiro 
se reuniu no Parque Municipal, seguindo depois para a 
Quinta do Inglês (hoje Braamcamp). Pelo caminho gritava-

-se «Liberdade», «Viva a Rússia e o comunismo», «Viva 
Stalin» e «Morras a Salazar, à canalha dos bandidos sala-
zaristas, à PVDE e ao Tarrafal»8 

A manifestação terminou junto ao portão da Quinta Braa-
mcamp, com a intervenção da PVDE e a detenção de di-
versas pessoas. Recordemos agora quem eram e os no-
mes destes barreirenses, todos acusados de desenvolver 
«actividades subversivas» contra o regime9.  
Álvaro Pina - 38 anos, casado, cravador nos Estaleiros Na-
vais da CUF
António Cerqueira - 41 anos, serralheiro da secção de me-
cânica da CUF
António Ferreira Filipe - 36 anos, casado, contramestre da 
secção de Tecidos da CUF
António Macêdo “O Rachadinho” - 49 anos, casado, tra-
balhador
Armando Tavares Rodrigues – 36 anos, casado, serralhei-

ro na Parry & Sonns
Artur Duarte Neto “O Neto” - 32 anos, casado, conferente 
da CUF
Ema da Silva Coelho “A Ema Duro” - 37 anos, casada, ope-
rária da secção de Tecidos da CUF
Francisco Batista dos Santos “O Batista” - 44 anos, casa-
do, carregador da CP no Barreiro
Francisco Dias Gabriel “O Chico Darwin” - 39 anos, cor-
tador 
Joaquim Augusto “O Joaquim da costureira” - 29 anos, 
casado, fiandeiro na CUF
Joaquim Ferreira - 44 anos, caldeireiro na CUF, casado 
com Maria Pinto Ferreira (também detida)
José Balseiro Fragata - 25 anos, solteiro, aprendiz de car-
pinteiro na CUF
José Ferreira “O Côxo” - 35 anos, casado, sapateiro
José Meléças Sande Nobre Madeira - 31 anos, casado, ti-
pógrafo, filho de José Nobre Madeira, deportado em Cabo 
Verde
Leonel da Conceição Nogueira - 30 anos, solteiro, contra-
mestre na secção de Tecidos da CUF 
Luiz da Silva - 49 anos, casado, conferente da CP 
Manuel Alves Figueiredo “O Sardinha” - 25 anos, solteiro, 
empregado no bufete do vapor “Trás-os-Montes” da car-
reira Barreiro-Lisboa
Maria Pinto Ferreira “A Maria Pintainho” - 39 anos, do-
méstica, casada com Joaquim Ferreira, também detido 
nesta manifestação. Maria Pinto Ferreira foi uma conheci-
da mulher antifascista que conheceu as prisões da ditadu-
ra fascista mais do que uma vez.

É o exemplo de coragem de todos estes homens e mulhe-
res barreirenses que quisemos homenagear. Resgatar a 
memória deste acontecimento é, também contribuir para 
a defesa da Quinta Braamcamp, enquanto bem público 
pertença de toda a comunidade.

A Quinta Braamcamp foi adquirida com o fim de mantê-
-la na esfera pública para usufruto dos barreirenses, com 
toda a carga histórica e memórias a ela associada. No mo-
mento presente, trata-se de não permitir que o nosso pa-
trimónio colectivo seja usurpado por entidades privadas.

 5 Veja-se o exemplo da cidade do Porto, onde a forte presença da comunidade inglesa encorajou poderosas manifestações que adquiriram 
particular relevo, como se lê num ofício da Legião Portuguesa/Serviço de Informações, que refere: «grande multidão na Avenida dos Aliados 
(homens e muitas mulheres), que continuaram as manifestações. Algumas casas inglesas, distribuíram vinho e bolos ao seu pessoal, foram 
dispensados do serviço até 2ªa feira, vencendo o respectivo salário. Um grupo de maltrapilhos, na Rua de Santo António, seguia com um pano 
branco espetado em dois paus, onde se lia “QUEREMOS LIBERDADE”». Cf. Ephemera, José Pacheco Pereira, https://ephemerajpp.files.wordpress.
com/2009/06/15-jun-09-fotografia-22.jpg.
 6 Revista “Mundo Gráfico”, 15 de Maio de 1945 /Hemeroteca de Lisboa
 7 AN/TT, PVDE/PIDE/DGS SC Proc. 465/45 3º volume NT 4868
 8 Idem
 9 Idem
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RODRIGO DIAS *

Do que concluímos com base nos estudos e investigação efetuados sobre as Quintas do Estuário do Tejo, o que se 
pretendia era construir Quintas de Recreio, de ostentação e prazer, onde era possível caçar, pescar, e promover 

encontros, e receber, a uma distância de meio-dia da cidade, que permitia rapidamente sair ou regressar, em caso de 
conflitos e doenças, ou para as obrigações politicas sociais ou de negócios.
 
As Quintas eram idealizadas e desenhadas, com base na atividade agrícola ou agroindustrial, mas onde as produções 
agrícolas se adaptavam a um programa de como que uma paisagem pintada numa tela, e inserida na paisagem do local. 
Neste caso, da Quinta Braamcamp, foi premeditado escolher a entrada do esteiro, a silhueta da Arrábida e o recorte da 
cidade de Lisboa, com a luz e reflexos do espelho de água, que rodeia a Quinta, foi também estudado o alinhamento 
com a igreja do santuário, de Nª Srª do Rosário, que é reforçado com os alinhamentos e eixos paisagísticos e pontos 
focais dos moinhos de silhueta Holandesa, como as “follies” dos parques europeus, ou as “chinoiseries” ou ruínas 
fingidas funcionam como edifícios ou pavilhões fantasiosos e exóticos que aqui são idealizadas com os moinhos de 
tecnologia inglesa mas com silhueta que mimetiza o estilo holandês, patenteando o ex-libris da Família. 

A Quinta Braamcamp, centro de 
uma paisagem ideal construída 
com os espelhos de água os moi-
nhos e os pontos focais e “skyli-
nes” do estuário e de Lisboa

O que defendemos é que a Quin-
ta Braamcamp surge no Barreiro 
na sequência de um movimento 
europeu, cultural e social, de vi-
legiatura e de refúgio no campo, 
importado das “villas” italianas 
da renascença, evoluindo para 
modelos franceses e ingleses, 
que entre nós se adaptam a um 
estilo próprio que denominamos 
de Quintas de Recreio, construí-
das entre os séculos XIV e XIX, e 
que ocupam as margens que en-
volvem o Estuário do Tejo desde 
a Barra até ao seu limite mon-
tante em Salvaterra de Magos 
e Muge. A Quinta Braamcamp 
é uma das quintas que se cons-
troem nas margens do Esteiro de 

Coina. Braamcamp beneficia da sua posição à entrada do esteiro, ocupando uma plataforma mesmo sobre a linha de 
água, um excelente local, de fácil acessibilidade por barco, com uma paisagem que em tudo lembra a Holanda, e um 
veiculo de promoção da antiga família holandesa Braamcamp, que se notabiliza ao se unir por casamento com a família 
dos Almeida Castelo Branco e com a poderosa família dos Cruzes Sobral, ocupando importantes cargos políticos na 
corte de D. José I, D. Maria I e D. João VI.
 
O Barão do Sobral Geraldo Venceslau Braamcamp de Almeida Castelo Branco e o seu sogro Anselmo da Cruz Sobral, 
são importantes homens de negócios, membros de uma burguesia que surge com o consulado do Marquês de Pombal 
e D. José I, corporizados com as reformas pombalinas e com as todas as alterações socioculturais pós-terramoto de 
1755. O Barão, pensamos que escolhe esta posição estratégica, na Alburrica, também para usufruir da proximidade do 
santuário de Nª Srª do Rosário, muito homenageado pela Família Real, e por ser um ponto estratégico para construir e 
patentear a evolução tecnológica do moinho de tecnologia inglesa mas com um mimetismo das silhuetas dos moinhos 
holandeses, como uma referência às origens da família, construindo um “skyline” novo, visível desde o Terreiro 
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do Paço e de toda a margem estuarina de Lisboa, oferecendo à contemplação um 
ícone da sua posição social e da sua influência  económica no Reino, patente a 
todos, incluindo os próprios soberanos, que se deslocavam para sul através do cais 
e do porto do Barreiro, e mais tarde através do caminho de ferro. De qualquer 
forma o que defendemos é que se pretendeu construir na Alburrica e na Quinta 
Braamcamp foi uma Quinta de Recreio, uma paisagem ideal romântica, de inspira-
ção no estilo dos parques Ingleses, em voga na altura, que pretendiam recrear 
pinturas ou quadros com paisagens simbólicas e idealizadas segundo os conceitos 
do belo e esteticamente perfeito. Os Braamcamp Sobral, com o projeto da Quinta 
inserem-se num ambiente de construção de Quintas de Recreio junto ao plano de 
água do estuário, neste caso nas margens envolventes ao Mar da Palha, onde se 
inserem as quintas do esteiro de Coina e as quintas do esteiro ou caldeira do Seixal, 
casos da Quinta da Princesa ou da Quinta da Fidalga, e do Rio Judeu, centradas na 
Quinta Real do Alfeite.

Alinhando com o original desenho destas nossas propriedades paisagistas, preten-
dia-se criar e desenhar uma paisagem artística, mas com as produções agrícolas e 

agroindustriais. No caso da Quinta Braamcamp, o Tema Holandês justifica-se pela origem da família, e pela oportunida-
de da geomorfologia desta zona do estuário, a Borda-d’água, em tudo idêntica á situação geomorfológica das paisagens 
planas e de canais e á proximidade do plano da água, da Holanda.

Os moinhos de vento estão coloca-
dos segundo um triangulo isósce-
les, e rodeados de planos de água, 
como que espelhos; os moinhos 
eram vistos de longe com as suas 
velas retangulares, e os Braamcamp 
podiam facilmente chegar à Quinta 
de barco, embarcando no Cais das 
Colunas junto à casa que habitavam, 
a única casa particular da Praça do 
Comércio, o canto nascente da pra-
ça, o edifício do Martinho da Arcada. 
As caldeiras dos moinhos de maré 
proporcionavam amplos espelhos 
de água que reforçavam o efeito pic-
tórico da paisagem imaginada pelos 
Braamcamp. 

Os moinhos de recorte e mimetismo 
holandês da Alburrica, que identifi-
camos, inserem-se numa geometria 
que pensamos intencional, e que 
constrói os moinhos num perímetro 
triangular em que os vértices são 
ocupados com os moinhos de ven-
to; num deles encontramos a casa 
da Quinta, o cais de embarque e o 
moinho de maré, que para além da 
função de moagem constrói com a 

caldeira um espelho de água onde era possível navegar, e onde refletia a alameda que acompanhava uma das margens. 
Os espelhos de água também envolvem a casa, e constroem como que fossos de proteção. Estes elementos e pontos 
focais estão também geometricamente relacionados com o cruzeiro do santuário, de Nª Srª do Rosário, e com o alçado 
da Igreja. Apesar de dois dos moinhos se encontrarem fora do muro da propriedade, e não pertencerem aos Braam-
camp, eles surgem estranhamente relacionados com a geometrização da paisagem desenhada na Quinta e, tudo indica, 
idealizada no programa paisagístico e arquitetónico oitocentista.



FUNDiÇÃO 17

Quinta do Braamcamp - Barreiro 

Planta posterior a 1884, contempo-
rânea das várias vendas da quinta, 
desde 1834 a 1897, onde podemos 
identificar as casas, o chamado tan-
que dos peixes, o cais de embarque 
da Quinta, o moinho de maré e a fa-
brica de bolacha; no centro deste 
edifício vemos uma circunferência 
provavelmente do embasamento do 
moinho gigante do Barão do Sobral. 
Vemos também o muro da Quinta, 
os portões, as terras de semeadura 
e as amoreiras plantadas segundo a 
geometria de quincôncio, com as 
alamedas que ligavam as casas da 
Quinta ao Santuário de Nª Srª do 
Rosário. Identificamos ainda os moi-
nhos de recorte holandês exteriores 
à Quinta e as caldeiras dos moinhos 

de maré. Podemos datar a planta porque já está desenhada a ponte de embarque marítimo da estação ferroviária Sul 
e Sueste do Barreiro, inaugurada em 1884, e ainda hoje existente, mas inativa, que substituiu a antiga ponte do Mexi-
lhoeiro.
 

 

A Quinta Braamcamp e o moinho gigante do Barão do Sobral, uma marca na paisagem visível desde a casa da família 
na Praça do Comércio

Arquitecto Paisagista, Investigador do Projecto Estejo – linha “Quintas de recreio do estuário do tejo”; Universidade 
Lusíada – ILID - CITAD – FCT - PI Estejo; TUDelft Phd “Portuguese Historical Gardens” 

 
Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do 
Projecto UID/AUR/04026/2019  
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Alburrica no sistema do estuário do Tejo

FÁTIMA SILVA *, RUI SECO **

O Estuário do Tejo é uma vasta superfície aquática na aproximação do rio Tejo à sua foz, caracterizada por uma con-
tinuidade e abertura que o distinguem do seu curso a montante. Resulta de um extenso processo geológico de 

afundamento progressivo ao longo de uma grande falha da crosta terrestre, gerador de uma ampla bacia de recepção 
de águas e de fixação de sedimentos, constituindo uma referência geográfica da frente atlântica ibérica e europeia.

 
Alburrica e o estuário do Tejo (imagem: Google images)

Ao longo da História, o estuário do Tejo desempenhou um papel determinante, como limite territorial e barreira defen-
siva, como área de recolhimento e partida para a navegação marítima e para o trânsito fluvial de acesso ao interior do 
território, como centro de produção agrícola e agroindustrial, como entreposto comercial à escala global e ainda como 
espaço central de desenvolvimento industrial e urbano de toda a área metropolitana de Lisboa. 

Também como espaço natural assume uma fundamental importância, pela sua dimensão, localização e estrutura geo-
morfológica, de que os ecossistemas, espécies vegetais e animais usufruem no seu desenvolvimento.

No plano de água e em seu torno múltiplas camadas de valores se organizam e sobrepõem, sejam ecológicos, patrimo-
niais, históricos, culturais, económicos ou paisagísticos. O território estuarino, diverso na sua essência, é um conjunto 
sistémico de elementos naturais e antrópicos, sedimentados ao longo do tempo.

Conhecer e entender o estuário do Tejo, nos seus equilíbrios e pressões, nos seus valores e constrangimentos, é hoje 
fundamental para desenvolver uma compreensão de conjunto que ultrapasse visões parcelares, de âmbito territorial 
ou disciplinar, e para contribuir para a definição de estratégias de desenvolvimento e sustentabilidade para o seu futuro.

Definição de estuário: o que é um estuário? 
Um estuário é uma zona húmida onde dois meios distintos – água doce e salgada – se encontram, misturam e interli-
gam.

As marés são um fenómeno fundamental nesta relação, que devido às suas variações e ritmo criam uma dinâmica de 
dois sentidos, através da entrada e saída de água, que estabelece uma permanente simbiose com o mar. É devido às 
trocas entre os tipos de água que a salinidade é uma característica que define o ambiente estuarino. A mistura entre as 
águas marinhas e fluviais, é, no entanto, insuficiente para criar todos os factores ecológicos que propiciam o apareci-
mento das biocenoses5 estuarinas e a biodiversidade que está normalmente associada aos estuários, que lhes confere 
tanta importância, a par da diversidade programática e vivencial, estratégica e comercial. É também necessário que as 
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condições geológicas da foz do rio permitam o armazena-
mento de sedimentos, de origem fluvial e marinha, que 
vão servir de substrato às comunidades de seres vivos, 
associadas às lamas e areias que o rio e o mar, respectiva-
mente, depositam nos leitos estuarinos.

A par da capacidade de armazenamento necessária aos 
estuários, o caudal dos rios transporta uma diversidade 
de materiais e sedimentos que se misturam com as águas 
salinas e que vão desenvolver as vegetações típicas dos 
estuários, que juntamente com os solos aluvionares, for-
mam sapais e zonas de lamas que são os elementos fun-
damentais da génese e funcionamento dos ecossistemas 
estuarinos. 

À luz deste entendimento, a definição de estuário pode 
ser definida também como uma unidade de paisagem em 
si, pela complexidade do sistema que estabelece a sua di-
nâmica natural. 

A paisagem estuarina caracteriza-se e identifica-se pelas 
suas particularidades geomorfológicas, pela ocupação hu-
mana e ainda pela biodiversidade que promove enquanto 
habitat natural. 
Zonas húmidas por excelência, os estuários constituem 
repositórios significativos de vida selvagem e de diversi-
dade biológica. Actualmente, pelas circunstâncias das al-
terações climáticas, os estuários são também vistos como 
importantes reservatórios de água. 

Nestes pequenos ecossistemas, devido às suas caracte-
rísticas geomorfológicas, formam-se os mais diversos ser 
vivos. Cada estuário tem as suas características e a sua 
própria vida aquática e terrestre, a qual é nossa obrigação 
ajudar a preservar.

O Terreiro do Paço e o Parque Eduardo VII vistos de Alburrica, sobre o 
estuário (imagem: PI Estejo)

Ameaças aos estuários
Apesar da sua importância, os sistemas estuarinos estão 
entre os ecossistemas mais modificados e ameaçados do 

mundo, sofrendo constantemente impactos antrópicos 
(devidos à intervenção humana) que interferem tanto 
com as influências ribeirinhas como com as marinhas, tão 
necessárias para o funcionamento ecológico natural.

Apenas cerca de 12% dos 177 grandes rios do mundo cor-
rem livremente da sua fonte para o mar. Barragens, diques 
ou docas foram construídos arbitrariamente na maioria 
dos sistemas fluviais do mundo, com consequências que 
actualmente se apresentam directa (impacto terrestre) 
ou indirectamente (impacto marítimo). Estas construções, 
juntamente com a dragagem, o alargamento e retificação 
de canais para navegação, assim como a extracção de 
água para usos agrícolas e produção de energia hidroelé-
trica, representam barreiras que reduzem ou inibem com-
pletamente o movimento de espécies migratórias entre 
água doce e sistemas marinhos, fazendo a extinção de 
espécies mais frequente.

Sendo altamente dependentes de sistemas estuarinos, as 
populações de peixes vertebrados em estuários diminuí-
ram 20% entre 1980 e 2002, em grande parte resultado 
da construção de barragens, transvases e desvios de água.
Neste entendimento, é fundamental ter a consciência de 
que a biodiversidade existente nestes “pequenos grandes” 
universos que são os estuários tem de ser salvaguardada 
e, felizmente, muito dos estuários existentes fazem hoje 
parte de reservas naturais preservadas, ou simplesmen-
te começam a ser protegidos e limpos, atitudes que têm 
contribuído para a diminuição da poluição aquática e o 
consequente renascimento da biodiversidade marinha e 
costeira.

Exemplo desta realidade são, assim, o Golfo de São Lou-
renço no Canadá, a Baía do Rio Prata, na América do Sul, 
a Baía de Chesapeake nos Estados Unidos, o Estuário de 
Santa Lúcia na África do Sul, entre outros, e também, o 
Estuário do Tejo em Portugal.

O estuário do Tejo 
No contexto europeu, o Estuário do Tejo apresenta-se 
como um dos maiores em dimensão, com uma área de 
325 km2 (contemplando as zonas entre marés, contando 
desde a embocadura até Vila Franca de Xira, definido no 
ordenamento como zona limite), sendo o maior da Europa 
o estuário de Gironda, em França, com cerca de 635 km2. 
No que respeita à bacia hidrográfica, o Tejo é o terceiro 
maior da Península Ibérica, sendo o maior o Douro com 
97.680 km2, seguido do Ebro com 85.550 km2, figurando 
em quinto lugar no contexto da União Europeia com uma 
área de 80.630 km2.

A diversidade do estuário do Tejo (imagens: PI Estejo)
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Neste estudo, o limite usual do estuário é estendido à 
área compreendida desde a embocadura até à zona del-
taica, onde se considera o início do sistema estuarino. Es-
tes limites considerados irão até à Azambuja, Benavente, 
prologando-se esta área por mais 20 km de extensão li-
near.

O Estuário do Tejo, uma extensa bacia de recepção de 
águas e deposição de sedimentos com origem num afun-
damento progressivo ao longo de uma grande falha da 
crosta terrestre, desenvolve-se em duas direcções princi-
pais, NorteNordeste-SulSudoeste (NNE-SSW) e EsteNor-
deste-OesteSudoeste (ENE-WSW). 

Os seus limites são definidos a montante na zona da vila 
de Muge (coincidente com o limite de influência da maré) 
e a jusante pela linha traçada entre o Forte de S. Julião e 
o Bugio, configurando uma extensão de cerca de 80 km 
desde a Barra até Muge. Com os já referidos 325 km2 de 
plano de água, mas com uma bacia mais extensa quando 
medida desde Benavente a Oeste e Azambuja a Norte - lo-
calizados acima da actual foz, em Vila Franca de Xira - este 
Estuário pode contar com uma área emersa de 40% na 
sua bacia de 130 km2 inseridos no plano de água e, cerca 
de 200 km2 localizados na Lezíria Grande.

Presentemente, a zona que se estende entre Vila Franca 
de Xira e a embocadura apresenta uma forma irregular, 
bastante recortada, denunciando uma evolução comple-
xa. O segmento a montante dilui-se por uma zona de mar-
gens pouco profundas e uma extensa baía interior, seme-
lhante a um delta, caracterizada por numerosas ilhas, e o 
troço final, no segmento de Cacilhas - Cais do Sodré para 
jusante, afigura-se como um canal de paredes profundas 
e abruptas, desembocando no oceano.

Todos os estuários são estruturas dinâmicas, em perma-
nente mudança. No Estuário do Tejo essa dinâmica é par-
ticularmente marcada, tendo-se verificado uma reconfi-
guração completa do estuário desde o Plistocénico Final, 
no período Quaternário, uma fase já de ocupação huma-
na do estuário, em que a foz do rio se deslocou cerca de 
10 km para Sul, o que veio a permitir posteriormente a 
criação da hoje denominada Lezíria do Tejo, provavelmen-
te a maior transformação por mão humana do estuário, 
apesar de escassamente referida na informação sobre a 
área metropolitana de Lisboa. Esta obra uniu quatro ilhas 
de grandes dimensões, envolvendo trabalhos de hidráu-
lica e engenharia, criando a mais fértil área de produção 
agrícola do país, hoje atravessada por infraestruturas de 
peso, como a recta do cabo e uma ponte em auto-estrada, 
cujo nível de consolidação ficou bem demonstrado pela 
resiliência à última grande cheia do Tejo, em 1979, que 
deixou completamente alagada toda a Lezíria sem ocor-
rência de perda de vidas.

A evolução histórica do estuário é, em termos geológicos, 

muito recente, sendo necessário considerar a sua dinâ-
mica e entender que a sua configuração actual não é um 
dado adquirido, equacionando as dinâmicas que se pos-
sam futuramente desenvolver. Ante a perspectiva de su-
bida do nível médio da água do mar devido às alterações 
climáticas no planeta, poderão ocorrer transformações 
significativas: a verificar-se uma subida equivalente a um 
metro, se não fossem executadas obras de hidráulica de 
grande dimensão, criando uma “pequena Holanda” no Es-
tuário, toda a Lezíria seria novamente integrada na área 
submersa do Estuário do Tejo.
 
O território estuarino congrega uma série de estruturas, 
existências e registos que estabelecem um património 
vivo, fundamento para o seu desenvolvimento. A sua 
geomorfologia e biodiversidade constituem um forte po-
tencial, encontrando-se diversos biótopos (espaços com 
factores ambientais propícios ao desenvolvimento de de-
terminados tipos de vida, habitats para espécies vegetais 
ou animais), de diferentes características, ao longo do 
seu território. Sapais, vazas, caniçais, mouchões, areais, 
salinas, lezíria e arrozais são espaços em que se desen-
volve grande riqueza de espécies. Nas épocas migratórias, 
mais de 150.000 aves se movimentam no estuário, um 
dos mais importantes nas rotas europeias de aves aquáti-
cas. Peixes, moluscos e crustáceos desenvolvem-se neste 
ecossistema, estruturando diversas cadeias alimentares 
que se inter-relacionam.

O estuário do Tejo é também um potencial de valor econó-
mico. Historicamente, muitas actividades foram desenvol-
vidas pelo Homem, daí extraindo meios de subsistência, 
através da pesca, da captura de bivalves, da ostrocultura, 
da extracção de sal, das actividades moageiras, da agri-
cultura, da pecuária (com a energia do vento e das ma-
rés) e das protoindústrias artesanais, num processo de 
adaptação antrópica (por mão humana) que mantinha 
um equilíbrio entre o meio natural e a ocupação humana. 
O transporte por via aquática e o comércio desenvolvido 
enquadravam-se nesse equilíbrio, bem como as estrutu-
ras de apoio – cais, docas, pontões de pequena escala – e 
até estruturas fortificadas de raiz militar.

A industrialização, nos últimos 150 anos, veio dar uma 
aceleração a essa transformação, com a transformação 
de diversas áreas das margens, através de aterros, mu-
ros e docas, com a implantação de indústrias pesadas, de 
grande escala, com a criação de grandes infraestruturas 
de transporte, comunicação e armazenamento, com uma 
forte disseminação da urbanização e da construção e com 
a poluição do meio terrestre e aquático, perdendo-se o 
equilíbrio anterior, com sérias consequências no meio e 
nas suas qualidades intrínsecas.

As últimas décadas vieram alterar este processo. com o 
declínio da indústria e o abandono de muitas das suas ins-
talações, e com o início de algum trabalho de controlo e 
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benefício ambiental, embora a presença da urbanização 
e infraestruturas continue a aumentar o seu peso no ter-
ritório.

As dinâmicas mais rápidas da economia e da sociedade 
trazem novas mudanças, com muitos factores positivos, 
mas também com alguns riscos que importa acautelar, en-
tre os quais a perda da memória, dos saberes, da cultura, 
do conhecimento ancestral da relação entre o estuário e 
os seus habitantes. Diversos sistemas que se sobrepõem e 
articulam em torno do estuário são fulcrais para a preser-
vação dessa memória, essencial tanto para a salvaguarda 
do meio como para a manutenção da identidade da popu-
lação e do território local, fundamentos da sua diferencia-
ção no mundo contemporâneo globalizado. 

Edifícios religiosos, a que se associam tradições e eventos 
como procissões e festas, estruturas defensivas e milita-
res, equipamentos de apoio à navegação, instalações de 
apoio à agricultura tradicional e à pesca, estruturas de 
regadio, casas e povoados tradicionais, moinhos de maré 
e moinhos de vento, são expressões de uma cultura de 
relação entre o Homem e o Meio Estuarino, compõem 
múltiplas camadas de interpretação, a que se somam es-
truturas mais recentes que constituem também elas, em 
muitos casos, património, materializado em elementos 
diversos, de valor díspar mas que faz parte da transforma-
ção do território.

Todos estes elementos são relevantes para a compreen-
são do estuário, componentes do seu património cultural 
e paisagístico. No entanto, a sua sobreposição nem sem-
pre se corporiza coerentemente, sobretudo na articula-
ção entre estruturas construídas em épocas diferentes, 
em que em muitas situações se revelam discrepâncias de 
escala e de lógicas de organização.

Importa por isso, hoje, conhecer e entender, de modo a 
pensar e propor fundamentadamente. 

Pensar o estuário no seu todo, como sistema, e o seu pa-
pel no mundo, fundamentos para agir, quer localmente 
quer em conjunto, para ultrapassar falhas de escala e re-
cuperar o equilíbrio entre Homem e Meio, numa perspec-
tiva de desenvolvimento consciente e com sustentação no 
futuro.

Alburrica
“Uma Quinta como um Barco ancorado em dunas de areia 
e rodeado de espelhos de água” Rodrigo Dias

A posição de Alburrica vista de e para o estuário (imagens: Google 
images)

Alburrica, na frente ribeirinha da margem sul do estuá-
rio do Tejo, constituiu-se como uma das primeiras áreas 
de ocupação humana do concelho do Barreiro, tendo es-
tado na sua origem. A sua peculiar forma destaca-se do 
restante território, aí se implantando as primeiras estru-
turas de extracção de sal, às quais se seguiram a intro-
dução das primeiras proto indústrias, as indústrias moa-
geiras, com a construção de moinhos de vento e de marés.  

Entendido no seu conjunto local, com a Ponta da Mexi-
lhoeira, o lugar de Alburrica é, numa abordagem de base, 
parte do sistema estuarino do rio Tejo, pertencendo-lhe, 
sendo deste modo entendido em função da sua posição e 
dinâmica dentro do sistema, o que ultrapassa a sua rela-
ção administrativa com o Município do Barreiro.

Caldeira, moinho de maré e casa da Quinta Braamcamp (imagens: 
PI Estejo)

À luz desta abordagem, Alburrica faz parte do conjunto de 
praias fluviais de maior extensão deste estuário e da sua 
estrutura de sapais.

Sendo uma zona caracteristicamente sedimentar (consti-
tuída por arenitos), assemelha-se na sua formação à zona 
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das lezírias de Vila Franca de Xira, mais a montante (norte) 
do sistema, enquanto zona de deposição de sedimentos, 
por consequência direta da redução do caudal do rio cau-
sada pelo alargamento do plano de água. A partir do se-
culo XIII, é também resultado de drenagens realizadas por 
mão humana, tendo sido objecto, na zona onde se veio 
implantar a Quinta Braamcamp, do mesmo fenómeno da 
formação da estrutura das lezírias, embora numa menor 
escala e extensão. 

A implantação da referida quinta permitiu reter os alu-
viões já existentes e drenar alguma água, podendo en-
contrar-se relação entre a indicação histórica da presen-
ça de um moinho “gigante” de estilo holandês, que pelo 
seu tamanho e forma nada tinha a ver com os tradicio-
nais moinhos portugueses de moagem de farinha e cuja 
função se atribui a drenagem de terrenos, e as técnicas 
utilizadas nos polders holandeses. É de sublinhar que esta 
drenagem foi racionalmente executada, tendo mantido e 
retificado as caldeiras de água, sendo construídos diques 
e introduzidos moinhos de maré. 

Moinhos de vento e moinho de maré pequeno de Alburrica 
(imagens: PI Estejo)

Gaspar Frutuoso, no século XVI, dá nota da existência de 
mais de 60 moinhos de maré entre Almada e o Montijo 
(antiga Aldeia Galega), que, segundo o investigador Antó-
nio Antunes Dias, se encontravam todos ainda em função 
nos anos 20 do século passado, incluindo os 4 moinhos 
identificados na zona de Alburrica.

Alburrica e a sua Quinta Braamcamp constroem e carac-
terizam este trecho da paisagem estuarina e sustentam 
durante algumas centenas de anos a vida da comunidade 
local, contribuindo para a sua dinâmica socioeconómica 

com estas proto-indústrias, com a sua produção agrícola, 
com a comunidade piscatória, que neste local encontra 
um dos portos de abrigo deste estuário, e com a produção 
de bivalves, que ali encontravam condições favoráveis ao 
seu desenvolvimento, e de que são testemunho os vestí-
gios ainda visíveis de cascas de ostras na praia.

Igreja de N. Sra. Do Rosário (imagem: PI Estejo)

O risco de inundações nas épocas de cheias do Tejo le-
vou os aglomerados urbanos mais antigos a implantarem-

-se a uma cota superior aos 5 metros. Na margem sul do 
estuário, as estruturas urbanas implantavam-se sempre 
acima dessa cota, entre os 10 m e os 13 m, isto é, acima 
dos terraços do Quaternário. Apenas estruturas agrícolas 
se dispunham a cota inferior, como é o caso de Alburrica, 
que se encontra portanto numa zona de risco, inundável, 
e ainda (embora protegida a sudoeste pela península de 
Setúbal) sujeita a ventos que não permitiam garantir a re-
sistência dos materiais depositados nestas zonas baixas. 
Foi assim, durante séculos, um local com escassas cons-
truções, sempre sujeitas a estes riscos e à necessidade de 
reconstrução.
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O projecto de investigação Estejo 

O Projecto de Investigação ESTEJO – ‘O Estuário do Tejo e as suas áreas 
ribeirinhas: estratégias para a sua sustentabilidade e desenvolvimento’ 
tem vindo a ser estudado desde 2007, no CITAD (Centro de Investiga-
ção em Território, Arquitectura e Design), coordenado pelo Prof. Alber-
to Reaes Pinto, na Universidade Lusíada.

Foi fundado e coordenado inicialmente pelo Prof. Rodrigo Ollero e 
orientado pela Prof. Fátima Silva, que desde 2011 é também a sua 
coordenadora. 

Este projeto de investigação, significativamente designado por ESTEJO, 
tem vindo a estudar o estuário em comunhão com o território que o 
envolve e delimita, procurando informação nas diversas áreas discipli-
nares que o analisam parcelarmente. 

O PI Estejo procura, estrategicamente, estabelecer um diálogo mul-
tidisciplinar, envolvendo as entidades responsáveis pelo seu ordena-
mento e planeamento, estabelecendo pontes a três níveis: local (com 
as comunidades residentes), regional (com os municípios) e global 
(com a estrutura natural da biosfera e da geomorfologia territorial), 
no sentido da sua inclusão no estudo de politicas de ordenamento 
estratégico, fundamentadas na valorização das culturas locais e num 
reconhecimento de posição de valor relativo, factor de escala dentro 
do Sistema Estuarino, objetivando a sua sustentabilidade e o seu de-
senvolvimento. 

O Projecto de Investigação, procurando abarcar e relacionar o conhe-
cimento diverso e fragmentário sobre o estuário, engloba diversos 
campos de conhecimento. A equipa é actualmente constituída pelo 
historiador dr. António Maia Nabais, o biólogo dr. António Antunes 
Dias, o geógrafo dr. António Neves, o sociólogo dr. Carlos Barradas Leal, 
o arquitecto paisagista Rodrigo Dias, a arquitecta paisagista Isabel de 
Matos, o arquitecto Rui Seco, a arquitecta Fátima Silva, coordenadora, 
e ainda pela estagiária arq. Jeanne Seixas, o estagiário arq. Pedro Ser-
rano e a colaboradora licenciada Nádia Cova.

   
Simulação da subida do nível das águas no estuário e as suas conse-
quências no Barreiro e Alburrica (imagens: PI Estejo – Raquel Fonse-
ca)
O estuário é um sistema, um conjunto de componentes e 
sectores diferentes que se complementam, em que cada 
um desempenha um diferente papel, e em que existe con-
tinuidade, não podendo ser isolados ou entendidos parce-
larmente.

A orografia, a exposição aos elementos, o próprio risco 
que lhes é inerente e a sua percepção, as potencialidades 
económicas nas diversas áreas de actividade, as relações 
de proximidade e de comunicação, a história local, as pes-
soas e as suas culturas, são aspectos diferenciadores que 
distinguem as várias partes do estuário, que as caracteri-
zam e lhes dão identidade.

Alburrica é também um elemento componente deste sis-
tema estuarino, com a sua própria identidade, que sou-
be assumir historicamente ao longo do tempo, que ainda 
preserva em grande parte, como memória e registo desse 
passado, mas que urge agora equacionar, ante o estado 
de abandono e degradação de algumas das suas estrutu-
ras. Alburrica necessita de estabelecer e afirmar qual será 
o seu papel no território estuarino no futuro próximo, de-
finindo estrategicamente a sua abordagem nesta lógica de 
sistema de que faz parte e a que está desde sempre ligada.

Moinho de maré da Quinta Braamcamp (imagem: PI Estejo
* Arquitecta, Professora da Universidade Lusíada, Coordenadora do 
Projecto Estejo

** Arquitecto, Investigador do Projecto Estejo

Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da FCT - 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do Projecto UID/
AUR/04026/2019  
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Entre 1983 e 1990 decorreram um conjunto de inter-
venções arqueológicas em Coina, na área territorial 

onde esteve estabelecida a Real Fábrica de Vidros Crista-
linos e Espelhos, uma manufactura fundada por iniciativa 
real e que laborou entre 1719 e 1747 (Fig. 1). 

Fig. 1 – D. João V. Pintura a óleo de 
Giorgio Domenico Duprá, 1725. Bi-
blioteca Joanina da Universidade 
de Coimbra.

Depois da sua transferên-
cia para a Marinha Grande, os 
edifícios devolutos e abando-
nados mantiveram-se no local 
até 1760, sendo demolidos por 
iniciativa da administração do 
Estado, sob a responsabilidade 
do Almoxarifado do Vale do Ze-
bro. No último quartel do século 
XVIII fundou-se no mesmo local 
uma fábrica de estamparia, que 
acabou por aproveitar alguns 

alicerces da unidade vidreira anterior. Esta fábrica de es-
tamparia funcionou até ao segundo quartel do século XIX, 
mas os seus edifícios mantiveram-se naquele espaço em 
bom estado, até aos finais do século XIX. O tempo encar-
regou-se de arruiná-los, embora os mantivesse, parcial-
mente, como testemunhos de uma época áurea de Coina, 
quando a antiga Vila representou um papel na história da 
indústria da Outra Banda (Fig. 2). 

Fig. 2 – Campo arqueológico de Coina. Vestígios do Edifício da 
Fábrica de Estamparia de Algodão do último quartel do século 
XVIII. Fotografia de 1989.

Com o liberalismo, Coina entra em desgraça e per-
de a categoria de município, integrando o concelho do 

Barreiro, relegada para assumir o papel de paróquia e fre-
guesia, no novo quadro administrativo do país.

As diversas campanhas arqueológicas encontra-
vam-se integradas no Projecto de Estudo da Indústria do 
Vidro em Portugal, da Associação de Arqueologia Indus-
trial da Região de Lisboa (AAIRL), que em 1986-87 aderiu 
à Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI). 
As escavações foram dirigidas cientificamente pelo signa-
tário, desde o seu início até 1990 (Figs. 3 e 4). 

Fig. 3 – Campo Arqueológico de Coina. Trabalhos de investigação ar-
queológica junto à cave de um dos fornos. Fotografia, 1987.

Fig. 4 – Campo Arqueológico de Coina. Aspecto geral dos resultados 
finais da intervenção do acesso ao piso inferior da Fábrica de Vidros 
de Coina. Átrio de ligação às caves dos fornos 1 e 2. Fotografia, 1989.

Projecto e programa de requalificação e valorização da 
estação arqueológica de Coina1 

Jorge Custódio

1 Este estudo foi apresentado nas 2.ªs Jornadas Arqueológicas e do Património da Corda Ribeirinha Sul, organizadas pelo Município do Bar-
reiro, que tiveram lugar em 13 de Março de 2000, mas cujas actas nunca foram publicadas.

Dossier
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Os relatórios das escavações, foram elaborados 
pelo responsável científico da intervenção e aprovados 
pelo Instituto Português do Património Cultural.

Em inícios de 1991, o director de campo recusou-se 
a continuar as escavações, enquanto não fossem tomadas 
duas medidas fundamentais: 1º a classificação da esta-
ção arqueológica; 2º a salvaguarda e valorização do sítio 
arqueológico, pela Câmara Municipal do Barreiro. Assim, 
em conjunto com Maria Luísa Santos, então vice-presi-
dente da APAI, apresentou uma proposta para a classifi-
cação superior da estação arqueológica, proposta que foi 
aprovada pelo município e enviada ao IPPC. O processo 
de classificação decorreu no IPPC e no IPPAR (instituto 
que veio substituir o primeiro), entre 1992 e 1997, altu-
ra que mereceu aprovação ministerial e foi publicada no 
Diário da República.

Após a classificação, a Câmara Municipal resolveu 
desenvolver um conjunto de acções, para viabilizar a reto-
mada dos estudos científicos e da valorização da estação. 
Neste sentido convidou expressamente o responsável 
científico das intervenções no sentido de se publicarem 
os estudos desenvolvidos e elaborados, entre 1987 e 
1990, que foram objecto de apresentação pública numa 
conferência realizada no Barreiro2, assim como a dirigir o 
Projecto e Programa de Valorização da referida estação 
arqueológica. Um conjunto de reuniões criaram as con-
dições para que tal objectivo fosse atingido, nomeada-
mente aquela que se realizou, no Convento da Verderena, 
em 13 de Março de 2000, no qual o referido responsável 
científico apresentou um esboço do Programa Museológi-
co para o Campo Arqueológico de Coina. Previu-se, entre-
tanto, a publicação dos estudos que deram origem a um 
livro (Fig. 5).

Fig. 5 – Rosto da obra sobre a Fábrica de Vidros de Coina (Lisboa: 
IPPAR, 2002).

Em dez anos a estação arqueológica de Coina sofreu 
o impacto de um abandono absoluto e relativo. Relativo 
atendendo a alguns cuidados desenvolvidos pela Câmara 
do Barreiro, na sequência das decisões que se esperavam. 
Absoluto, porque com o tempo a memória das escavações 
e dos seus resultados passou ao esquecimento de muitos 
e também da própria autarquia. A inexistência de esca-
vações, por um lado, o longo processo de classificação e 
outras questões de carácter político e administrativo rele-
garam para um segundo plano um dos primeiros campos 
de arqueologia industrial do país, que os participantes do 
Encontro Intercalar do TICCIH, sobre História, Tecnologia 
e Arqueologia Industrial do Vidro, consideraram de maior 
importância a nível europeu, como ficou expresso nas 
conclusões do referido seminário internacional (Fig. 6).

“Abordaram-se os 
últimos resultados das 
escavações de Coina, 
verificando-se que eles 
constituem uma fonte 
documental de referên-
cia para o estudo da his-
tória vidreira portuguesa. 
Estes resultados foram 
corroborados pela obser-
vação das estruturas já 
escavadas e da exposi-
ção patente no Barreiro” 
(Conclusões, 1989)

Com a publicação 
no Diário da República 
da classificação como 
Imóvel de Interesse Pú-
blico, acentuou-se a 
atenção pública sobre 
a estação arqueológica, 
motivando a responsa-
bilidade da autarquia na 
resolução dos problemas 
ainda pendentes para 
que o bem arqueológico 
pudesse ser protegido, 
preservado, conservado 
e valorizado para fruição 

pública.

Em ofício datado de 8 de Novembro de 2000, o res-
ponsável do campo arqueológico, aceitou dirigir o referido 
Projecto, transformando o esboço inicial que apresentara 
a 13 de Março num documento base, no qual são apre-
sentadas as linhas essenciais, os objectivos, o programa 
e os meios técnicos e financeiros indispensáveis ao êxito 

Fig. 6 – Cartaz do Encontro Interca-
lar do TICCIH, sobre «História, Tec-
nologia e Arqueologia Industrial 
do Vidro», realizado no Barreiro e 
na Marinha Grande (1989)

2  Cf. Custódio, Jorge (2000) - “A Manufactura Setecentista da Real Fábrica de Vidros de Coina: Ponto da Situação”. In 1.ªs Jornadas Arqueoló-
gicas e do Património da Corda Ribeirinha Sul. Actas. Barreiro: Câmara Municipal de Barreiro, 2000, pp. 39-63.
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da iniciativa.

A classificação oficial trouxe como consequência a 
criação automática de zona de protecção de cinquenta 
metros a partir dos limites exteriores da área classificada 
e ao mesmo tempo que valorizou o espaço a nível cultural, 
lhe retirou as vantagens económicas inerentes a um terre-
no de propriedade privada (Fig. 7). 

Fig. 7 – Planta Geral da Intervenção Arqueológica. Levantamento To-
pográfico. Traçado de Quadrículas com a localização das estruturas 
arqueológicas. Jorge Custódio e Câmara Municipal do Barreiro. Esc.: 
1:200. Cópia de Dora Sampaio, Fevereiro de 2001.

A partir destas realidades impõe-se uma reflexão 
inicial no sentido da viabilização tanto do projecto de re-
qualificação da estação, como na definição do programa 
conducente à sua valorização em termos de património 
arqueológico industrial, de cultura, de turismo e, tanto 
quanto possível, de desenvolvimento integrado.

Um ponto central para o desenvolvimento de todo 
o projecto refere-se à opção da autarquia. Ou se equacio-
na apenas a área classificada, com seus limites protegidos 
pela legislação, ou então o próprio projecto da protecção 
e valorização da estação é um importante alicerce para a 
requalificação urbana e cultural de uma área degradada, 
correspondente aos vestígios da antiga povoação. Assim 
a questão que se coloca é: o projecto destina-se tão-só 
à área da estação e sua zona de protecção, ou deverá ser 
pensado num plano mais elevado, afectando o núcleo ur-
bano antigo de Coina? 

A classificação de um imóvel ou de um sítio, pode 
implicar algumas regras de protecção, mas não significa 
que o bem em causa esteja salvaguardado e conservado. 
Um proprietário privado embora esteja condicionado em 
relação à integridade e ao uso do bem classificado, ainda 

– de acordo com a lei vigente à data deste estudo (2000) – 
não é obrigado a cuidar de forma cultural o bem que lhe 
pertence. A propriedade pública pode resolver em parte 
estas importantes questões, devolvendo ou criando con-
dições para a valorização cultural do referido bem. Assu-

mida a aquisição do sítio classificado de Coina, os pode-
res públicos (e não necessariamente apenas a autarquia) 
encontram-se obrigados a respeitar as condições que nor-
tearam a classificação, evitando a ruína ou o desapareci-
mento da estação arqueológica.

Assim, atendendo às considerações supracitadas, é 
possível defender, definir e caracterizar um projecto des-
tinado e dirigido apenas à área em questão, como ainda 
um outro, mais abrangente que envolva uma área muito 
maior, que potencie valores urbanos, habitacionais, eco-
nómicos e sociais integrados e articulados com os valores 
culturais em causa. Desde o início das escavações arqueo-
lógicas, em 1984-85, que se equacionou a relação intrín-
seca entre a território da Real Fábrica de Vidros e o do 
núcleo urbano antigo de Coina, com algumas edificações 
datáveis do século XVIII. Nesse espaço urbano viveram, 
concerteza, alguns mestres e artífices que trabalharam 
nas oficinas do vidro. Do núcleo antigo existe uma planta 
topográfica dos finais do século XVIII (Fig. 8).

Fig. 8 – Mapa Topográfico que serve para as indagações metalúrgicas 
e a direcção dos trabalhos de abertura da Mina de Azougue, estabe-
lecida na Vila de Coina (1798). Instituto Português de Cartografia e 
Cadastro – C.A. n.º 411.

A relação urbana entre o sítio arqueológico e o nú-
cleo antigo foi defendida pela AAIRL, pelo responsável 
científico da escavação e pelo arqueólogo Cláudio Torres, 
quando, no início das escavações, era co-responsável por 
aquela intervenção arqueológica. Recentemente, quan-
do da realização das 1ªs Jornadas, Cláudio Torres voltou 
a defender esta tese, que aliás esteve presente em reu-
niões realizadas entre a autarquia e o director científico 
do Campo de Coina.

Defendemos a necessária integração da valorização 
do sítio classificado num projecto mais audacioso e cor-
relacionado com outros vectores, nomeadamente com o 
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planeamento, que a nova Lei de Bases do Património Cul-
tural de 2001 veio a consagrar. Deste modo, propomos e 
defendemos, em primeiro lugar, que o projecto de requa-
lificação e valorização da estação arqueológica de Coina 
seja um projecto integrado, e formalizado através de um 
Plano de Pormenor, a executar pela Câmara Municipal do 
Barreiro ou na eventualidade por equipa externa contra-
tada pela autarquia.

Nos itens da proposta a ser aprovada pela CCR de-
verá constar a criação de uma Zona Especial de Protecção, 
que envolva a área classificada, as áreas anexas non ædi-
ficandi, os limites externos onde actuarão os efeitos do 
Plano de Pormenor e o projecto e o programa específico 
para a estação arqueológica de Coina devidamente quan-
tificado e calendarizado. Com esta medida o município do 
Barreiro definirá um objectivo estratégico e contribuirá 
para a consolidação urbana da área degradada do ponto 
de vista urbano, social e ambiental, necessariamente arti-
culada, do ponto de vista paisagístico, com outros núcleos 
recentes da povoação de Coina, emergente da compo-
nente cultural por excelência do referido projecto.

A Câmara Municipal, na posse dos dados e das 
plantas do Plano de Pormenor, poderá assim solicitar à 
entidade competente do património cultural3 a criação de 
uma Zona Especial de Protecção, com base na valoriza-
ção integrada da estação arqueológica. A Zona Especial de 
Protecção contribuirá para solidificar as medidas desen-
volvidas, a partir dos objectivos de valorização e requali-
ficação. A maior solidez do projecto integrado, permitirá 
negociar com os parceiros económicos, sociais e culturais, 
uma actuação na área a curto, médio e a longo prazo, num 
horizonte de quinze anos.

A figura de plano de pormenor sendo um instru-
mento de gestão do território, deverá correr em paralelo 
com medidas urgentes destinadas a garantir o arranque 
do projecto global e a criar-lhe as sinergias necessárias 
para pô-lo em movimento. Assim deverá constituir-se 
uma equipa pluridisciplinar para a execução do Plano, de 
acordo com a legislação em vigor, mas em articulação 
com a direcção técnica do campo e a necessária corres-
pondência política.

No que respeita à própria estação arqueológica 
e enquanto se aprovam e definem os contornos da sua 
composição, metodologia e trabalhos preliminares, im-
põe-se a urgência de estancar a degradação e abandono 
da estação.
 

Um conjunto de medidas imediatas impõe-se, 
como condição sine qua non, isto é, indispensáveis para 
que o próprio projecto e programa se torne exequível. 

1ª. Aquisição da propriedade e transformação do 
seu uso. A tomada de posse do terreno era então e ainda 
é  hoje matéria negociável, cujo limite à posse da autar-
quia passa, em última instância, pela sua cedência para 
equipamento cultural, na figura jurídica mais adequada 
aos interesses pelo município.

2ª. Vedação e protecção da área classificada a partir 
dos seus limites externos, de acordo com planta elabora-
da para o processo de classificação, datada de 1991-92, 
após revisão. A posse do terreno pela autarquia visa a 
criação de um bem cultural destinado à salvaguarda e va-
lorização de estruturas arqueológicas in situ que, embora 
se destine a fruição, necessita de ser protegido para ga-
rantir o que resta da sua integridade física, valor cultural 
e potência arqueológica. Este objectivo para ser atingido 
implica a definição do tipo de vedação a construir. No sen-
tido de se minimizarem os custos propõe-se a construção 
de um equipamento projectado pelo arquitecto da equipa 
do Plano de Pormenor, atendendo às mais recentes expe-
riências nacionais de valorização de sítios arqueológicos, 
que necessariamente deverão ser estudadas. O desenho, 
a localização das estruturas e das infra-estruturas, aces-
sos, materiais e sistemas de construção a utilizar, sistemas 
de segurança e sinalização, devem fazer parte integrante 
do projecto de vedação/protecção. Entendida como uma 
peça de elevado conceito arquitectónico. Investimento 
seguro, que se não deve dispersar pelos custos de uma 
qualquer protecção provisória, mais tarde a substituir 
pela definitiva!

A qualificação dessa primeira intervenção constitui 
(ou deverá constituir uma aposta da autarquia na clari-
ficação da valorização que pretende desenvolver daí em 
diante). Equacionam-se todos os problemas descritos aci-
ma como partes integrantes do próprio Plano de Porme-
nor. A vedação/protecção devem fazer parte integrante 
do projecto arquitectónico global do sítio arqueológico.

3º. Concluída a fase de execução deste equipa-
mento de vedação, inicia-se o processo de recuperação, 
conservação e valorização da estação. Todo este processo 
necessita de ser executado no espaço protegido, devendo 
envolver:
a)Uma cuidadosa acção de recuperação e (re)leitura das 
áreas já escavadas e correspondentes à planta executada 
para o processo de classificação; 
b)Conservação das estruturas encontradas e de consoli-
dação dos materiais de construção encontrados de acor-
do com as técnicas de conservação de estruturas arqueo-
lógicas, processo que deverá correr através de concurso 
público a empresas especializadas neste ramo. O progra-
ma concreto e minucioso desta operação constituirá a 
base do caderno de encargos a ser apresentado aos con-
correntes.

3 Era em 2000, o IPPAR. Hoje é a DGPC
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c)A valorização implicará:
1 - Realização de escavações complementares, de forma a 
conferir coerência interna e definir percursos externos ao 
edifício da estamparia, visitáveis e sinalizáveis;
2 - Desenvolvimento de um projecto arquitectónico des-
tinado às ruínas do edifício da estamparia, prevendo-se, 
como programa os pontos em baixo descriminados. As 
necessidades de espaço determinam a que o projecto ar-
quitectónico tenha em conta a reposição original do pri-
mitivo edifício da estamparia, cuja planta se conhece, de-
terminando uma fase preliminar de escavações no espaço 
destinado à ampliação do edifício. A adição de área co-
berta deverá ser pensada com qualidade arquitectónica;
3 - Desenvolvimento de um projecto de valorização dos 
vestígios da fábrica de vidros, em correspondência com 
a vedação / protecção e com a recuperação do edifício 
da estamparia. Este projecto implica a criação de estru-
turas de protecção, definição das coberturas e perfis dos 
equipamentos, drenagem das águas pluviais e das águas 
subterrâneas nas partes das caves dos fornos e uma sina-
lética adequada.
4 - Consolidação e limpeza do poço, enquanto memória 
da fábrica e da mina de azougue (2.ª metade do século 
XVIII e 1.º quartel do século XIX);
5 - Arranjo paisagístico dos espaços envolventes.

4ª. Programa para o Edifício da Estamparia contempla:
a) O núcleo de interpretação do sítio arqueológico, uma 
espécie de montra que conte a história do lugar, da fábrica 
de vidros, da de estamparia e mostre os principais acha-
dos exumados na estação, constituindo assim um espaço 
de exposição de enquadramento (os achados encontram-

-se nas reservas municipais do Barreiro);

Fig. 9 – Copo chato e copos lisos esmaltados de carácter laudatório. 
Produção da Fábrica de Vidros de Coina. Colecção de Vidros do Mu-
seu Nogueira da Silva. Braga.

b) Um espaço de reserva para depósito dos bens arqueo-
lógicos recolhidos durante as campanhas de escavação no 
sítio;
c) Um laboratório de restauro de vidros, de vidrados (ce-
râmicos e azulejos) e de cerâmica, com equipamento in-
dispensável; 
d) Um centro de estudos e documentação especializado 
sobre vidros, sua história, indústria e tecnologia, abran-

gendo ainda os estudos dos vidros arqueológicos;
e) Uma oficina pedagógica, para apoio às escolas que de-
mandem conhecer o sítio arqueológico;
f) Um espaço de serviços administrativos de apoio à es-
tação;
g) Uma recepção, com guardaria e loja destinada ao visi-
tante;
h) Um pequeno auditório.

Fig. 10 – Estudo comparativo dos copos de molde novo dos catálogos 
I e II, atribuídos por Carlos Barros à Fábrica Stephens da Marinha 
Grande (1772). Produção documentada da Fábrica de Coina e tam-
bém da Fábrica de John Beare da Marinha Grande. Desenho dos ca-
tálogos vidreiros (Barros, 1969)

Fig. 11 – Moldes refratários para moldação do vidro a quente. Arqui-
vo da Fábrica de Vidros de Coina. Reservas Municipais.

Os meios financeiros para desenvolver este pro-
jecto, cuja quantificação e orçamento se tornam por ora 
impossíveis de estabelecer andam na casa dos 250 a 300 
mil contos, faseados num horizonte de dez a quinze anos4 . 
Os meios humanos devem ser equacionados em dois mo-
mentos distintos: a constituição da equipa de arranque e 

4 Os valores foram calculados antes da adesão de Portugal ao Euro (2001).
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de projecto e os técnicos e auxiliares que futuramente se 
responsabilizarão pela gestão do equipamento cultural 
criado pela autarquia.

O programa implica ainda a continuidade dos tra-
balhos arqueológicos anteriores e o prosseguimento dos 
estudos iniciados com as primeiras campanhas. A valori-
zação necessita de entender o passado das experiências 
arqueológicas e virar-se para uma fase de potenciação 
dos estudos arqueológicos, históricos e científicos sobre 
o vidro, garantindo-se a manutenção de escavações num 
horizonte temporal limitado, mas dando coerência, no 
contexto sequencial do projecto global, equacionando, ao 
mesmo tempo, os resultados anteriores com as marcas 
reveladas e ainda por esclarecer. Sugere-se, assim, a aqui-
sição dos equipamentos do engenho de trituração e das 
pias de calcário, caso os objectos ainda existam nas mãos 
dos vizinhos.

 Até lá há muito trabalho a fazer, como armazenar 
com cuidado e segurança os achados exumados classifi-
cados, organizar com maior coerência os arquivos das in-
tervenções, nomeadamente as plantas, os desenhos das 
peças, as fotografias e os documentos que serviram de 
apoio às diferentes campanhas, iniciativas que decorrerão 
a partir dos trabalhos preparatórios do projecto de requa-
lificação e valorização. Mas, esta fase preliminar implica 
alguma dedicação exclusiva de técnicos da autarquia5.

No projecto ideal deveria constar uma oficina de 
produção de artesanato de vidro. Foi nos anos 1980, um 
dos leit-motiv dos conceitos defendidas de salvaguarda 
do saber fazer vidreiro, de modo a estabelecer-se uma 
parceria com a indústria vidreira da Marinha Grande. O 
estabelecimento de um pequeno forno no local tem em 
si implicações muito fortes em termos de financiamento, 
como em termos técnicos. Teria que se estudar a sua lo-
calização, a arquitectura do espaço de laboração e o pro-
jecto de funcionamento, para além da escolha do técnico 
que nele iria operar e ensinar. Que a ideia é em si muito 
interessante não oferece dúvidas. Mas seria exequível, no 
quadro do trabalho que ainda há que realizar para que o 
espaço seja requalificado e valorizado? Uma opção enqua-
drada pelos serviços da autarquia, mas aberto à iniciativa 
privada talvez pudesse viabilizar a iniciativa, cuja concreti-
zação colocaria, ainda assim problemas de engenharia na 
construção do forno, estudos de viabilização económica 
no quadro do artesanato, quer em função do combustí-
vel e quer por outras questões e razões técnicas que seria 
ocioso agora enumerar. Preferimos entender, por enquan-
to, este projecto no contexto das suas possibilidades. A 
nosso ver os problemas de protecção e de conservação 
devem prevalecer sobre os demais, pois trata-se de um 
património em perigo, que urge acima de tudo, travar a 

degradação e salvaguardar em termos tais que possa ser 
transmitido.
 

O sentido de valorização patrimonial e cultural do 
sítio arqueológico de Coina não se reconhece como tal, 
sem uma articulação equilibrada com outros espaços e 
objectos patrimoniais do vidro, em Portugal e na Europa. 
O desenvolvimento recente do turismo cultural incita-nos 
a integrar Coina (durante e, sobretudo, após a conclusão 
do projecto), num sistema de visitas a espaços museológi-
cos e culturais do vidro. Não se concebe a experiência de 
requalificação da estação de Coina, sem uma parceria cul-
tural e turística com a Marinha Grande, através da Rota ou 
Rede do Vidro. Marinha Grande foi o local escolhido para 
a transferência da manufactura real dos vidros cristalinos, 
e muito deve a Coina, porque para junto do Pinhal de Lei-
ria foram os mestres estrangeiros, os artífices que se nota-
bilizaram, os desenhos dos produtos fabricados em Coina 
e as ferramentas com que aqueles trabalharam para criar 
os vidros utilitários e de prestígio e o fabrico da vidraça. A 
Marinha Grande é a “capital do vidro”. Na Marinha Grande 
existe o Museu do Vidro, instituição municipal com quem 
se deverá estabelecer parcerias e contactos. Na Marinha 
existe um museu de empresa, relacionado com o vidro, 
pertencente à firma Santos Barosa, S. A . e ali se espera a 
musealização de um novo espaço vidreiro, a Fábrica de Vi-
dros Lusitana, de Emílio Gallo, escavado como o de Coina. 

Mas quem diz Marinha Grande, poderá dizer Mu-
seu do Vidro de La Granja, da Fábrica de Santo Ildefonso, 
em Segóvia, onde trabalharam técnicos que estiveram em 
Coina, ou outros centros vidreiras da Inglaterra, da França, 
da Itália ou da Boémia, só para referir a composição nacio-
nal dos mestres estrangeiros que viveram sob os tectos da 
manufactura joanina. Os horizontes e as metas a atingir 
que corporizam os projectos credíveis só se atingem, des-
de que o trabalho cultural se inicie, cresça e se consolide. 
Nenhuma autarquia se projecta para o futuro, na área da 
cultura e do património, sem que saiba alicerçar os seus 
projectos e objectivos de forma séria, científica, exequível 
e cujo nexo dê sentido e valorize as iniciativas postas em 
desenvolvimento. A protecção, a conservação, a requali-
ficação e valorização do sítio e escavações de Coina, no 
contexto de um projecto integrado é, acima de tudo, um 
projecto de desenvolvimento cultural, cujo destinatário é 
a sociedade e a comunidade do futuro e só os desígnios 
deste género permitem operar mudanças significativas na 
história e cultura do nosso país. 

Barreiro, 11 de Novembro de 2000 (revisto, nos aspectos 
anacrónicos, para esta edição tardia nesta revista em 14-
03-2020).

5  Parte destes trabalhos vieram a ser realizados entre 2000 e 2002 pelos serviços culturais da autarquia e tiveram a colaboração prestimosa 
do Técnico Auxiliar Rui Romeira.
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Como membro da Associação Barreiro – Património, 
Memória e Futuro, e colaboradora da revista Fundi-

ção, como já referimos nas duas revistas anteriores (7 e 
8), iremos apresentar, ao longo de alguns números da re-
vista, o que sobreviveu, no Barreiro, do património de in-
fluência árabe e islâmica. Assim, neste número da revista, 
retomaremos um dos aspectos do património do Barreiro, 
as conhecidas formas do pão-de-açucar, sobre as quais 
já existem várias publicações,  mas sem as referências da 
sua ancestralidade que é importante conhecer.

Para falarmos destas formas do pão-de-açucar, é funda-
mental referirmos também a cultura da cana-de-açucar 
na Península Ibérica, nomeadamente em Portugal. En-
tão, teremos de recuar alguns séculos, para conhecermos 
como entrou o cultivo da cana-de-açucar em Portugal. 
Sabe-se que é uma cultura muito antiga, com origem na 
Nova Guiné (há cerca de 12000 anos), desenvolvendo-se, 
posteriormente, na Índia e na China no sexto milénio a.C., 
chegando depois à Pérsia (actualmente, Irão). Depois, a 
partir do século VII, com a expansão do Islão e após os 
muçulmanos terem conhecido a planta na Pérsia, trazem-

-na para a Península Ibérica, para o conhecido al-Andalus 
(regiões sob a presença muçulmana). 

A chegada dos muçulmanos à Península Ibérica em 711 
traz uma grande quantidade de culturas, antes desconhe-
cidas, como por exemplo, os citrinos, amendoeira, alfar-
robeira, figueira, arroz, cana-de-açucar, entre outras. Este 
aspecto vai permitir um grande desenvolvimento da agri-
cultura e, exemplo disso, são os tratados de agricultura 
em língua árabe. A cana-do-açucar (qaṣab al-sukkar) terá 
sido conhecida por volta do ano 756. Os grandes centros 
de produção foram sobretudo as zonas do Guadalquivir, 
Sevilha e as regiões de Málaga. Segundo alguns estudos, 
sabe-se que o cultivo da cana-de-açucar também chegou 
a ser desenvolvido ao que hoje é Portugal, nomeadamen-
te no Algarve, havendo também algumas referências do 
seu cultivo na região de Coimbra. Para que este cultivo 
fosse bem sucedido, as condições climatéricas eram fun-
damentais. Relativamente aos cristãos, foi essencialmen-
te a partir da época das chamadas Cruzadas que estes co-
nheceram o fabrico do açucar.

É ainda de referir que, no século VIII, Alexandria, no Egip-
to, foi onde se cultivou intensamente a cana-de-açucar. 
Mas, rapidamente, esse cultivo se expandiu ao Magrebe 
e, posteriormente, à Península Ibérica, sendo o açucar 
uma grande  riqueza para a economia. A agricultura do 
al-Andalus expandiu-se também devido às novas técnicas 
de irrigação trazidas e desenvolvidas pelos muçulmanos, 

como se pode comprovar nos tratados da época, sobre-
tudo entre os séculos XI e XIII. Estes tratados explicavam 
detalhadamente todas as técnicas de irrigação, as dife-
rentes plantas e modos de cultivo, os cuidados a ter, etc. 
Abū ‘Abd Allāh Muḥammad Ibn Mālik al-Murrī, conhecido 
por al-Ṭignarī (século XI-XII) escreveu uma vastíssima obra 
intitulada Kitāb Zuhrat albustān wa-muzhat al-aḏhān (Es-
plendor do jardim e recreio das mentes), onde o autor já 
apresenta diversas referências à cana-de-açucar. Além 
disso, também os geógrafos árabes mencionam a produ-
ção da cana-de-açucar no al-Andalus, considerado-a uma 
cultura importante para a economia.

Antes da cana-de-açucar, o mel era o alimento por exce-
lência para adoçar e é importante destacar o mel da re-
gião de Lisboa durante o período muçulmano. Segundo 
os geógrafos árabes, o mel de Lisboa era muito afamado. 
Mas com a introdução da cana-de-açucar, o açucar passou 
a ser usado na medicina e dietética, pois tinha várias pro-
priedades terapêuticas e era considerado muito nutritivo. 
Porém, como era uma substância cara, o povo continuou 
a usar  mel, visto ter um custo mais acessível. A referência 
ao açucar surgiu também em alguns tratados de culinária 
árabes, nomeadamente no século XIII, como por exemplo, 
o tratado de Ibn Razīn al-Tuğibī, intitulado Fadalat al-Khi-
wan fī tayybat al-taʿam wa al-Alwan (As delícias da mesa 
e os melhores tipos de pratos), com 450 receitas, escrito 
entre 1238-1266. 

Todos estes aspectos mostram que os árabes passaram a 
utilizar o açucar na medicina (na farmacopeia) e na culi-
nária (xaropes, sumos, compotas, etc.). O Calendário de 
Córdova de 961 já fazia alusão à produção de açucar no 
al-Andalus  e o famoso médico Abū-l-Qāsim al-Zahrāwī 
(936-1031), conhecido por Abulcasis, em algumas das 
suas obras, apresenta várias receitas à base de açucar (so-
bretudo compotas e xaropes). 

É curioso saber que as plantações de cana-de-açucar eram 
feitas próximo das florestas, devido à indústria do fogo e 
dos moinhos que faziam todo o trabalho para a cozedura 
do açucar. Por outro lado, na sequência da cultura da ca-
na-de-açucar, surgiram outras actividades anexas, nomea-
damente a produção de cerâmica, em especial as formas 
do pão-de-açucar. Estas, feitas em argila, eram usadas na 
purga e, segundo dados arqueológicos, foram utilizadas 
na bacia do Mediterrâneo, sobretudo a partir do século 
XII. O agrónomo árabe do al-Andalus Ibn al-Awwām (sé-
culo XII), no seu tratado de agronomia intitulado Kitāb 
al-filāha (Livro da Agricultura), para além de todas as ex-
plicações sobre o cultivo da cana-de-açucar, ainda refere 

O legado árabe e islâmico no Barreiro: as formas do 
                       pão-de-açucar1

Natália Maria Lopes Nunes

 1  O artigo foi escrito sem usar o acordo ortográfico.
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esses recipientes, formas ou vasos feitos em argila com 
uma forma particular ou cónica.2 A mesma técnica foi de-
senvolvida nos séculos seguintes. Sobre a produção de 
açucar e à semelhança do que o agrónomo árabe já tinha 
escrito na sua obra, como afirma Filipa Silva: 

Independentemente da técnica de moagem, o restante 
processo de produção de açúcar desenvolvia-se do se-
guinte modo: ao ser esmagada, a cana libertava um suco 
que, uma vez recolhido em potes ou através de canais era 
levado directamente do engenho para a casa das caldei-
ras, onde era cozido. [...]

Quando o suco começava a apresentar uma determina-
da consistência era levado para a casa da purga, onde se 
realizava a cristalização e purificação do caldo resultante 
da cozedura do suco. Na casa de purga existia uma mesa, 
também conhecida por tendal, onde eram encaixadas as 
formas de pão-de-açúcar, prontas para receber o caldo; 
depois de cheias, eram seladas com barro humedecido. A 
acção da argila e da sua composição, à base de potássio 
e cal, contribuíam para a clarificação do açúcar, que se ia 
formando no interior das formas.[...] O tempo que o caldo 
de açúcar passava dentro das formas variava entre 30 a 40 
dias, segundo a técnica do mestre do açúcar e a qualidade 
de açúcar que queria obter. Passado o tempo de cristaliza-
ção era desenformado, adquirindo a configuração cónica 
da forma, também denominado de pão-de-açúcar. A pe-
núltima fase do processo de produção de açúcar consistia 
em deixar secar os pães e depois cortá-los em pedaços, 
segundo a qualidade do açúcar e por último eram encai-
xotados.3

É neste contexto que surgem os fornos de cerâmica de 
Vale de Zebro, na Mata da Machada, e os de Santo Antó-
nio da Charneca com o fabrico de diversas peças de cerâ-
mica, mas em especial das formas do pão-de-açucar. As 
diversas peças de cerâmica dos Fornos da Mata da Ma-
chada, principal centro de produção das formas do pão-

-de-açucar, foram datadas do século XV por Cláudio Torres, 
mas sobre os fornos propriamente ditos, as datas não são 
tão precisas. Tendo sido o trabalho de oleiro um dos prin-
cipais ofícios desenvolvidos pelos muçulmanos, nomea-
damente na zona da baixa de Lisboa e na zona da Mou-

raria, provavelmente, esses fornos de olaria poderiam ser 
anteriores ao século XV. 

Sabe-se ainda que, no século XV, surgiram diversos enge-
nhos movidos pela força hidráulica, junto dos rios e ribei-
ras, com rodas que giravam para a moenda da cana. Além 
disso, em finais da Idade Média e inícios do século XVI, 
o açucar também passou a ser referido na farmacopeia, 
por exemplo, em receitas dos hospitais das Misericórdias 
e nas esmolas em açucar dadas ao Hospital de Todos-os-

-Santos (1506). Depois, a partir do século XV, a cana-de-
-açucar foi levada para a Madeira, Canárias, S. Tomé e 
Príncipe, Brasil, entre outras regiões.

Em breve conclusão, no 
Mediterrâneo, após o 
período muçulmano 
que nos deu a conhecer 
a cana-de-açucar, a sua 
cultura desenvolveu-se 
muito entre os séculos 
XIV e XV e, no caso de 
Portugal, os mouriscos 
continuaram esses sa-
beres, transmitindo-os  
aos cristãos. Nesse sen-
tido, as formas do pão-

-de-açucar fazem parte 
de um vasto legado árabe e islâmico, cujas formas cónicas 
e processo de purga da cana-de-açucar já eram descritos 
pelos agrónomos árabes, de entre eles, Ibn al-Awwām, no 
século XII. Segundo este e outros autores árabes, o fabri-
co das formas era feito em fornos de olaria não muito lon-
ge das plantações. Na Mata da Machada e em Santo Antó-
nio da Charneca, onde se fabricaram as formas do pão-de 
açucar, e perante toda a zona envolvente, assim como 
todo o património ainda conhecido pelos seus vestígios 
(olarias, fornos de cerâmica, fornos de cal, moinhos, flo-
resta, etc.), colocaremos uma questão provocadora, ob-
viamente sem provas concretas até à actualidade: será 
que na região do Barreiro, nomeadamente na zona de 
Coina, também houve produção de cana-de-açucar em 
tempos mais remotos, durante o período muçulmano?

2  Cf. IBN AL-‘ALAWWAM,  Kitāb al-filāha, trad. J. J. Clément Mullet, Tunis, Éditions Bouslame, 2 vols, p. 367.
3 SILVA, Filipa Galito da, As formas de pão-de-açúcar da olaria da Mata da Machada e o comércio marítimo atlântico, no século XV e primeira 
metade do século XVI (tese de Mestrado), Universidade Autónoma de Lisboa, Departamento de História, Mestrado em História da Náutica e 
Arqueologia Naval, 2012, pp. 72-74.

Forno de cerâmica, Mata da Machada, Barreiro
Cerâmicas diversas, incluindo forma do pão-de-açucar, Espaço Memó-
ria, Barreiro

Forma do pão-de-açucar (ao centro), 
Espaço Memória, Barreiro



FUNDiÇÃO 32

Património Cultural - Barreiro

  Saberes com tempo1

Maria José Peixe

Este artigo procura mostrar o trabalho final que desen-
volvi para a conclusão do curso de Antropologia e que 

teve por título “A Secagem de bacalhau em métodos tra-
dicionais”.

Aquela foi eleita como objeto de estudo por se tratar de 
uma tecnologia de manifesto interesse para a Etnografia, 
na qualidade de um dos ‘sistemas primitivos’ de conser-
vação de alimentos.

O estudo foi desenvolvido entre 93 e 95 na empresa 
‘Parceria Geral de Pescarias’ (PGP), sita a 2,5 km da zona 
central do Barreiro, no lugar da Telha, Azinheira Velha, la-
deando o final do rio Coina, na margem oposta à Siderur-
gia Nacional, no estuário do Tejo.

 
Pela Azinheira Velha, rumo à PGP

Ali fora instalada nos finais do século XIX (1891), proprie-
dade da família Bensaúde, e ocupou a área onde antes 
se erguiam as instalações do antigo arsenal da Marinha, 
zona protegida dos ventos oceânicos, favorável para os 
navios pesqueiros, próxima das salinas e da grande cidade, 
para comunicação entre as margens. 

Vista global da PGP, com o Argus ao largo
Os objetivos do estudo partiram da observação do consu-

mo de ‘bacalhau seco’ e da perceção da sua continuidade. 
Havia a curiosidade de observar os velhos métodos, de 
analisar o processo de cura tradicional, de inferir se o tipo 
de produto mantinha as características do passado. Saber 
até que ponto a ‘secagem de bacalhau’ utilizando o ‘ar na-
tural’ concluía um processo de ‘cura tradicional’ iniciado 
na salga e perceber ainda se existia adesão à tecnologia 
moderna.

De facto já não se tratava de “...acumular produtos ali-
mentares convenientemente preparados, ditado pela pre-
visão, em ocasiões de abundância, de longos períodos de 
escassez...” (Dias, Oliveira, Galhano, 1961: 7), mas sim de 
valorizar um património imaterial, manifestado na múlti-
pla utilização gastronómica deste bem entre os portugue-
ses.

Foi necessário fazer observação do processo nas suas vá-
rias etapas e definir os indicadores: produto, instrumen-
tos/utensilagem necessários à atividade, materiais utili-
zados e, no que concerne à população trabalhadora na 
Seca, a caracterização, nomeadamente quanto ao tipo de 
recrutamento e proveniência em termos de área de resi-
dência (contrapondo com o passado), a corelação com a 

‘comunidade circundante’ e as relações interpessoais.

Casa destinada aos comandantes dos navios

Houve que perceber todo o processo de transformação 
do produto, com procedimentos tais como: observação 
do processo a que é sujeito o peixe desde a sua descarga, 
acondicionamento temporário, lavagem, secagem, pesa-
gem, embalamento e saída para os circuitos comerciais.

A indústria do bacalhau tratado nas nossas Secas já tinha 
passado por várias vicissitudes face às orientações da po-
lítica económica nacional (tendo oscilado entre a pesca 
nacional e a importação). O bacalhau já era, grosso modo, 

1 Maria José Carrasco Peixe. 

Antropóloga, Pós-graduada em Culturas Visuais Digitais, Mestre em Antropologia. 



FUNDiÇÃO 33

Património Cultural - Barreiro 

importado.

Já na ocasião deste estudo, salvo raras exceções, o produ-
to era apenas decapitado e desviscerado nos navios atra-
vés de processos mecânicos sendo depois congelado, só 
vindo a ser salgado nas instalações das Secas ou fábricas. 
Este processo é que sofreu grandes alterações.

Secagem Natural ao lado do Secadouro
A mão-de-obra introduzida justificava-se no desenrolar 
das seguintes operações: preparar, lavar, salgar, secar e 
embalar.

Quando o bacalhau chegava congelado a sequência das 
etapas tradicionalmente executadas, era alterada, verifi-
cando-se que a descarga antecedia a salga.

Nas operações da salga assinalei a utilização da seguinte 
utensilagem: máquina de abrir, faca, moura (recipiente), 
pá.

Descarga no pórtico

O peixe (salgado verde/congelado) que chegava à PGP 
através de camiões era descarregado pelos trabalhadores 
da Seca (homens e mulheres em número variável) com o 
auxílio de empilhadores para paletes.

Tive oportunidade de em setembro de 1993 observar o 
navio ‘Argus’ - propriedade da PGP - regressar da sua úl-
tima viagem à Terra Nova e no final do mês à sua descar-
ga. Esta foi feita em três dias e a observação foi direta. O 
navio estava ao largo, a curta distância do local que liga 
a PGP ao rio Coina. Uma lancha fazia o percurso entre o 

navio e a ponte trazendo o peixe ‘salgado verde’ que viera 
a bordo.

Âncoras testemunham processo de descarga de sacas de sal

Observei o peixe que aguardava a descarga no fundo do 
porão. Ali, duas mulheres enchiam redes de ‘peixe verde’ 
ligando-o a cordas penduradas desde a abertura do porão 

- escotilha - para baixo. De cima, dois homens puxavam 
as cordas, com o auxílio de roldanas. Aí era desatada a 
corda e o mesmo peixe arrastado até junto ao local onde 
se pudesse atirar para dentro da lancha. Uma vez cheia de 
peixe, um homem conduzia a lancha até à ponte onde o 
fardo era ligado à corda que se estendia desde o pórtico 
elétrico. 

Em cima da ponte, duas mulheres manobravam o pórti-
co, libertando a ‘lingada’. Depois acomodava-se o peixe 
nos carros. Ainda em cima da ponte permaneciam três ou 
quatro carros que depois de carregados eram ligados en-
tre si e conduzidos, por um trabalhador que conduzia o 
reboque, até às instalações da Seca, onde era pesado. 

Transporte de peixe através dos carros
O processo de descarga no passado foi descrito como 
muito mais difícil. Manual, envolvia maior número de tra-
balhadores (homens e mulheres). O peixe era atirado de 
umas mãos para outras. 

Verificou-se grande evolução nessa fase observada, tendo 
sido introduzidos mecanismos industriais: pórtico elétrico 
(antes guindaste), reboques dos carros atrelados e empi-
lhadores.



FUNDiÇÃO 34

Património Cultural - Barreiro

Observei que o produto descarregado do navio ‘Argus’ 
(bacalhau e abrótea) tinha manchas amarelas e vinha 
mais espalmado, dado ter vindo empilhado durante al-
gum tempo, com aproximadamente quatro meses de cura 
de sal, dependendo da altura em que fora pescado.

Trabalhos de lavagen com os fatos impermeáveis
A descarga foi importante no estudo pois provou que a 
PGP recebera bacalhau ‘salgado verde’ com cura de sal 

‘tradicional’ capturado por um pesqueiro português.
 
Após a ‘cura de sal’ - processo que sofreu significativas al-
terações - verificou-se que apenas há cerca de 20/30 anos 
(segundo fonte oral) o bacalhau era lavado e este não foi 
exceção.

Tal procedimento acrescenta quatro etapas ao processo 
que a seguir descrevo: transportar até aos lavadouros; la-
var; transportar até ao armazém; escorrer o bacalhau.

Seguidamente este peixe ‘salgado verde’ era transporta-
do por mulheres em carros até aos estendais e colocado 
em cima destes na posição horizontal, ao ‘ar natural’ (no 
princípio do século a empresa chegou a secar bacalhau na 
posição vertical). O benefício estava no aproveitamento 
das boas condições climatéricas.

Área de Estendaís com peixe
Verifiquei o procedimento de secagem natural, técnica 
fulcral. O peixe do ‘Argus’ foi submetido a este processo 
de secagem não indo ao secador artificial. Completou-se 
assim o ciclo do tratamento em moldes tradicionais. O 

tempo estava propício, sem humidade e sem chuva, nos 
finais de setembro de 1993. Contrariamente seria impos-
sível secar peixe ao ‘ar natural’. 

operárias percorrem corredores entre estendaís
Procedimentos na cadeia operatória das diferentes eta-
pas entre a Descarga e a Comercialização: 1-Transportar 
bacalhau até aos estendais; 2-Retirar bacalhau dos carros; 
3-Colocar bacalhau nos estendais; 4-Expor bacalhau ao ar 
nos estendais; 5-Verificar existência de ‘rouge’ (caso não 
haja prossegue-se/caso exista lava-se a mancha no es-
tendal e permanece a exposição ao ar, introduzindo mais 
mão-de-obra; 6- Avaliar teor de humidade do bacalhau; 
7- Retirar bacalhau dos estendais; 8- Empilhar nos carros; 
9-Transportar para a Seleção; 10-Montar caixas para o 
embalamento; 11-Verificar boas condições do bacalhau 
(pode ter de voltar aos estendais); 12-Selecionar por cate-
gorias; 13- Pesar caixas de bacalhau; 14- Classificar caixas; 
15-Enviar caixas para cintar; 16- Cintar caixas; 17-Empilhar 
caixas.

Peixe lavado manualmente com escova para limpar “rouge”

Constatei que ali se continuava a praticar, sempre que 
possível, a secagem de bacalhau ao ‘ar natural’, um pro-
cesso antigo e que ainda não sofrera alterações “... o que 
é tradicional no bacalhau é a secagem...”. Após a ‘cura de 
sal’ o ‘peixe verde’ precisa de um período oscilante entre 
três a quatro dias de exposição ao ar, consoante a espes-
sura do bacalhau. 

O peixe, quando estava a ser submetido ao processo de 
‘cura natural’, era ‘estendido’ de manhã sobre os estendais 
até mais ou menos meio-dia. Caso o sol estivesse enco-
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berto e as temperaturas não subissem, podia ali ficar ex-
posto todo o dia até ao arrefecimento do estado do tem-
po e de forma a ser retirado durante o período normal de 
trabalho na seca, até às 18h.

Peixe vai à secagem artificial quando necessário

Como referi, neste tipo de estudos é fundamental definir 
o universo humano. Considerei como fatores importantes 
a distribuição por sexos, a estrutura etária, bem como a 
proveniência em termos de área de residência.

A análise do quadro da população traduz a redução no 
número total de trabalhadores, que chegaram a atingir os 
240/260 nas décadas de 50/60.

População Trabalhadora da Empresa2

Estrutura 
Etária

Sexo Femi-
nino

Sexo Mas-
culino 

Totais

Até 20 
Anos

- 1 1

21 - 30 7 - 7
31 - 40 11 - 11
41 - 50 13 4 17
51 - 60 3 3 6

61 e mais - 1 1
Totais 34 9 43

Verifiquei que havia mais mulheres do que homens, mas 
quer a nível de pessoal dirigente, quer a nível de chefia 
em geral eram os homens que lideravam. Entre as mulhe-
res havia uma que ocupava um lugar de chefia mas em 
relação às outras pois hierarquicamente estava abaixo de 
um chefe. As trabalhadoras podiam passar pelos diversos 
setores conforme as necessidades.

O recrutamento nos anos 90 era feito apenas em fregue-
sias do próprio concelho e em concelhos limítrofes, mas 
tal não se verificou no passado, nomeadamente 30/40 
anos antes. Os patrões traziam pessoal do Norte (homens 
e mulheres), por conta deles, que ali ficavam em ‘regime 

de internamento’ dia e noite. Era chamada a ‘malta’ (a 
malta dos homens e a das mulheres). Eram instalados nos 
dormitórios, masculino e feminino, dos quais ainda hoje 
há testemunho físico. Mesmo tratando-se de casais eram 
acomodados separadamente. Estas pessoas sujeitavam-

-se, por serem de longe, a trabalhar aos fins-de-semana, 
durante a noite ou ainda em tarefas agrícolas nas quintas 
(propriedade dos donos da PGP) quando o trabalho na 
Seca escasseava. Não tinham horário de trabalho, traba-
lhavam tantas mais horas quanto maior fosse o volume de 
trabalho. Caso as condições climatéricas não permitissem 

‘pôr o peixe à rua’ os primeiros a serem dispensados eram 
os trabalhadores residentes na área da empresa, que mui-
tas vezes ali se deslocavam em vão (segundo fonte oral).

Com este artigo procurei mostrar o que foi investigado 
sobre a atividade laboral da PGP, hoje desativada. Deixo 
assim um testemunho dos processos e artefactos ainda vi-
síveis mas já muito desgastados pelo tempo, pretendendo 
trazer esse o colorido do património material e imaterial 
como contributo para a sua salvaguarda que, penso, urge 
promover.

2 Fonte: PGP, 1993.

Secções de escolha, selecção e ambalamento

Operária coloca cinta na caixa



Um património a preservar! 

Fornos da Cal, Palhais


