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Razões de ser da Associação 
 

Barreiro, o apego à terra 
 

No golfo do Tejo que dá pelo nome de “Mar da Palha”, frente a Lisboa e aconchegado à borda-de-

água, situa-se o Barreiro. 

Sensivelmente trinta e cinco quilómetros quadrados, rodeados de água e sapais por três lados menos 

um, tal como aprendemos ser uma península. 

A sul… o Rio Coina, vindo da “Serra Mãe”, abraça o Tejo junto a Alburrica. E o Brilho e esplendor, que a 

palavra árabe significa, enchem o nosso olhar na contra-luz dos dias. 

Nesta escrita de afectos se revela o apego à terra, que nos une e move. 

Barreiro, a importância de uma história singular 

A centralidade no estuário, a proximidade à capital, a boa acessibilidade dos rios Tejo e Coina e os 

recursos naturais determinaram que quase tudo o que pode ser transformado pela força humana, 

aqui tenha frutificado – das redes de pesca às salinas, do vinho ao vidro e à cerâmica, da terra lavrada 

à metalurgia, da madeira aos produtos químicos, dos moinhos à cortiça, da indústria naval à 

ferroviária… 

Unidades produtivas manufactureiras, proto-industriais e industriais com tecnologias de primeira linha 

em cada momento e importância nacional e internacional, com relevo para os períodos da Expansão e 

Industrialização, configurando uma identidade fundada ao trabalho e na diversidade cultural. 

O vigor das unidades produtivas especializadas instaladas ao longo dos séculos determinou o lugar de 

destaque que o Barreiro sempre ocupou nos processos de desenvolvimento do País. 

Cada elemento deste percurso é sinal do esforço colectivo das gerações que nos antecederam e que 

devemos respeitar por razões culturais e identitárias. 

Barreiro: o nosso compromisso com os homens a sua /nossa história ou memória identidade e 

futuro 

Foram muitos os homens e mulheres que, neste percurso traduzido num património histórico 

material e imaterial, guardaram e reinventaram a herança nos seus quotidianos de trabalho e luta 

para ganhar o pão e realizar os sonhos. 
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Uma herança que é “pano de fundo” indispensável ao esforço de compreensão do presente e ao 

desenho do projecto para o futuro. 

Hoje, somos todos depositários desta memória, lastro identitário do nosso futuro. 

Cumpre-nos recolher o passado, divulgá-lo, analisá-lo no presente, integrando estas acções num 

projecto/processo cultural mais vasto de valorização do Barreiro e das suas gentes, porque a memória 

colectiva é instrumento fundamental do desenvolvimento humano e garantia de melhor futuro. 

Finalidades da Associação: 

Garantir a preservação da nossa memória colectiva de forma a reforçar a nossa identidade e a 

encontrar os caminhos futuros; 

Constituir-se num centro de difusão cultural assente na intervenção na comunidade, na interpretação 

crítica do nosso passado e na defesa do nosso património histórico, cultural, social e natural. 

Congregar esforços individuais e colectivos que promovam a conciliação entre preservação essencial 

da nossa história e património e os projectos de transformação do Concelho, ou seja encontrar novas 

soluções para novos caminhos. 

 
Data da constituição: 12 de Fevereiro de 2010 

 
Contactos: 

 
Sitio – http://associacaobarreiropatrimonio.pt 

Email – abpmf.patrimonio@gmail.com 
 
 
Somos uma instituição sem fins lucrativos, de natureza cívica, não vinculada a preceitos de ordem 

religiosa ou partidária. 

A nossa área prioritária de intervenção é a do Concelho do Barreiro. Porém não excluímos a hipótese 

de realizar acções noutros locais, desde que solicitadas por grupos de cidadãos, associações 

congéneres ou por manifesto benefício do nosso Concelho. 

É nosso desejo estabelecer colaborações com outras instituições motivadas e ou vocacionadas para 

divulgação e salvaguarda do património material e imaterial, em especial as sediadas no Barreiro, bem 

como com todos os cidadãos que queiram associar-se a este projecto de carácter cívico e cultural. 

 
 

 



 

Associação Barreiro - Património Memória e Futuro 
 

                         Sitio: http://associacaobarreiropatrimonio.pt |  Email: abpmf.patrimonio@gmail.com 

 
 

 
 

Ficha de Sócio 
 

1 Sócio nº 

2 Nome: 

3 Morada: 

4 Localidade: 

5 Código Postal:      -                    Endereço Electrónico:                          @ 
Outros dados pessoais:  

6 Contribuinte nº:  

7 BI nº:  

8 Data de 
Nascimento: 

 

9 Formação 
Académica: 

 

10 Profissão  

11 Telefone:  

12 Telef. Móvel:  

 

 Quota anual 12 € minimo  
 

Remeto a quantia de (12 ) €  , através de cheque nº ________________________ s/ ___________ , em nome 
da Associação Barreiro – Património Memória e Futuro 

 

O Pagamento pode ser feito por transferência bancária PT 50  0036.0049.99106749127.81 
Enviando o email para associação com a prova de pagamento . 

 
 

Data: __________/_____/____   Assinatura: ___________________________________________________ 
 

 

 
 
 
 

 

Inscrição              Altercação de dados 


