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APRESENTAÇÃO 

A C.U.F Barreiro e os seus bairros 

como geradores da cidade 

Diogo Miguel da Costa Valente 

A reabilitação do centro histórico do Barreiro passa incontornavelmente pelo 

reconhecimento da importância de um dos legados mais expressivos do advento 

Industrial em território português, referidamente toda a estrutura edificada durante o 

século XX, pelo complexo industrial da companhia união fabril (C.U.F). 

Esse complexo industrial assume total relevância no desenvolvimento do Barreiro e do 

seu espaço urbano no início do século XX, anteriormente uma vila de pescadores e 

moleiros o Barreiro, transforma-se num pólo de referência da indústria em Portugal, 

vindo a ocupar cerca de 10 % da área total do cidade do Barreiro e quase 50% do seu 

centro histórico. Com uma implantação geográfica estratégica, esta estrutura industrial 

promoveu o desenvolvimento do tecido urbano, muito para além do seu centro 

histórico. A C.U.F Barreiro Constituiu-se como um exemplo significativo do modelo de 

desenvolvimento urbano, (planeado), da arquitectura industrial em Portugal.  

Nesta dissertação propõem-se reflectir sobre o valor de uma reintegração desta área 

industrial e dos seus bairros nas dinâmicas deste território como contributo para uma 

regeneração do Barreiro, numa perspectiva dos elementos geradores e 

impulsionadores de cidade, reflexão que abrange uma faixa temporal que vai desde a 

sua implementação, na frente ribeirinha do Barreiro, até à presente situação de 

abandono e consequente obsolescência.  

Hoje “quase sem vida” e de costas voltadas para a cidade, este complexo Industrial 

que outrora fora “porta de entrada” no Barreiro, é no presente um lugar ausente da 

vida urbana, embora muito presente na memória dos barreirenses e na identidade 

deste território. Local de referência, caracterizador de imagem, é neste momento um 

espaço expectante que anseia por uma reabilitação de requalificação de modo a 

continuar a ser um contributo para uma regeneração do tecido urbano do Barreiro. 

 
Palavras-chave: Património industrial, Bairros operários, estrutura urbana, 
Empresa C.U.F. 



 

 

 



 

 
 

PRESENTATION 

The C.U.F Barreiro and its neighbourhoods  

as the generating element of the city  

 

 Diogo Miguel da Costa Valente  

The urban rehabilitation of the historic city center of Barreiro passes unavoidably by 

recognizing the importance of one of the most expressive legacy of the industrial 

revolution in Portugal, namely, all structure built during the twentieth century by the 

industrial complex of Companhia União Fabril (C.U.F.).  

This industrial complex takes absolute relevance on the city development and on its 

urban area in the beginning of the twentieth century, previously, a village of fisherman 

and millers, the city becomes an industrial centre of reference inside the Portuguese 

industry, occupying 10% of city and almost 50% of the historical centre. With privileged 

geographic implantation, this industrial complex promoted the development of the 

urban area far beyond its historical centre and has became a significant example of the 

planed urban development model of the industrial architecture in Portugal.   

On this dissertation is proposed the reflection about the value of restructuring of this 

industrial area and its neighbourhoods on the territorial dynamics, as a contribution for 

city regeneration. The reflection covers a temporal window from its implementation, in 

the riverfront of Barreiro to the actual situation of abandonment and consequent 

obsolescence.  

Today “almost lifeless” and back-to-back to the city, this industrial complex that once 

was a front door in Barreiro, is currently a missing place of urban life, however, very 

present in the memory of the people from the village and inside the territorial identity, 

place of reference and image definer. It is an expectant place that yearns an urban 

regeneration in order to be a contribute to the regeneration of the whole urban area of 

the city. 

 
Key-words: industrial heritage, worker’s neighbourhood, urban structure, 
Company C.U.F. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 JUSTIFICAÇÃO DO TEMA 

A motivação para o desenvolvimento do tema deste trabalho advém do facto de residir 

no Barreiro desde a infância, a paredes meias com a Companhia União Fabril (C.U.F), 

com o seu espaço e a sua história, parte do meu dia-a-dia, revelando-se por essa 

circunstância um tema especialmente próximo. Além desta justificação, enquanto 

estudante de arquitectura, torna-se incontornável o reconhecimento do projecto 

urbano, promovido por essa empresa, como um exemplo do planeamento urbanístico 

de carácter industrial do início do século XX em Portugal.  

 
Entre os anos 30 a 50, a cidade do Barreiro constituía um dos principais pólos 

industriais portugueses. A sua revolução industrial esteve na origem de profundas 

mudanças; no seu tecido urbano, nos barreirenses e nos milhares que para aqui 

migraram para dar braços a esta revolução. Alteraram-se hábitos, consumos, culturas. 

Naturalmente, a arquitectura não foi excepção e também ela se recriou, respondendo 

a desafios e necessidades nunca antes pensados.  

A relação da arquitectura com a revolução industrial do séc. XX servirá, apenas como 

enquadramento ao tema da presente dissertação: “A C.U.F Barreiro e os seus Bairros 

como geradores da cidade”, pretendendo-se colocar em evidência o valor desta 

relação na promoção de desenvolvimento dos tecidos urbanos a partir do estudo de 

um caso paradigmático desta relação. 

1.2 - ESTRUTURA DE ABORDAGEM. 

Em termos metodológicos e de organização do trabalho, esta dissertação organiza-se 

em cinco capítulos, estando os quais organizados cronologicamente; partindo do 

momento anterior a implementação da C.U.F no território do Barreiro, até aos dias de 

hoje. No primeiro capítulo, desenvolve-se uma introdução metodológica generalista 

assim como do caso de estudo de forma mais particular. 

No segundo capitulo é realizado um enquadramento do tema com recurso a uma 

contextualização histórica da industria e da economia portuguesa no séc. XIX, são 

explorados os temas da revolução industrial e da sua relação com o movimento 
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designado por Fontismo1, finalizando com uma breve síntese sobre o desenvolvimento 

da cidade industrial e pólos industriais.  

o Terceiro é  desenvolvido com base numa fase anterior à implementação da C.U.F: 

“Barreiro antes da industrialização”.  O quarto e mais denso capitulo foca-se na 

"Industrialização como elemento gerador e impulsionador da cidade: a C.U.F. 

Barreiro", no qual é desenvolvida em síntese a implementação da C.U.F.. O 

planeamento industrial da .C.U.F, é estudado em maior detalhe no primeiro bairro 

operário promovido pela C.U.F. no Barreiro, passando pela abordagem ao crescimento 

do plano urbanístico e industrial da C.U.F., e pela problemática da habitação com a 

criação de novos bairros operários, terminando com o estudo da situação da cidade 

durante a recessão.  

Para terminar, no quinto capitulo é desenvolvida uma abordagem sobre a realidade 

contemporânea do Barreiro, com base numa reflexão sobre esse legado nos seus 

possíveis contributos para um novo desenvolvimento e requalificação do Barreiro a 

partir da reabilitação desta estrutura.  

Esta dissertação, (seguindo a estrutura anteriormente indicada), inicia-se com a 

contextualização do Barreiro numa fase de proto-industria2 e da arquitectura industrial 

Portuguesa do princípio do séc. XX, relacionando o seu aparecimento e 

desenvolvimento com as mudanças que se fizeram sentir em termos sociais, 

económicos e urbanísticos, reconhecendo simultaneamente alguns dos pólos 

Industriais que revolucionaram diversas cidades do país, tais como: Porto, Braga, 

Guimarães, a grande Lisboa, Setúbal e o caso do Barreiro. A partir daí, a dissertação é 

direccionada para o estudo de caso sobre a implantação de empresa fabril CUF na 

cidade do Barreiro, pelo facto de se reconhecer neste complexo industrial a 

importância económica e social das respectivas infra-estruturas associadas, tais como; 

bairros operários, e estruturas de apoio social. O fenómeno de crescimento e 

desenvolvimento urbano da cidade do Barreiro é promovido, resumidamente, por esta 

empresa C.U.F, sendo esta encarada como um paradigma nesta relação. Iniciando-se 

                                            
1
 Fontismo é a designação dado ao período que se seguiu à Regeneração, entre 1868 e 1889, e à 

consequente diminuição da crónica instabilidade política em que tinha mergulhado a monarquia 
constitucional portuguesa. O período foi marcado por acções de fomento de obras públicas e por uma 
tentativa de modernização das infra-estrutura do país. A designação Fontismo deriva do nome de Fontes 
Pereira de Melo(Mónica, 1997) 
2
 Designação dada a industrias primitivas indústrias primitivas e de carácter artesanal(Alberto & Ferreira, 

2002). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regenera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1868
https://pt.wikipedia.org/wiki/1889
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_constitucional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_constitucional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infraestrutura_%28economia%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fontes_Pereira_de_Melo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fontes_Pereira_de_Melo
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como uma vila de pescadores e moleiros, o Barreiro transforma-se numa referência de 

-  cidade industrial - em Portugal.  

A identificação dos factores fundamentais para este desenvolvimento e crescimento 

urbano do Barreiro, a partir desta industrialização, é um dos importantes enfoques 

deste trabalho, onde se destaca, a localização geográfica, a sua morfologia, tipologia 

funcional assim como a dimensão da cidade. O papel preponderante dos transportes, 

em particular dos marítimos e ferroviários assim como a sua posição relativa 

concorreram para a selecção deste território, como destino preferencial para a 

implantação de diversas industrias, circunstância que se inicia mesmo ainda antes da 

instalação da C.U.F. no Barreiro pelo que também se abordará neste estudo. Alguns 

exemplos, de preferência de infra-estruturas industriais pelo espaço físico do Barreiro, 

recaem sobre as industrias; corticeira, de produção de cal e de sal, moagens de 

cereais, com os moinhos de maré; muito utilizados na produção de farinha. 

Referência incontornável no desenvolvimento industrial do Barreiro a figura de Alfredo 

da Silva (1871-1942)3, responsável por vários dos planos urbanísticos, 

designadamente o plano para o primeiro Bairro habitacional para trabalhadores da 

C.U.F., assim como pelos subsequentes bairros e infra-estruturas de apoio a essa 

população operária. (Alfredo da Silva contribuiu para que o Barreiro se tornasse um 

local de trabalho e de residência para uma população proveniente de vários “cantos” 

do país que migrava em busca de novas oportunidades de trabalho, deixando; o 

trabalho na agricultura, entre outros tipos de trabalhos de carácter precário, para traz, 

contribuindo para o crescimento e transformação do Barreiro, de um lugar rural a um 

lugar industrial. 

Importa aqui salientar também as alterações geográficas relacionadas com a 

importante expansão impulsionada pela C.U.F. e sobre estas a transformação da linha 

da margem ribeirinha sobre o estuário do Tejo, impondo esta necessidade de 

alteração promove uma diferente relação entre a cidade e o rio Tejo.  

A C.U.F. chegou a ocupar (e ainda ocupa) cerca de 10 % da área total do Barreiro, 5% 

dos quais conquistados ao rio, assumindo claramente uma localização geográfica 

                                            
3 Industrial nascido na cidade de Lisboa e responsável pela implementação da C.U.F. no Barreiro, 

impulsionador do da modernização industrial, social e cultural na cidade do Barreiro. Na comemoração do 
centenário da C.U.F. foi colocado em homenagem o seu busto, obra da autoria de Salvador Barata 
Fey(Manuel, 2011). 
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estratégica e muito visível na caracterização de Paisagem Estuarina. A conquista do 

rio pela C.U.F. foi um elemento que veio modificar a silhueta do Barreiro, pelas novas 

grandezas volumétricas implantadas como pela nova densidade do seu tecido urbano, 

fomentado pelo consequente aumento populacional; factor gerador e impulsionador de 

cidade (aumento da densidade construída assim como do sentido de urbanidade). 

Se no passado a C.U.F criava emprego, espaço e bem-estar, hoje em dia gera pouco 

emprego e cada vez mais espaço devoluto, vazio e fechado em si próprio (tratando-se 

hoje num espaço expectante). Esta interrogação sobre o futuro de toda a infra-

estrutura criada recai nomeadamente sobre o futuro dos bairros criados pela C.U.F..  

Como leitura de reconhecimento, esta dissertação, faz uma breve resenha histórica 

sobre o plano urbano da Vila do Barreiro do séc. XIX, (elevada a cidade no séc. XX), 

até aos dias de hoje, reflectindo sobre as suas actuais perspectivas de futuro. 

Reflexão essa que parte do reconhecimento de um passado grandioso na vida da 

cidade, a um presente “quase sem vida” e de costas voltadas para essa mesma 

cidade, da qual outrora foi “porta de entrada” e, finalmente, do seu futuro algo 

planeado porém ainda incerto. 

1.3  FONTES DE INFORMAÇÃO 

A recolha de Informação e o material bibliográfico assumiram um papel fundamental 

no primeiro capítulo, assim como as consultas a dissertações e Teses de 

doutoramento nomeadamente a tese doutoramento do Professor Doutor Miguel 

Ângelo Silva com o tema ”Património industrial em Portugal: Inclusão do Passado em 

Projectos Contemporâneos”, entre outras no âmbito do mesmo tema consultadas na 

Mediateca da Universidade Lusíada de Lisboa. Na fase de investigação e recolha de 

informação para o segundo capítulo e subcapítulos inclusos, as fontes de Informação 

e material bibliográfico foram consultados e disponibilizadas pela biblioteca Municipal 

do Barreiro, pelo Museu da C.U.F, Arquivo Municipal do Barreiro e Parque Industrial 

Quimiparque (Baia Tejo).  Foi realizada consulta de diversas dissertações de 

mestrado, nomeadamente, a dissertação do professor Doutor João Vasco Marreiros 

de Sousa Rodolfo, intitulada "Luíz Cristino da Silva, O Arquitecto, a Obra e o seu 

Tempo".
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2. ENQUADRAMENTO DO TEMA 

Este capítulo pretende fazer um breve enquadramento do contexto histórico português 

no séc. XIX e XX e faz um breve resumo sobre; a revolução industrial portuguesa, o 

desenvolvimento de Portugal como pólo industrial na Europa e a criação de diversos 

pólos em território português, reconhecimento de base para a reflexão que se propõe 

sobre dois processos de desenvolvimento territorial profundamente interligados: a 

industrialização e a urbanização. 

Em Portugal existem alguns exemplos de cidades, como a cidade do Porto, e a cidade 

de Lisboa, incluindo as suas assimetrias regionais; Guimarães e Setúbal, que foram 

sem duvida crescendo e obtendo relevância como cidades industriais originando por 

sua vez outras cidades, não menos importantes, como é disso exemplo a cidade do 

Barreiro (o caso de estudo que analisaremos mais à frente), que ao longo do séc. XIX 

e XX foram crescendo e ganhando notoriedade devido a terem integrado estes dois 

processos na sua dinâmica de desenvolvimento que interligados foram formando pólos 

industrias consequentemente cidades que nos dias de hoje ainda reconhecem na sua 

génese o conceito de cidade fabril. 

Os séc. XIX e XX deixaram marcas profundas nas cidades com este cariz de 

industrial, á medida que as industrias cresciam as cidades em paralelo também se 

expandiam. E por outro lado, à medida que as indústrias foram estagnando e sendo 

deslocalizadas para outros lugares, foram gerando nestas cidades espaços 

expectantes e bairros industriais desajustados obsoletos, como por exemplo o caso de 

estudo desta dissertação sobre a cidade do Barreiro. 

Existe actualmente uma tentativa de requalificação apoiada numa estratégia de 

reocupação, que parte da vontade de dar vida a um primeiro Bairro, outrora planeado 

e pensado em consonância com as necessidades da estrutura da indústria que outrora 

laborava, habitantes e industriais, actualmente, praticamente desactivada e transferida 

para outros locais, transformou estes Bairros em estruturas desajustadas assim como 

as infra-estruturas criadas no início do séc. XX em espaços expectantes ou de fraca 

utilização. 

 Sendo esta uma das zonas estratégicas que o Barreiro terá que inovar e reocupar 

para fazer face às carências da cidade em termos de desenvolvimento, modernização 

e até de expansão, em todos os níveis exigidos por uma sociedade moderna. Um dos 

pontos fortes entre outros que certamente caracterizam a identidade do Barreiro e dos 
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mais significativos, será sem dúvida a sua localização estratégica dentro do espaço do 

Estuário do Tejo na sua margem Sul.  

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO INDUSTRIAL E ECONÓMICO PORTUGUÊS 

SÉC.XIX 

É possível e factualmente lógico organizar a contextualização histórico-industrial do 

séc. XIX na primeira e na segunda metade. 

Portugal na 1ª metade do século XIX encontrava-se numa situação caótica, 

economicamente devastado, e tecnologicamente atrasado. 

Ao mesmo tempo, na restante Europa, verificava-se um desenvolvimento acelerado; 

davam-se as mais importantes revoluções industriais e tecnológicas da história: com 

maior evidência em França e em Inglaterra (Kemp & Lima, 1987). Portugal, por sua 

vez, fechava-se em si próprio, devido às constantes invasões Francesas e lutas entre 

liberais e absolutistas. Não bastando a situação politica, também o Brasil já não 

financiava os cofres portugueses ao mesmo ritmo, do pouco que recebia, gastava na 

defesa das suas fronteiras territoriais. Esta situação não permitiu a introdução das 

novas invenções tecnológicas que nasciam e chegavam aos restantes países da 

Europa. Os territórios estavam cada vez mais devastados e o povo cada vez mais 

empobrecido.  

Só a partir da segunda metade do século XIX, já no final do reinado de D. Maria II, é 

que Portugal começou a abrir portas ao "mundo". Iniciando um processo de 

modernização, a par de uma regeneração do poder e da deliberação de novos 

governos liberais. O intuito desta reforma foi recuperar o atraso em que Portugal se 

encontrava através da criação de inúmeras leis com o objectivo de recuperar, 

desenvolver e modernizar Portugal.  

Uma das grandes apostas foi na agricultura. Foram criadas as leis para "novos 

proprietários", as quais permitiram a venda de parte dos terrenos da coroa e das 

ordens religiosas, essencialmente a burgueses. Foi extinta a lei de morgadio, a qual 

estipulava que somente o filho mais velho tinha o direito de herdar os terrenos que 

pertenciam ao seu progenitor, passando assim a ser dividido a todos os filhos por 

direito igual. Os terrenos baldios, (que não passavam de terrenos incultos e de pasto 

para o gado), foram divididos em parcelas e cedidos a camponeses que com essa 

oportunidade os desbravaram e passaram a cultivar para seu usufruto. Estas 

mudanças aumentaram drasticamente produção agrícola, criando a possibilidade e 
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necessidade de adoptar novas técnicas de agricultura e inovação, proporcionando o 

cultivo de novos produtos, como a batata e o arroz, e aumentando a produção de 

vinho e de azeite e expandindo a cultura corticeira. Estas mudanças geraram trabalho 

e impulsionaram o crescimento económico(Rosa, 1995). 

2.2 ABORDAGEM À " REVOLUÇÃO INDUSTRIAL"/"FONTISMO" 

PORTUGUESA 

A "revolução industrial portuguesa"4(Castro, 1971) não foi para o país um marco 

histórico nem se poderá entender como uma revolução, à semelhança do que 

aconteceu na Europa, em alguns dos países mais influentes, como o caso da França e 

de Inglaterra, que passaram por uma transformação radical em todo o seu espectro 

económico-social, provocando profundas mudanças no quotidiano dos seus povos 

(Kemp & Lima, 1987). 

Tratando-se ou não de uma extraordinária revolução, em nada influencia o interesse 

no seu estudo, é incontestável o seu papel como ponte de modernização para o país, 

fazendo sentir os seus efeitos no quotidiano dos portugueses ao longo da segunda 

metade do séc. XIX.  

Para elaborar esta abordagem à "revolução industrial" portuguesa, não podemos 

deixar de analisar uma personalidade e o movimento que se instalou em Portugal. 

Pela mão do Politico António Maria Fontes Pereira de Melo foi instalado o  movimento 

designado por Fontismo5, movimento de grande relevância para este processo de 

modernização. 

Fontes Pereira de Melo (1819-1887)6 começou a sua campanha por um Portugal 

moderno e competitivo introduzindo um cunho pessoal na vida politica, o que 

                                            
4
 "Revolução industrial portuguesa" (Tradução nossa), não sendo uma revolução à semelhança do que 

ocorrera sobretudo em Inglaterra e mais tarde nos países mais ocidentais da Europa entre os séculos 
XVIII e XIX, gerada com a transição de processos arcaicos de produção artesanal para novos modelos de 
produção em serie, um estilo de produção derivado ao aparecimento da energia a vapor e de novos 
processos de produção de ferro, que seguiram com a criação de maquinas de produção mais eficiente. 
Em Portugal a "revolução industrial aparece tardiamente, já na segunda metade do século XIX e  deriva 
do fim do absolutismo, onde abre as portas para a Europa, alterando assim o seu ponto de vista 
económico, social e aparecimento de novas técnicas de produção, bem com a energia a vapor.    
5 "Fontismo" é a designação dado ao período que se seguiu à Regeneração, entre 1868 e 1889, e à 

consequente diminuição da crónica instabilidade política em que tinha mergulhado a monarquia 
constitucional portuguesa. O período foi marcado por acções de fomento de obras públicas e por uma 
tentativa de modernização das infra-estrutura do país. A designação Fontismo deriva do nome de Fontes 
Pereira de Melo(Mónica, 1997) 
 
6
 Fontes Pereira de Melo (1829-1887) Entre mandatos e oposições, Fontes Pereira de Melo foi ocupando 

cargos muito importantes nas vertentes económica e financeira, tinha como principal característica o facto 
de não fazer promessas, ao invés disso, apresentou uma carta de intenções para o país. Para colocar as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regenera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1868
https://pt.wikipedia.org/wiki/1889
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_constitucional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monarquia_constitucional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infraestrutura_%28economia%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fontes_Pereira_de_Melo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fontes_Pereira_de_Melo
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aconteceu aquando da Regeneração (1851), momento em que toma posse de funções 

governativas, acumulando vários cargos, em vários mandatos, até meados de 1886.  

Como já referido anteriormente, a situação de Portugal na segunda metade do séc. 

XIX tranquilizou-se a nível politico e militar, dando origem a uma novo modelo 

governativo, designado por Regeneração, também designado por Fontismo.  

Este movimento liderado por Fontes Pereira de Melo conseguiu singrar devido à época 

de tranquilidade que Portugal atravessava, pode pôr as suas intenções em prática. 

Entre outros feitos com vista à modernização do país na segunda metade de séc. XIX, 

a estratégia deste movimento passava por não descurar nenhuma área capaz de 

influenciar positivamente a economia. A entrada no capitalismo conduziu à 

necessidade do país se desvincular das suas estruturas tradicionalistas criadas 

anteriormente para um comércio e produções agrícola e industrial de pequena 

dimensão. 

Este modelo governativo era totalmente inovador e continha uma elevada liberdade de 

acção face ao parecer do rei, era sobretudo mais autónomo. Como exemplo dessa 

liberdade, foi a criação de um ministério separado do ministério do reino, 

exclusivamente dedicado os interesse das obras públicas, industria e comércio.  

As principais medidas desse novo ministério proporcionaram a implementação do 

Fontismo, um exemplo foi a aposta significativa nos meios de comunicação e 

transportes terrestres, fluviais e marítimos, executada por exemplo, através da 

construção do troço de estrada que ligava Lisboa ao Carregado entre 1853 e 1856 e 

em 1872, novo troço entre Barreiro e Mexilhoeira(Pereira, 2008). 

Relativamente à navegação, foi aprovada a máquina a vapor para meios de 

navegação no Algarve e nas ilhas e, também, a criação de novas infra-estruturas, 

como cais e docas, tudo isto em 1876.  

O transporte rodoviário foi também impulsionado através da construção de pontes, 

túneis e estradas. As vias de comunicação foram impulsionadas através de uma forte 

aposta na requalificação dos correios em 1952 e na implementação do selo de 

franquia que proporcionava uma entrega rápida e segura. Os correios não se 

                                                                                                                                
suas intenções em prática, esforçou-se por mostrar o seu carácter, ambição e inteligência, e 
declaradamente mostrar o seu desejo de poder. O fim último seria reforçar a sua posição política 
governativa no país, assim sobreviveria a todas as consequências das atrocidades e inimizades que 
fizera ao longo na sua vida. Tornando-se uma das personalidades mais relevantes e importantes do seu 
tempo para o país(Mónica, 1997). 
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expandiram sozinhos, foi inaugurada a rede nacional dos telégrafos em 1856, que 

rapidamente abrangeu uma grande parte do território nacional. Em 1882, ocorreu a 

implementação do telefone, inicialmente apenas entre Lisboa e o Porto.  

Entre estas medidas, também estava a valorização da exportação como fonte 

económica em crescimento. O palácio de cristal no Porto em 1956 nasceu neste 

contexto, criado e explorado para uma Feira Universal, que tinha como objectivo 

dinamizar a exportação e importação de produtos e maquinaria moderna(Justino, 

1986). 

Esta medida teve efeitos praticamente em todos os sectores, nomeadamente na 

agricultura e na sua exportação, com o exemplo, da acreditação na exportação, onde 

os vinhos e a cortiça tiveram um papel fundamental. Particularmente na agricultura, a 

utilização generalizada da máquina a vapor como meio tecnológico mais moderno, 

inovação que já se utilizava desde 1820 em meio de transporte fluviais, marítimos e 

um pouco na indústria. 

 Com estas medidas a tomarem cada vez mais relevância e aceitação perante a 

sociedade. A aceitação de todas as medidas inovadoras mantinha-se incontestável. A 

criação de escolas industriais e de desenho técnico, como por exemplo a Escola 

Industrial Portuense em 1852/53, tinham como objectivo preparar mão-de-obra 

qualificada em varias áreas, para poder acompanhar o progresso na modernização 

que se estava a sentir no país(Martinho, 2006).  

 
 
 
 

2.3 DESENVOLVIMENTO DA "CIDADE" INDUSTRIAL; PÓLOS INDUSTRIAIS. 

As medidas do Fontismo mudaram drasticamente a realidade; económica, 

demográfica e cultural, do nosso país. Uma das modificações ainda não referida, 

porém das mais radicais que o país viveu, foi a radical transformação da paisagem do 

território rural e urbano. Esta transformação adveio sobretudo do crescimento da 

indústria e das infra-estruturas criadas para os meios de comunicação terrestres, 

fluviais e marítimos. Assim, é possível verificar que os vários pólos industriais gerados 

ao longo do século XIX foram, em muitos casos, intercessões de meios de 

comunicação, nomeadamente o meio ferroviário e marítimo. Estas intercessões 



A C.U.F Barreiro e os seus bairros como geradores da cidade. 

 

Diogo Miguel da Costa Valente  32 
 

criaram zonas territoriais de fácil acesso e fulcrais para o escoamento de produto 

industrializado. 

A criação desses pólos industriais e o crescimento exponencial da indústria 

Portuguesa, constituíram uma rampa para o crescimento da economia e, 

consequentemente, da empregabilidade. O êxodo de zonas rurais para os pólos 

industriais intensificou-se, essencialmente motivado pela procura de melhores 

condições de trabalho, económica e educacionais.  

Esses pólos industriais, como qualquer actividade industrial, para além do seu núcleo 

produtivo industrial, tinham como premissas a exploração de recursos energéticos, 

devido à sua grande utilidade como fonte energética para a alimentar o consumo 

industrial. Foram criados edifícios e infra-estruturas para suporte à indústria e aos seus 

funcionários, como são disso exemplo os Bairros operários, podendo assim a 

população habitar junto dos pólos industriais. Adicionando a esta realidade o aumento 

das indústrias, a criação e melhoramento de meios de comunicação, foi possível o 

surgimento de um novo conceito de arquitectura industrial, os tradicionais pólos 

industriais evoluíram para autênticas cidades industriais.  

Estas cidades serviram de mote para a modificação radical do território português, 

caracterizadas pela construção do edificado habitacional, redes de circulação e até a 

própria exploração de recursos naturais, necessária para a indústria e construção. É 

possível discutir os exemplos das duas maiores cidades em Portugal: Lisboa e Porto. 

Estas cidades, a par com a evolução industrial, foram aumentando drasticamente a 

sua área territorial, inicialmente desorganizada, sem um plano ou um estudo prévio, 

tudo para fazer face à enorme migração populacional que se fazia sentir, famílias 

oriundas de todas as partes do país, à procura de um trabalho, uma casa e, sobretudo, 

uma vida mais estável.   

Os principais factores influenciados por estas alterações territoriais foi, por um lado, a 

paisagem na sua transformação, por outro, o crescimento económico, a evolução 

tecnológica e a produção industrial, acompanhada do próprio desenvolvimento técnico 

que assume um papel fundamental para a evolução humana. 

No final do Século XIX, podemos analisar um outro fenómeno de notoriedade 

crescente, que consistiu na criação de novos pólos industriais situados na periferia das 

grandes cidades. Este fenómeno nasce da incapacidade das indústrias situadas nas 

grandes cidades, de se expandirem, devido à vasta cintura habitacional que fora 

criada para albergar os empregadores e suas famílias. Este factor não foi o único 
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impulsionador de mudanças, salienta-se também a aposta significativa no 

desenvolvimento que a indústria química ganha, que pela natureza das suas matérias-

primas e resultados de produção, é deslocada para a periferia das grandes cidades. O 

sucesso destas medidas possibilitou que as pequenas vilas se tornassem pequenas 

cidades industriais relevantes para o território português. Um dos exemplos mais 

marcantes e revolucionário foi o caso estudo da Vila do Barreiro, uma pequena vila 

piscatória que se transformou numa cidade e num ponto estratégico para a indústria 

portuguesa, ao longo dos anos, lugar fulcral para o desenvolvimento e economia do 

país(Diogo, 2000). 

O caso de estudo deste trabalho foca-se na vila do Barreiro e na implementação da 

Companhia União Fabril (C.U.F) e na consequente revolução da paisagem do 

território, um excelente exemplo do impacto territorial da revolução industrial 

portuguesa.  
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3. ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DO BARREIRO 

3.1 BARREIRO ANTES DA INDUSTRIALIZAÇÃO 

O estudo de caso deste trabalho “A C.U.F. no Barreiro”, inicia-se com uma breve 

abordagem ao quotidiano da Vila do Barreiro nos finais do séc. XIX, princípio do séc. 

XX, no âmbito do contexto histórico, social, económico, industrial e localização 

geográfica. 

Ao longo dos séculos, o Barreiro foi um local de preferência para albergar vários tipos 

de indústria, atraídas pela sua óptima localização geográfica e à sua morfologia 

territorial. 

A Vila do Barreiro está localizada a sueste de Lisboa, na margem esquerda do rio 

Tejo, integrando a bacia do rio. Há uma distância de cerca de sete quilómetros entre 

as duas margens (Barreiro – Lisboa). 

A análise cuidada das características da cidade do Barreiro, situado numa planície 

estrategicamente localizada, onde se consegue avistar Lisboa na margem oposta, mas 

também muitas outras povoações que preenchem as margens do rio lado a lado com 

o Barreiro.  

 
Ilustração 1 – Barreiro no território de Lisboa e estuário do Tejo(Karl Baedeker, 1901) de ([adaptado a partir de] 
http://contueor.com/baedeker/spain_portugal/lisbon%28environs%29.htm [consult. em 29-09-2015]) 



A C.U.F Barreiro e os seus bairros como geradores da cidade. 

 

Diogo Miguel da Costa Valente  36 
 

Devido à sua localização e proximidade com o rio Tejo, houve sempre uma forte 

ligação entre ambos, visto ser um rio riquíssimo em termos das inúmeras espécies de 

peixe e mariscos. Tornando-se, assim, a principal fonte de alimento, de trabalho e de 

economia para a população desde os seus primórdios. Podendo-se afirmar que a 

“origem do Barreiro confunde-se mesmo com actividade ancestral da pesca"(C.M.B, 

2012, p.19). 

 
Ilustração 2 - Imagem de localização do Barreiro/Lisboa/ rito Tejo. (Gentilmente cedido pelo Arquivo Municipal do Barreiro, 1816) 

 

A actividade piscatória foi sempre a principal actividade económica, embora fossem, 

ao longo dos tempos, aparecendo outras actividades económicas e industrias. Estas 

recentes actividades conseguiram afectar em grande medida a pesca que, com o 

passar do tempo, sofreu oscilações económicas. Porém, a pesca manteve-se como 

um fonte de suporte da vila e parte da cultura dos seus habitantes.  

A propósito da referência à ancestralidade, importa salientar a embarcação que advém 

das origens piscatórias do Barreiro: as Muletas. É uma embarcação que, de acordo 

com referências históricas, nasceu no séc. XVI. Constitui uma embarcação com 

características muito particulares, nomeadamente: é uma embarcação de aspecto algo 

bélico e possante, a sua dimensão varia entre os 13 a 15 metros de comprimentos e a 

sua tripulação entre os 14 e 16 homens. A sua proa é arrufada e contem cravados 
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espigões de ferro em giza de esporões. As suas velas são constituídas por seis a sete 

panos de pequenas dimensões, toldos, muletins, varredouras e cozinheira. Era uma 

embarcação que se destinava a arte piscatória das tartanhas (arrastar). Contudo esta 

embarcação desapareceu do rio em meados do final do séc. XIX.(C.M.B, 2012, p.19). 

 
Ilustração 3 - Embarcação designada por "Muletas", originário do Barreiro. ( Gentilmente cedida pelo Arquivo Municipal do Barreiro, data 
desconhecida ) 

Enfatizando ainda mais esta proximidade ao rio,  é possível mencionar que, por estar 

estrategicamente localizado na bacia do rio Tejo e na margem sul do rio Coina, o 

Barreiro, era um local único para uma exposição solar favorável, proporcionando 

também abrigo dos ventos e tempestades de inverno. 

"No território do Concelho do Barreiro, do Lavradio a Coina, existem muitos sítios de 

interesse para a arqueologia naval, que estão datados a partir da idade Média. Os 

portos e os portinhos, os cais dos moinhos de maré, das quintas e das instalações 

industriais, os estaleiros navais e secas de bacalhau, os bairros de pescadores, de 

marítimos e de construtores navais e o próprio rio …”, como afirma 
7
António Nabais 

(C.M.B, 2012, p.17) 

                                            
7 António José Castanheira Maia Nabais, nasceu em S. Vicente de Lafões – Oliveira de Frades em 
Agosto de 1947.É licenciado em História, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 
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Ilustração 4 - Estaleiro naval de Alburrica (Arquivo Municipal do Barreiro, cedida por Amilcar Francisco Costa ) 

Devido às qualidades já mencionadas, o Barreiro demonstrou ser um local propicio 

para a construção naval, para além da proximidade ao rio, acresce ainda o facto de se 

situar junto a uma importante mancha florestal; a Mata da Machada, de onde 

provinham madeiras importantes para a prática de construção naval, nomeadamente o 

pinho, o sobro e o azinho, localizado um dos estaleiros mais importantes junto da 

Ribeira da Telha, sita no lugar da azinheira, nome sugerido pela quantidade de azinho 

que continha o lugar. Este reconhecimento advém da época dos Descobrimentos 

Portugueses, embora nos dias de actuais desactivada. 

 
Ilustração 5 -  Ribeira da telha, Azilheira  (Arquivo Municipal do Barreiro, 
https://patrimoniobarreiro.files.wordpress.com/2010/07/image1088.gif )[colsult. em 26-11-2015] 
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A proximidade do Barreiro ao rio, e consequentemente, a ventos fortes, permitiu a 

implementação de outras indústrias também importantes para o seu desenvolvimento 

ante do séc. XX, nomeadamente a indústria moageira e a indústria de produção de 

sal. 

As primeiras pisadas da indústria de produção de sal no Barreiro apontam para 

meados do séc. XIV, no Lavradio. No século XIX podiam ser avistadas várias salinas 

na praia do Lavradio, das quais se destacam a propriedade da Lezíria, a marina do 

Alqueivanço e também a marina de Sal de Nicola Covacich (C.M.B, 2012, p.9). 

.  

 
Ilustração 6 - Industria de Produção de Sal no Barreiro ( Gentilmente cedido pelo Arquivo Municipal do Barreiro, autor e data 
desconhecida) 

 
Contudo, o desaparecimento deste tipo de indústria no Barreiro e em Verderena foi 

consequência do surgimento do aterro realizado para a construção do campo de jogos 

do Futebol Clube Barreirense na década de 70. Por sua vez, no Lavradio, o seu 

desaparecimento deveu-se à expansão da companhia União Fabril e à sua 

necessidade de mão-de-obra. que trocou este sector por actividades melhor 

remuneradas e, sobretudo, mais leves(C.M.B, 2012, p.9).  
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A indústria moageira pode ser considerada uma prática do foro ancestral, visto que o 

Barreiro possuiu inúmeros moinhos de rodízio nas margens do rio Coina, onde, com o 

passar dos anos, sofreram grandes evoluções, transformando-se em moinhos de 

maré. O moinho mais antigo remonta ao séc. XV e, ao todo, foram identificados cerca 

de doze moinhos, embora alguns já não existam. 

 
Ilustração 7 -  Moinhos de 8 moendas (http://memoriaefuturo.cm-barreiro.pt/pt/portal/espaco-memoria/rota-do-trabalho-e-da-

industria/proto-industria/moinhos-e-moagens.html [consult. em 10-07-2015]) 

 
A grande transformação deste tipo de indústria Moageira, deu-se no século XIX com o 

surgimento dos moinhos de vento. A bacia do Tejo, por ser uma zona ventosa, é eleita 

como um local ideal para a prática e instalação deste tipo infra-estrutura os moinhos 

de vento, estrategicamente colocados em zonas baixas, junto às praias, locais que se 

designam por serem linhas de penetração de vento. Com estas implantações vai-se 

transformando a orla fluvial do Barreiro, dispostos desde a Recosta até ao Lavradio. 

. 
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Ilustração 8 - Disposição dos Moinhos de vento em Alburrica [adaptado a partir de], (http://memoriaefuturo.cm-
barreiro.pt/pt/portal/espaco-memoria/rota-do-trabalho-e-da-industria/proto-industria/moinhos-e-moagens.html) [consult. em 10-07-2015] 

Outro fenómeno que ajudou à evolução da indústria moageira foi o facto de, no séc. 

XVIII, o Barreiro ter sofrido um enorme aumento populacional, disparando o consumo 

de farinha de trigo. Obrigando assim esta industria a requalificar os seus complexos 

moageiros para dimensões muito superiores proporcionando uma resposta para as 

necessidades da vila. 

A industria moageira constituiu-se como um modelo de industrialização induzida a 

partir da capital (Lisboa), essencialmente, devido à importância e dimensão que esta 

industria obteve, à estrutura moageira inovadora situada em Alburrica (modernização 

tecnológica e presença de vários tipos de moagem), a expansão das suas dimensões 

e a construção de novos moinhos(C.M.B, 2012, p.27)  

“Isto significa que se admite que a moagem teve um papel pivô no processo de 

transformação do Barreiro. Pode, talvez considerar-se como o primeiro surto industrial 

que, se não criou uma vila industrial, pelo menos a faz entrar na era da 

protoindustrialização”(Jorge Custódio in C.M.B,2012, p.27) . 

Em continuação não seria possível deixar de mencionar outras indústrias, que tiveram 

um papel preponderante para o desenvolvimento da vila do Barreiro como a indústria 

corticeira, a própria agricultura e a peculiar produção de vinho. 

Relativamente à indústria corticeira, importa fazer um paralelismo com o aparecimento 

do transporte ferroviário, datado do ano de 1861. A implantação do transporte 

ferroviário provocou importantes mudanças para a própria estrutura do Barreiro, quer a 

nível socioeconómico, quer a nível do escoamento do produto.  
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Este tipo de transporte implementado na vila fez com que a antiga vila se tornasse um 

ponto de atracção para vários tipos de operários de todo o país, sobretudo do sul do 

país (raízes que ainda hoje se sentem na cultura barreirense). Estas pessoas 

instalaram-se na vila, deixando para traz trabalhos precários para apostarem, 

sobretudo, no trabalho do caminho-de-ferro e nas suas oficinas e começando a 

modificar uma Vila de pescadores numa Vila industrial.  

A indústria corticeira, começa assim a dar as primeiras pisadas, em 1865. Esta 

indústria obteve sucesso e logo na virada do século passou de cerca de 40 operários 

para praticamente um milhar de corticeiros instalados no Barreiro. Chegam assim, a 

representar cerca de 1/3 da população activa residente.  

 
 
Ilustração 9 - Industria corticeira no Barreiro (http://memoriaefuturo.cm-barreiro.pt/pt/portal/espaco-memoria/rota-do-trabalho-e-da-
industria/industrializacao-e-associativismo/a-industria-corticeira-e-o-barreiro.html) [consult. em 12-07.2015] 

 
Exportava para inúmeros países, tendo como mercados internacionais, o alemão, o 

austríaco e o russo. Porém, tinha como principal concorrente a industria de cortiça 

Norte Africana. Com esta concorrência e com as consequências do período pós 

Primeira Guerra e com a implementação da Companhia União Fabril, sofreu uma 

enorme crise, visto o aumento da matéria-prima e o facto de a cortiça ser 

simplesmente exportada em prancha simples e não manufacturada, confrontando-se 

com o facto de os operários serem cada vez mais seduzidos pelas condições, muito 

mais atractivas, oferecidas por parte da empresa C.U.F associado ao drástico 

aumento demográfico que se verificou, leva esta industria a um processo de lenta 

agonia, que iria fazer com que o seu desaparecimento fosse cada vez mais certo. 

(C.M.B, 2012, p.33) 
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Ilustração 10 - Industria Corticeira no Barreiro (http://www.cm-barreiro.pt/pages/851 [consult. em 06-06-2015]) 

 
Por último, salienta-se o lado mais interior do Barreiro, não sendo menos importante 

com as suas indústrias influenciadas pela proximidade com o rio. Este lado mais 

interior, mais ligado à terra, contém indústrias e actividades não menos importantes, 

como por exemplo, a agricultura e a produção de vinhos. 

No que diz respeito a estas duas actividades, elas complementam-se entre si, sendo a 

cultura vinícola, a área de maior dimensão. Complementando-se com outras áreas, 

das mais variadas culturas agrícolas e arvenses, onde cada uma se vai agregando no 

espaço e ganhando a sua própria dimensão, mediante a importância e realce em 

conformidade com as necessidades da vila e residentes. 

Em termos da cultura vinícola barreirense e, pelo que foi levantado neste breve 

estudo, mais de um terço do concelho do Barreiro, logo na primeira metade do séc. 

XIX, ocupava-se desta prática vinícola e também, do cultivo de árvores do fruto. Este 

tipo de cultivo, mediante a sua vasta área, tinha em 1825, só na área pertencente à 

freguesia do Barreiro, uma produção de 300 pipas anuais, o que se considerava uma 

produção significativa para a época. O Barreiro tinha como principal vinha abundante e 

de qualidade, o tipo BASTARDINHO, que era um tipo de vinha, com sabor muito 
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delicado e de finíssima qualidade Uma Vila de pescadores transforma-se, 

progressivamente, numa vila industrial e de operários. 

A zona do Barreiro em que se considerava do centro de cultivo desta actividade 

vinícola era a freguesia do Lavradio.  

O Lavradio “é centro escolhido não só pela qualidade dos seus vinhos, algum dos quais 

podem chamar-se preciosos, mas pela especialidade dos seus BASTARDINHOS 

espécie deliciosa, fina e balsâmica, como se não produz melhor noutras partes”(Pais, 

1963). 

 

 

Ilustração 11 - Rótulos da produção Vinícola "Bastardinho" oriunda do Lavradio (http://memoriaefuturo.cm-barreiro.pt/pt/portal/espaco-
memoria/rota-do-trabalho-e-da-industria/a-humanizacao-do-territorio/povoamento-e-actividades-prima769rias.html [consult. em 05-10-
2015]) 

No entanto e há semelhança de outras actividades e indústrias que viveram um 

momento de apogeu seguido de um momento de crise e consequente 

desaparecimento, esta actividade não foi excepção. O principal factor que contribuiu 

para esse desaparecimento foi o imenso desenvolvimento industrial do Barreiro que 

esteve sempre agregado ao crescimento urbanístico, com o consequente 

desaparecimento das quintas, das vinhas, das hortas e das árvores de fruto, fazendo 

com que a agricultura e a actividade vinícola entrassem em extinção no conselho. 

Muitas dessas grandes quintas de cultivo foram ocupadas pela entrada da C.U.F no 

caso Cidade do Barreiro, no início do séc. XX, alterando quase drasticamente a sua 

fisionomia.   
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4. INDUSTRIALIZAÇÃO COMO ELEMENTO GERADOR E IMPULSIONADOR DA 

CIDADE: A C.U.F NO BARREIRO 

4.1 IMPLEMENTAÇÃO DA C.U.F NO BARREIRO 

"A metrópole actual na era tecnológica que a envolve, precisou de saltar o Tejo e um 

traço de união em estruturas de aço estabeleceu a indispensável comunicação com a 

margem sul. Onde outra grande cidade próspera e fabril surge com força alucinante. 

Oferecendo todas as conveniências da curta distância e das cotas rasgadas para as 

grandes estradas oceânicas e salvaguardando dos convenientes do ruído e da 

poluição, os ouvidos e os pulmões da capital, edificou-se uma outra cidade, que todas 

as outras cidades deste país contemplam com uma pontinha de inveja e admiração" 

(Filipe Solms, 1960)
8
 

O arranque para a transformação da vila do Barreiro dá-se com a viragem do séc. XIX 

para o séc. XX, através da implementação de um elemento industrial que 

impulsionaria e revolucionaria a sua génese, morfologia, sociedade, economia e sua 

própria identidade e cultura. Esse elemento industrial revolucionário estabelece-se na 

vila do Barreiro em 1907 pela mão de Alfredo da silva (1871-1942), administrador-

gerente desse complexo industrial, designado por Companhia União Fabril (C.U.F) o 

qual tinha como preceito ser um grande complexo produtivo químico-adobeiro 

(Camarão, António; Pereira, António Sardinha; da Silva, 2007, p.17). 

A escolha do local de implementação desse grande complexo produtivo-adobeiro 

baseado na fusão em 1898 de duas empresas da indústria que operavam na zona de 

Alcântara em Lisboa, originando a companhia União Fabril. Ambas se encontravam 

em circunstâncias difíceis e eram concorrentes entre si, Alfredo da Silva propôs uma 

união entre essas duas Industrias, e propôs-se a assumir a condução do negócio da 

sociedade que resultava dessa união. Porém, nem tudo seria fácil devido à crescente 

pressão urbana na capital, o que travava expansão da indústria. Assim, Alfredo da 

Silva ponderou em expandir a sua indústria para outro local, com essa finalidade, 

realizou vários estudos sobre possíveis locais estratégicos para a implementação da 

indústria produtiva-adobeira, nessa busca, o Barreiro destacou-se e foi a vila eleita 

para essa implementação. A decisão deveu-se a diversas características que ali se 

reunião das quais as outras localidades não dispunham, nomeadamente; o facto de ter 

uma localização estrategicamente, na margem sul do rio Tejo, revelar uma morfologia 

                                            
8 SOLMS, Filipe, realiz. (1960) - Criando Fontes de Trabalho [Em linha]. Barreiro: ArtBarreiro yotube 
[consult. 04-02-2015]. 7:25 min. Este documentário foi executado em 1960 tendo em 2006 sido realizada 
uma nova montagem editada por artbarreiro. Disponível em WWW: <URL: 
http://www.youtube.com/watch?v=iI0i_D4WKxg> 
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predominantemente plana, dispor de grandes áreas de terreno de antigas quintas de 

fácil apropriação para a instalação da indústria para além de uma rede de transportes 

que permitia o fácil acesso a matérias-primas e ao escoamento dos produtos 

produzidos por via marítima e ferroviária. 

 

 
 

Ilustração 12 - Imagem de localização do Barreiro em relação a Lisboa e Estuário do Tejo ([adaptado a partir de] 
http://contueor.com/baedeker/spain_portugal/lisbon%28environs%29.htm [consult. em 29-09-2015]) 

 
A C.U.F é instalada na Vila do Barreiro, a partir do antigo largo das Obras (actual largo 

Alexandre Herculano), e cresce paralelamente à beira rio, terminando nos moinhos de 

vento na praia de barra-a-barra, Lavradio. Nessa zona, foram aproveitadas infra-

estruturas que existiam na proximidade do rio, essencialmente armazéns que 

pertenciam à fábrica de cortiça da casa Bensaúde, além de um pequeno cais e uma 

ponte de madeira. A implementação começou em 1907 com a construção das 

instalações das fábricas de produtos químicos mais importantes nessa faixa de 

terreno. Em 1908, tudo estava em grande progressão, quer na requalificação das 

instalações já existentes, quer nas construções de raiz. Alfredo da Silva não se 

limitava somente ao nicho do mercado químico, procurava também criar uma extensão 

competitiva noutras áreas, querendo incluir e desenvolver diversas outras produções, 

serviços e utilidades, atitude consequente da uma ideologia pessoal: “nada do que 

pudesse ser aproveitado se perdia”. Factos que geraram grandes expectativas locais, 

neste projecto. No relatório do concelho de administração da C.U.F pode ler-se: “Pela 

forma como os estudos das construções das referidas fabrica têm sido encaminhadas, 

pelo plano e sistema a que obedecem (…) o grupo de estabelecimentos do Barreiro 

constituirá uma das mais poderosas unidades fabris do país (…), das mais 
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aperfeiçoadas e nas condições mais vantajosas de produção da Europa, para as 

diversas espécies de adubos e produtos químicos.” 

 
 
Ilustração 13 - Cartografia do Barreiro ( gentilmente cedido pelo Arquivo Municipal do Barreiro,1902) 

 

4.2  ABORDAGEM AO PLANO INDUSTRIAL DA C.U.F. NO BARREIRO 

A C.U.F Instala-se na Vila do Barreiro por volta 1907, numa posição estrategicamente 

privilegiada na frente ribeirinha, onde continha área de expansão para se desenvolver 

à medida que a companhia fosse aumentado as suas receitas e desenvolvesse novas 

áreas de produção. 

A abordagem ao plano industrial da C.U.F no Barreiro tem como particularidade três 

momentos distintos e fundamentais: a sua implantação, e sua consolidação, época 

áurea de crescimento económico, e a fase em que se confronta com a sua recessão 

ou estagnação, fase que podemos relacionar com a nacionalização da empresa. As 

primeiras três fases estão totalmente interligadas com o crescimento da Vila do 

Barreiro como é possível analisar nas vistas aéreas e cartas topográficas adaptadas e 

analisadas por nós. 
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Nesta primeira abordagem ao plano industrial da C.U.F no Barreiro, é realizada uma 

analise das primeiras infra-estruturas que a C.U.F implementou no território a fim de 

dar inicio à sua industria ate à fase em que a industria se consolida entre 1918 e 1930, 

altura que se afirma como industria sólida e com grande capacidade de expansão. 

Constituindo inicialmente uma extensão da fábrica que laborava em Alcântara mas 

pela mão de Alfredo da Silva, a sua actividade industrial arrancou em 1907 com uma 

instalação fabril que se destinava a extracção de óleo de bagaço de azeitona para o 

fabrico de sabão. Constroem-se as primeiras fábricas de ácido sulfúrico e super 

fosfatos que logo se expandiu, incluindo uma primeira central de energia eletrica.com 

uma capacidade de 25 kW, bem como a construção do primeiro Bairro operário e infra-

estruturas extra industria, destinadas aos seus trabalhadores e sua acomodação. 

Até 1918, por volta do final da Primeira Grande Guerra, o que coincidiu com a fase em 

que a industria mostrava a sua capacidade de consolidação e de afirmação perante a 

economia do país, foi nesta altura que se decidiu aumentar os objectivos, passado por 

uma reformulação nos estatutos da empresa, passando assim a Companhia União 

Fabril a abranger industrias transformadora e extractiva focando também os 

transportes e o comercio. Foram também criadas a indústria de metalomecânica e de 

sulfato de cobre, bem como a utilização do cais do Barreiro, com o objectivo de se 

abastecer de matérias-primas por meios próprios(Lema & Rebelo, 2001). 
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Ilustração 14 - Cartografia da evolução do complexo industrial da C.U.F. 1907-1917 (Ilustração nossa, 2015) 

 
Na fase de consolidação da industria ate meados dos anos 30 - Séc. XX, implementa-

se a primeira repartição para moagem de enxofre, bem como a unidade de coloração 

e sinterização de cinzas de pirite, a expansão  das fabricas de acido sulfúrico e inicia-

se a actividade têxtil que foi transferida para o Barreiro, uma vez que a actividade fabril 

têxtil do Rato cessou a sua laboração em 1933, com este aumento de industrias em 

vista, é construída a ponte designada por número dois no cais do Barreiro. No ano a 

seguir em 1934 começou-se a pensar em produzir óleo de modobite que tinha como 

objectivo ser um novo produto, para ser comercializado para as fábricas de conservas 

de Setúbal e do Algarve. Dando-se aí o inicio para a construção de uma nova fabrica 

para a industria da Companhia(Lema & Rebelo, 2001).   
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Ilustração 15 - Cartografia da evolução do complexo industrial da C.U.F. 1918-1937 (Ilustração nossa, 2015) 

 
Na carta militar apresentada, é possível observar o citado crescimento da Companhia 

União Fabril em paralelo com crescimento urbano da Vila do Barreiro. Este 

crescimento é impulsionado por factos de ; nem todos os trabalhadores terem acesso 

às habitações do bairro operário e, na nova realidade a nova na qual este território se 

transforma num local estratégico para se viver, essencialmente, pelas industrias 

crescente e consequente criação de emprego e meios de transporte que permitiam o 

acesso às regiões Norte e Sul do país. Novas habitações, arruamentos e acessos 

tornaram-se uma realidade presente, contribuindo assim para o inevitável e 

desenfreado crescimento da vila do Barreiro, que causará mais tarde um gravíssimo 

problema para o autarquia local, devido proliferação de milhares de pessoas vindas de 
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todos os cantos do país, em foco o Alentejo e o Algarve, que não tendo habitações 

criadas, contam com as mesmas mas agora com problemas económicos começados a 

gerar bairros de barracas um pouco por todo o concelho. Analisa-se mais á frente esse 

grande problema que se começou a notar já nas fases de consolidação da empresa e 

que se tornaria um problema de ate saúde pública na época áurea da industrialização 

no Barreiro em meados do final dos anos 30(Lema & Rebelo, 2001). 

 
 

 

Ilustração 16 - Comparação entre a cartografia do Barreiro entre os anos de 1902 e 1930 (nossa ilustração, 2015) 

 

4.3 O PRIMEIRO BAIRRO OPERÁRIO DA C.U.F. NO BARREIRO, PLANO E 

PROJECTO. 

A política de criação de bairros operários não foi implementada com a chegada da 

C.U.F. ao Barreiro, estes nasceram no século XIX com a implantação da Companhia 

Nacional de Caminhos de Ferro do Sul do Tejo. Por mão desta companhia, 

profundamente ligada à revolução industrial que acontecia em Portugal, marcada por 

acontecimentos como o aparecimento da locomotiva a vapor, foi criado um bairro junto 

às suas próprias instalações, as actuais oficinas gerais da EMEF. Outrora fora a 

principal estação ferroviária do Barreiro, que se destacava por se um eixo central entre 

as linhas ferroviárias do Norte e do Sul. Este Bairro foi construído por José Ferreira, 
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junto ao Palácio de Coimbra no Barreiro, residência do administrador da 

companhia(Carmona, 2005). 

 
 

Ilustração 17 - Postal com fotografia das oficinas do sul e sueste do Barreiro (Arquivo Municipal do Barreiro, 1917) 

O aparecimento e abertura dos caminhos de ferros e consequente migração dos 

trabalhadores para a vila do Barreiro, tornou-a atractiva para a instalação de pequenas 

indústrias rudimentares, como foi caso de corticeiros, agricultores e pescadores. Este 

fluxo de pessoas impulsionou a criação dos primeiros Bairros operários. 

Na passagem do século XX a C.U.F. assume um papel importante na evolução da 

criação de Bairros operários e infra-estruturas de apoio à industria, sendo considerada 

o maior pólo industrial da península ibérica e constando na lista dos dez maiores do 

mundo. 
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Ilustração 18 - Fotografia Panorâmica da Industria e cidade do Barreiro (Arquivo Municipal do Barreiro, 1938). 

Com a implantação da C.U.F. no Barreiro em 1907, começa a ser construído o 

primeiro bairro operário da companhia em 1908, que era designado por "obra social", o 

qual estava limitado entre a linha férrea, a nascente das fabricas de acido sulfúrico e 

de adubos, próxima  ao alto de santa barbara junto a uma ermida do século 

VII(CABRITA, 1999). 

 
 

Ilustração 19 - Destaque do Bairro de Santa Bárbara dentro do complexo industrial (googlemaps, 2015) 
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Ilustração 20 -  Destaque ampliado do Bairro de Santa Bárbara dentro do complexo industrial (googlemaps, 2015) 

Este primeiro Bairro consistia em "92 casas individuais para operários e 4 para os 

quadros e empregados"(Gros, 1982), sendo agrupadas em 5 blocos de moradias. Na 

generalidade eram todas de piso térreo e desenho igual, destacava-se a preocupação 

de obter um gesto simples e singelo com o objectivo de oferecer ao local um aspecto 

de sequência arquitectónica de grande continuidade. 

 
 

Ilustração 21 - Fotografia da primeira fase do Bairro de Santa Bárbara (Arquivo Municipal do Barreiro,, 1909). 

As ruas tinham uma relação com a fábrica, as ruas foram baptizadas com o nome dos 

produtos usados fabricas, por exemplo: as Rua do acido sulfúrico, rua da Juta, Rua 

dos Óleos, Travessa da Pirite, Avenida dos Super fosfatos e a Rua do Dinheiro eram 

ruas com 14 metros de largura e 280 metros de comprimento, as quais tinham rede de 

esgotos,  iluminação publica e abastecimento de água potável(Carmona, 2005). 
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Ilustração 22 - Bairro Operário de Santa Bárbara. Expansão entre 1908 e 1927 ([adaptado de:] Planta de Rede de Esgotos, CUF, 1908) 

 
Por volta de 1932 ocorreu uma ampliação no sentido norte do bairro já existente, que 

tinha como objectivo em construir mais blocos e moradias para mais operários e 

quadros superiores. Essa ampliação vem de acordo com o tipo de desenho de malha 

já construída. A quando essa ampliação concluída, o bairro ficaria a contar com 312 

moradias, espaço esse que ainda nos dias de hoje existe e sempre conhecido por 

bairro de Santa Barbara, essa ampliação tem como particularidade o nome das ruas, 

onde passara ao invés de nomes de produtos que se fabricavam, esta segunda fase 
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do Bairro já continha nomes de conceituados físicos e químicos, todos os nomes de 

ruas quer do primeiro bairro quer do novo bairros (ampliação) tinha como designação 

de ruas nomes que faziam parte do conceito primordial das industria da C.U.F. 

 

Ilustração 23 - Vista geral do Bairro com duas fases concluídas 1908 - 1932 (Ilustração nossa, 2015) 

 
Nas ambas fases do Bairro, tanto em 1908 com na segunda fase em 1932 pode se 

analisar pelo seu traçado e sua composição, uma malha urbana que tem como 

principal prioridade na sua composição a ortogonalidade das suas vias em conjunto 
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com as habitações respectivas, enfatizando o aspecto de quarteirão, onde oferece  

aos seus habitantes um grande sentido de continuidade.  Desenvolveram na primeira 

fase 4 e na segunda fase 3 ruas longitudinais paralelas umas ás outras, em que se 

podem designar como eixos onde atravessam a dada altura para delimitar os 

quarteirões ruas transversais de menor dimensão(Camarão, António; Pereira, António 

Sardinha; da Silva, 2007). 

O forma do quarteirão tanto em alçado como em planta, contem uma simetria, um 

paralelismo e como podemos analisar um rebatimento de alçados, podemos ver nas 

imagens seguintes, a forma como se chegou ao quarteirão a partir de uma só 

habitação até ás doze habitações que comportam um quarteirão.   

 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustração 24 - Alçado frontal e sequência modular do projecto, sem escala (ilustração nossa, 2015) 
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Ilustração 25 - Plantas de cobertura e respectivas sequências projectuais modulares, sem escala (ilustração nossa, 2015) 

 

 

Ilustração 26 - Planta de cobertura de quarteirão, sem escala (ilustração nossa) 
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4.4 ABORDAGEM AO CRESCIMENTO PLANO URBANÍSTICO INDUSTRIAL DA 

C.U.F 

 
Neste subcapítulo analisaremos a expansão da empresa numa fase a que podemos 

designar por época áurea de crescimento económico. 

Fase esta que podemos compreende-la entre finais dos anos 30 e finais dos anos 60, 

a indústria não parou de crescer tanto em volume económico, como em área de 

ocupação territorial no Barreiro. 

Apresentaremos ao longo deste subcapítulo cartografias adaptadas do crescimento da 

C.U.F em relação ao seu plano urbanístico industrial ao longo desta fase de 

crescimento económico, elaborando um paralelismo com a cidade do Barreiro que ao 

acolher a C.U.F no seu território, consegue pelo êxito desta uma expansão que foi um 

dos principais elementos para a evolução da cidade em termos crescimentos territorial, 

relativamente ao plano urbano da cidade(Lema & Rebelo, 2001). 

Baseando-nos na cartografia  relativa à ocupação C.U.F e a partir do estudo a seguir 

apresentado, podemos entender a expansão desta ocupação em duas fases de 

crescimento económico, onde a primeira está compreendida no espaço de tempo 

entre os anos de 1938 a 1947 e a segunda fase entre os anos de 1948 a 1957(Lema & 

Rebelo, 2001). 

Em relação á primeira fase deste período de tempo podemos verificar que teve 

continuidade na expansão para a segunda fase do Bairro operário de Santa Barbara 

(datada do ano 1933, ano da sua inauguração e já analisado no subcapítulo anterior), 

podemos ainda e a partir deste mapeamento analisar este "núcleo habitacional" 

inserido dentro da industria. 

A industria foi crescendo em longo deste período de tempo com mais infra-estruturas 

fabris,  nomeadamente  por volta de 1939 com a instalação de um novo forno que 

tinha como função produzir aços mecânicos para o mercado nacional com o objectivo 

de contrariar as importações que se faziam deste produto. Em 1946 foram ampliadas e 

construídas novas instalações para as oficinas mecânicas onde ganham um novo  
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Ilustração 27 - Cartografia da evolução do complexo industrial da C.U.F. até 1947  (Ilustração nossa, 2015) 

 

Com base nas adaptações das cartografias do Barreiro de 1930 e 1941 podemos 

relacionar o aumento territorial significativo do plano urbanístico do Barreiro em termos 

de habitações e por sua consequência aumento de território em paralelo com a própria 

expansão da indústria que já continha em termos de percentagem de território 

números bastante elevados de área ocupada e prevista a ocupar. 
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Ilustração 28 - Comparação entre a cartografia do Barreiro entre os anos de 1930 e 1941 (nossa ilustração, 2015) 

 
Entre os anos de 1948 e 1957 destacamos a segunda parte desta abordagem ao 

crescimento do plano urbanístico industrial da C.U.F 

Para alem de estar contido neste espaço de tempo a criação da nova empresa de 

produção de acido sulfúrico associada á Companhia em 1948, outras  industrias e 

infra-estruturas foram aparecendo com algum relevo nesta década. 

Como em 1952 iniciou-se a produção de acido sulfúrico pela nova empresa associada 

ao grupo a U.F.A.  

Por volta de 1954 até meados de 1956 podemos focar o facto de a Companhia 

resolver não construir nada de novo significativo, mas sim renovar alguns pólos de 

varias áreas que começaram praticamente desde o seu inicio e necessitaram de 

renovar, modernizar e ampliar os seus equipamentos e infra-estruturas, como nos 

caso da metalurgia do cobre, a industria do fabrico de juta, entre outras fabricas do 

grupo e as suas próprias instalações portuárias que com essas alterações o seu porto 

começa a ser o segundo do país a seguir ao porto de Lisboa o mais 

movimentado(Lema & Rebelo, 2001). 

No ano a seguir em 1957 a C.U.F entra no mercado das tintas para construção  sendo 

instalada um nova empresa que se designava por TINCO e no mesmo ano amplia-se 
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a produção de acido sulfúrico com a criação de mais duas novas empresas de 

produção sulfúrico por contacto tanto por produção de electrolise do cobre. 

Estabilizando para já com o ano de 1957, ano da Cartografia adaptada que se segue 

podemos analisar, o grande crescimento que de foi notando ao longo das décadas 

destacadas a sua variedade de industrias que se foram "plantando" no território da 

C.U.F. 

 
 

Ilustração 29 - Cartografia da evolução do complexo industrial da C.U.F. até 1957 (Ilustração nossa, 2015) 

 
O crescimento económico e territorial da C.U.F no Barreiro não se ficou por 1957. Ao 

reconhecer a sua transformação e evolução ao longos dos anos, a Companhia chega 
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ao ano de 1958, ano este que celebrou o meio século de existência, sendo 

considerada uma empresa sólida a nível nacional, e das mais importante para a 

economia e empregabilidade do país pelos dados apresentados na citação abaixo 

transcrita. 

 
"No ano de 1958 marca meio século de existência da C.U.F. no Barreiro, o complexo 

ocupa uma área fabril total de 2 145 000 m2, dos quais 790 000 m2 correspondem à 

área fabril e obras sociais; da área livre (1 355 000 m2), 900 000 m2 estavam 

destinados à área fabril e 210 000 m2 á área social, permanecendo 245 000 m2 sem 

destino atribuído. O pessoal ao serviço era então de 9580"(Lema & Rebelo, 2001). 

 
A companhia vai crescendo e evoluindo, pelo que se pôde reconhecer neste estudo, 

até por volta de 1970, década em que se deram as diversas alterações na companhia 

e no próprio país, com a revolução do 25 de Abril em 1974 que trouxe alterações a 

todos os níveis, uma das mudanças que ocorreu na C.U.F foi a sua nacionalização. 

Contudo entre os anos de 1958 a 1970, a Companhia vais crescendo e modernizando-

se, um dos principais princípios que a companhia continha e era uma das chaves do 

seu êxito era estar sempre a modernizar e renovar as indústrias querendo ficar sempre 

a par das novas tecnologias(Lema & Rebelo, 2001).  

Na década dos anos 60 podemos apontar alguns momentos que ajudaram a ampliar a 

empresa, como no caso do ano de 1961 onde a empresa associada á C.U.F. a  U.F.A 

ganha mais notoriedade em relação á área total da Companhia ampliando-se cada vez 

mais para o oeste em direcção á Vila do Lavradio para uma área 200 000 m2, com 

essa ampliação  foram criadas infra-estruturas de apoio entre matérias primas e 

conservação. Neste mesmo ano a também a área dos têxteis sofreu alteração com um 

novo produto os feltros de juta. 

No ano a seguir em 1962 a indústria química ganha um novo fulgor com a produção 

de novos produtos, dos quais o ouro e, a prata para a produção de electrólitos, 

fazendo com que gerassem novas instalações. 

Durante o ano de 1965 construiu-se um novo cais ampliando-se a zona portuária da 

empresa e infra-estruturas intervenientes, sinal do forte escoamento de produtos que a 

empresa escoava para todo o mundo. 

Foi no ano de 1967 que ocorreu algo ligado as novas tecnologias, a C.U.F neste ano 

iniciou grandes mudanças na estrutura da empresa a médio prazo, novas técnicas de 
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produção e melhor organização nos  serviços, adquirindo tecnologias que substituíam 

alguns postos de trabalhos por maquinaria de alta tecnologia da época, iniciou-se a 

fase que se designava por racionalização da empresa, baixando o numero de postos 

de trabalho mas mantendo a mesma produção, em 1969 o numero de funcionários 

baixara para os 6565. 

Esta política de racionalização até 1970 a empresa foi crescendo com a criação de 

novas fabricas com produção de novos produtos como o sulfato de alumínio, fosfato 

dicalcico, a C.U.F chega aos anos 70 com uma vasta gama de produtos produzidos 

nas suas instalações e o seu plano industrial com uma dimensão imensa em relação 

com o plano territorial do Barreiro. 

 

Ilustração 30 - Análise da expansão territorial do complexo industrial da C.U.F. (ilustração nossa, 2015) 

Ao analisar a cartografias adaptadas compreendidas nos anos de 1930 a 1961 que 

nos mostram uma vista geral sobre a cidade do Barreiro em paralelo com a vista sobre  

industria em seu pleno fulgor. Nesta primeira de abordagem ao crescimento 

económico e territorial podemos assinalar em 1948 como momento primordial o 



A C.U.F Barreiro e os seus bairros como geradores da cidade. 

 

Diogo Miguel da Costa Valente  65 
 

aparecimento de uma nova empresa de fabricação de ácido sulfúrico interligado com a 

C.U.F e onde se fixar no terreno mais a oeste nomeadamente na zona do lavradio. 

Implantada a C.U.F, podemos analisar o grande aumento de área habitacional que a 

cidade começara a desenvolver. 

Este grande e significativo aumento de população deveu-se sobretudo ao grande 

crescimento da indústria fulgor. Nesta primeira de abordagem ao crescimento 

económico e territorial podemos assinalar em 1948 como momento primordial o 

aparecimento de uma nova empresa de fabricação de ácido sulfúrico interligado com a 

C.U.F e onde se fixar no terreno mais a oeste nomeadamente na zona do lavradio. 

Podemos analisar o paralelismo entre este dois elementos no Barreiro, na Cartografia 

apresentada.  

 
Ilustração 31 - Comparação entre a cartografia do Barreiro entre os anos de 1953 e 1961 (nossa ilustração, 2015) 

 
Com o aumento acentuado a partir dos anos 30 destes dois factores representativos 

nas imagens instalou-se na cidade do Barreiro um fenómeno de carência de habitação  

e por consequência á qual a própria autarquia iria constatar, a uma "epidemia" de 

construção de bairros de latas por todo o concelho, nas proximidades das industrias ,e 

vilas mais próximas, vindo a tornar-se um problema para a saúde publica e um 

problema social.   



A C.U.F Barreiro e os seus bairros como geradores da cidade. 

 

Diogo Miguel da Costa Valente  66 
 

Seguidamente irá entender-se de que maneira a autarquia e as autoridades 

competentes agiram de forma a encontrar uma solução para este fenómeno social de 

forma a estruturarem o plano urbano para a cidade do Barreiro, se desenvolver de 

forma um quanto organizada e encontrar soluções para que houvesse habitações e 

condições para a comunidade do concelho. 

 

 
 

Ilustração 32 - Comparação entre a cartografia do Barreiro entre os anos de 19 30, 1941, 1953 e 1961 (nossa ilustração, 2015)                             

4.5 A PROBLEMÁTICA DA HABITAÇÃO/ CRIAÇÃO DE NOVOS BAIRROS 

OPERÁRIOS 

Desde o início do séc. XIX até metade do século XX, a cidade do Barreiro sofreu um 

desenvolvimento importante, profundamente alicerçado no arranque da C.U.F e 

respectivo crescimento exponencial. A cidade do Barreiro transformou-se num centro 
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de atracção para gente de todo o país, vista como local de prosperidade e emprego, 

(este crescimento pode ser observável através da análise Cartográfica adaptada, 

desenvolvida a partir da já apresentada), que revela um notório crescimento da malha 

urbana do Barreiro no período entre 1902 a 1930, que como o atrás referido se inicia 

com a implementação da companhia da C.U.F. em 1907(Carmona, 2005). 

 

 

Ilustração 33 - Comparação entre a cartografia do Barreiro entre os anos de  1902 e 1930 (nossa ilustração, 2015) 

 
"O espantoso processo de industrialização que caracterizou o Barreiro entre os dois 

conflitos mundiais desencadeou por seu turno, um outro fenómeno importantíssimo: a 

migração interna, que se prolongou pelas décadas seguintes, até ao final dos anos 70. 

Para muitas famílias dos provenientes dos meios rurais, o Barreiro era uma terra de 

promessas, que nem sempre se concretizavam"(Carmona, 2005). 

 
A C.U.F oferecia aos seus operários infra-estruturas e habitação, como o já analisado, 

Bairro operário de Santa Barbara, (com posterior ampliação), à semelhança da 

companhia de caminhos-de-ferro Portugueses C.P que também proporcionou este tipo 

habitações operarias. Apesar de não ter sido nem a única nem a primeira a promover 

este tipo de habitação foi, certamente, aquela que no Barreiro teve maior significado 

para o desenvolvimento da malha urbana e da sua dinâmica. 
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A ideia de um Bairro situado junto à indústria e construído para os seus operários, 

revelando-se um elemento gerador de infra-estruturas para acomodar e servir, foi um 

conceito muito estudado e executado nas principais cidades europeias industriais. 

Porém, também algumas adversidades, sociais e urbanísticas, decorreram de todo 

este desenvolvimento. O Barreiro revelou alguma dificuldade em acolher o movimento 

migratório (originário de todo o país). A cidade vista como um “oásis” de 

empregabilidade no país; uma vez que à época, Portugal oferecia pouca estabilidade e 

muita precariedade ao nível do emprego e da estabilidade social.  

Tanto a indústria, como a autarquia e mesmo a comunidade, não conseguiram prever 

a falta de habitações e a própria perda de identidade cultural da cidade devido à 

imensa panóplia de culturas oriundas de todo o país.  

A Cidade do Barreiro já não se conhecia a si própria, deixara de ser, o que as suas 

origens ancestrais piscatórias fundaram e passara a ser num curto espaço de tempo 

um dos pólos mais importantes do país da indústria adobeira e química na economia. 

Sendo uma cidade estrategicamente situada nas margens do estuário do Tejo, 

próxima da capital, apetrechada de boas infra-estruturas de transportes: caminhos de 

ferros, vias rodoviárias e vias marítimas, para além de uma indústria que não parava 

de crescer, ganhou um estatuto de local de eleição para muitas famílias de diversos 

pontos do pais, que chegavam à procura de estabilidade laboral e social, (as imagens 

apresentadas na ilustração 34 revelam-nos a diversidade cultural que o Barreiro tinha 

já na fase final do apogeu industrial.  
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Ilustração 34 - Mapa tradutor da diversidade cultural que o Barreiro recebeu aquando do apogeu da C.U.F ([adaptado a partir de] Lema 

& Rebelo, 2001, p.347) 

Para além da diversidade de cultural e da falta de habitações operárias no Barreiro, 

um dos problemas mais notórios foi o facto de que as rendas não estavam ao alcance 

da comunidade em geral, as rendas eram altas relativamente ao salário auferido pela 

grande maioria dos operários mensalmente. Este certamente que não foi um dos 
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problemas exclusivos do Barreiro mas, transversais a todas as cidades que viveram a 

"revolução industrial". 

A cidade do Barreiro crescia em notoriedade no panorama industrial da Europa e na 

mesma velocidade que nasciam pequenos bairros de casa abarracadas espalhados 

pelo concelho e por vilas circundantes ao território Barreirense. Dentro da cidade é 

exemplo o: Bairro das Palmeiras (que ainda persiste nos dias de hoje e que se foi 

alastrando ate ao alto do Seixalinho) e o Bairro do Teodósio que se situava junto à 

Rua Braz, praticamente na estrada de S. Francisco. Fora, no concelho e na vila da 

Baixa da banheira, pertencente à cidade da Moita, embora “paredes meias” com a 

cidade do Barreiro, nasceu um bairro conhecido pelo “Bairro do Xangai”, entre outros 

aglomerados de casa abarracadas que foram minando o território devido ao fraco 

poder económico que a população, sobretudo operária, auferia.  

 
"Estas barracas não têm as mínimas condições de higiene e de conforto. São de 

construção tosca e, na maior parte dos casos, antiga. Quando chove, a água inunda-

as. Não oferecendo defesa contra o frio nem contra o calor. São acanhadas e doentias. 

Numa delas, constituída apenas por um cubículo habitavam nove pessoas. É frequente 

no entanto, encontrar casos em que cinco pessoas dormem no mesmo cubículo e na 

mesma cama. Encontrámos alguns, em visitas que fizemos ao Alto do Seixalinho e 

Quinta dos Silveiros, assim como em certos "pátios particulares" no Bairro das 

Palmeiras"(Barreiro, 1948, p.13). 

Em 1945 esta problemática habitacional abrangia não só o território do Barreiro mas 

também várias outras cidades portuguesas, consequentemente, o Ministério das 

Obras públicas disponibilizou fundos para a construção de habitações por todo o país, 

mais precisamente, cerca de 5000 casas que estavam somente destinadas a famílias 

pobres e que viviam em bairros de habitações improvisadas. À cidade do Barreiro 

foram destinadas 100 habitações, tendo sido esta a maneira pela qual surgiram os 

primeiros Bairros destinados a alojar esta população. 

A autarquia, tendo tal financiamento do estado e reconhecendo este problema social, 

de saúde e da própria segurança da comunidade, resolveu impor um Código de 

Posturas (Carmona, 2005, p.91), que definia regras para combater a construção de 

cada vez mais casas abarracadas sem dimensões e qualidade mínima para 

habitabilidade, todavia, sem sucesso executivo. 

Não tendo sucesso ao impor o Código de Posturas, a autarquia tentou um outro rumo, 

adquirindo terrenos, nos quais hoje em dia se situam as Freguesias, do alto Seixalinho 

e da Verderena, foram terrenos para os quais se fizeram estudos de planos 
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urbanísticos, com base na construção de casas, de construção económica com 

dimensões, higiene e segurança mínimas, para a população, sem nunca perder de 

vista os pontos do código de postura pelo qual se iam regendo.  

As consequências que se instauraram na cidade do Barreiro, ao nível urbanístico, 

foram resolvidas pela autarquia ordenando que se fizesse um estudo em volta do seu 

território com vista a conhecer o estado de acomodação da sua comunidade em termo 

de habitabilidade, infra-estruturas, higiene e saúde pública, este estudo encontra-se 

nos anexos. 

Com os acontecimentos que se estavam a viver e o que o Barreiro significava para a 

economia e industrial do país, foi abordado no estudo que a autarquia elaborou, 

equiparando-se às importantes cidades industriais da época, como por exemplo a 

cidade de Manchester, a cidade de Liverpool e a cidade de Birmingham.  

Esse estudo iniciou-se por volta de 1947 e terminou em meados de Janeiro de 1948.  

A descrição das problemáticas, assim como a própria dimensão das mesmas poderia 

ter causado sentimentos de desconforto na comunidade. A realidade era de facto 

impressionante, não apenas em número mas também pelos retratos reais. O estudo 

revelou-se bastante completo e pormenorizado, demonstrando a verdadeira 

precariedade das condições de vida dos seus habitantes operários, apontando como 

principal causa a grande migração que a cidade acolheu de forma repentina e 

despreparada. (Carmona, 2005, p.105) 

 
"Tomando como certa a informação prestada pelos serviços camarários em Janeiro de 

1947 de que a população do concelho registou nos últimos dez anos um aumento na 

ordem dos 40 %, pode calcular-se, para o presente, que o numero aproximado de 

habitantes é de 33 mil", como referido no estudo "O problema habitacional do concelho 

do Barreiro, 1948", p.10). 

 

Este estudo trouxe a consciência das condições de vida da população e revelou as 

suas reais e mais urgentes necessidades. No final da década de 40 até finais da 

década de 50 surgiram alguns Bairros habitacionais na zona do Alto Seixalinho 

provenientes da resposta da autarquia, juntamente com outros organismos que 

existentes no Barreiro, nomeadamente a C.U.F, a Caixa de Previdência do pessoal da 

Companhia e outras empresas associadas. 
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Ilustração 35 - Fotografia panorâmica com destaque da freguesia do Alto do Seixalinho ( [adaptada a partir de] Googlemaps, 2015) 

A análise cronológica da criação destes Bairros inicia-se pelo Bairro de Frederico 

Ulrich que se financiou (na sua maioria) com parte desse plano que o Governo 

instaurou. O plano teve inicio a 22 de Novembro de 1945 através de um anteprojecto 

da autoria do Arquitecto Paulo Cunha que pertencia à Direcção Geral de Serviços de 

Urbanização do Ministério das Obras Publicas. O referido projecto era muito 

semelhante a um outro, também habitacional, que já fora construído na Cidade de 

Setúbal para o mesmo público-alvo, (classe operária pobre)(Carmona, 2005). 

O projecto do Bairro de Frederico Ulrich foi desenvolvido por fases, tendo as primeiras 

habitações, sido concluídas no final do ano de 1950. 

Estas habitações caracterizavam-se por dois tipos de dimensões diferentes, B e D, o 

tipo B era fundamentalmente uma habitação com duas tipologias compostas por dois 

quartos, uma instalação sanitária, uma sala de jantar e de estar uma cozinha e ainda 

um pequeno logradouro, o tipo D era uma habitação com três tipologias, composta por 

três quartos no demais era semelhante à B nos restantes compartimentos. Estas 

habitações caracterizavam-se pelas suas reduzidas áreas, onde a área de cobertura 

oscilava entre as 29,70 m2 e os 39,55 m2. 

A Câmara Municipal continuou a construção deste tipo de habitações económicas em 

outros terrenos, que foram sendo adquiridos na zona do Alto dos Silveiros, tendo este 
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Bairro sido planeado para oferecer 68 habitações após a sua conclusão. A autarquia 

continha ainda fundos para a construção, (embora limitados pelo financiamento do 

estado), sendo esta a maneira como se foram interligando ruas e se foi gerando malha 

urbana ao longo do espaço livre da cidade. (Carmona, 2005, p.113)   

 

 

Ilustração 36 - Fotografias do Bairro de Frederico Ulrich (ilustração nossa, 2015) 

 
O Alto do Seixalinho foi construído o designado "Bloco Cardeal Cerejeira", a sua 

construção teve início em 1955. Esse Bloco foi construído em terrenos adquiridos pela 

autarquia financiada igualmente pelo programa do governo mas, desta vez pela mão 

de duas identidades: o Centro Paroquial e a Assistência Padre Abílio Mendes. O 

projecto foi inicialmente constituído em dois Blocos de 8 fogos, um dos quais foi 

construído mais tarde nos terrenos pertencentes à zona da Telha, tendo sido 

planeados e desenhados para a mesma classe social.  

O referido bloco de habitação mudou a sua designação, alguns anos mais tarde, para 

"Bairro padre Abílio Mendes". Nos dias de hoje este bloco habitacional já não se 

encontra habitável tendo sido emparedado, como se pode observar nas imagens 

seguintes. (Carmona, 2005, p.119) 
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Ilustração 37 - Fotografias do Bairro Cardeal Cerejeira (ilustração nossa, 2015) 

Na mesma rua do bloco anteriormente referido, a actual rua dos Açores, situa-se o 

"Bairro da Guarda Fiscal", inaugurado em 1961, apoiado pelo mesmo programa de 

financiamento, foi construído pela identidade da Assistência da Guarda Fiscal, 

entidade à qual se destinavam as habitações. 

Este Bairro era constituído por 8 habitações divididas em 2 blocos, e é descrito no livro 

de Actas da Câmara Municipal do Barreiro, de 1985, da seguinte forma, "…ocupando 

cada bloco uma frente de 18,60 metros por 8,20 metros de fundo, ladeado cada bloco 

por uma faixa ajardinada, o que permitiria maior claridade às casa e independência 

aos blocos". (Carmona, 2005, p.129) 
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Ilustração 38 - Fotografia do Bairro da Guarda Fiscal (Ilustração nossa, 2015) 

 
A intervenção da companhia C.U.F também se fez notar na zona do Alto do Seixalinho 

e em 1955 a Companhia inaugurou um bairro que se designou por "Bairros dos 

Católicos", continha esta particularidade na sua designação devido às exigências 

feitas pela companhia promotora, de que, quem se candidatasse à ocupar estas 

habitações teria de ser casado pela igreja católica. 

O Bairro era composto por quatro bandas habitacionais constituídas por 4 pisos, onde 

cada uma tinha a particularidade de conter um nome diferente, nomeadamente, 

Alferrarede, Mirandela, Soure e Canas de Senhorim. Estas bandas habitacionais eram 

separadas entre si por um pátio ajardinado, o que para a altura era algo moderno e 

inovador. Tinha como conceito ser um bairro modelar e a sua construção era, de certa 

maneira, inovadora para a altura, era construída em estruturas de betão armado com 

paredes duplas e pavimento em tijolo, tais características construtivas eram pensadas 

para proporcionar durabilidade estrutural, isolamento térmico e acústico. 

Este Bairro, atendendo ao método de construção, materialidade e infra-estruturas, foi 

concebido para albergar a elite da classe operária, marcando assim uma distinção das 

classes no que diz respeito à obtenção de privilégios(Carmona, 2005, p.125 ).  
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Ilustração 39 - Fotografias do Bairro dos Católicos (ilustração nossa, 2015) 

 
 

A área de terreno para a construção deste bairro era de algum relevo, abrangia grande 

parte dos terrenos da dita "Escavadeira", onde veio mais tarde a ser construído um 

outro bairro que se designou por "Bairros do Engenheiros".Inicialmente planeado para 

a classe operária, para o qual Cristino da Silva9, um dos arquitectos mais 

revolucionários da época, viria a projectar entre 1945 e 1951 um plano que continha 

moradias e blocos habitacionais. 

Este projecto não chegou a se concretizar devido às inúmeras reformulações que 

originaram um atraso incomportável na finalização e entrega do projecto. Devido a 

esses inúmeros atrasos, a administração da C.U.F optou por um outro plano 

                                            
9
 Luís Ribeiro C. Cristino da Silva, arquitecto português nascido em Lisboa (1896 — 1976). Diplomado 

pela Escola de Belas Artes de Lisboa em 1919, estudou em Paris entre 1920 e 1925, grande referência 
da arquitectura em Portugal. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1896
https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Belas_Artes_de_Lisboa
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urbanístico para o mesmo local, da autoria do Arquitecto Fernando Silva10.(Carmona, 

2005, p.126) 

 
 

 
 

Ilustração 40 - Fotografia do Bairro dos Engenheiros (Ilustração nossa, 2015) 

 
 
Por último, viria a surgir o "Bairro da Federação das Caixas de Previdência", situado 

entre a Avenida da Nacionalizações e a Avenida do M.F.A, tendo este sido planeado 

em conjunto pela autarquia e pela C.U.F, este bairro tinha a particularidade de ter sido 

planeado para o futuro novo plano da C.U.F. 

De grandes dimensões, este Bairro foi referenciado para um programa através do qual 

o governo queria solucionar as carências habitacionais da população das classes mais 

baixas. Este plano previa cerca de 1000 habitações para o Barreiro.  

                                            

10
 Fernando Silva, arquitecto português nascido em Lisboa (1914-1983). Frequentou o curso de 

Arquitectura na Escola de Belas Artes de Lisboa, mas acabaria por terminar o curso no Escola de Belas 
Artes do Porto, em 1944, já com 30 anos e com obra feita na arquitectura nacional. Em 1943 recebeu o 
primeiro dos três Prémios Valmor que receberá ao longo da sua carreira.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Belas_Artes_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Belas_Artes_do_Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Belas_Artes_do_Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1944
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Valmor
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A Federação das Caixas de Previdência, de onde provêm o nome do Bairro, teve um 

papel muito importante em conjunto com as duas entidades já referenciadas, coube a 

esta o papel fundamental de financiar as habitações, com empréstimos adequados, 

que se destinavam a operários de classe baixas.  

A sua construção teve início em 1964, e levaria cerca de um ano para terminar as 

primeiras habitações, cerca de 188 fogos, distribuídos em blocos habitacionais de 

cariz social. Podemos analisar pelas ilustrações 41 e 42 o seu carácter, que nos 

remete claramente para uma construção bastante economia, contemporânea de 

algumas das habitações do bairro dos Olivais em Lisboa(Carmona, 2005, p.127). 

 
 
 
 
 

 
 

Ilustração 41 - Fotografia do Bairro da Federação das Caixas de Previdência (ilustração nossa, 2015) 
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Ilustração 42 - Fotografia do Bairro das Caixas de Previdência (ilustração nossa, 2015) 

 

 4.6  BARREIRO NA RECESSÃO DA INDUSTRIALIZAÇÃO 

Depois da cidade do Barreiro ter presenciado um dos maiores crescimentos industriais 

no seu território pela mão da C.U.F, (identificada em síntese ao longo desta 

dissertação), e em paralelo a um significativo aumento da taxa de migração 

populacional para a cidade com o consequente crescimento da malha urbana 

(analisado anteriormente), desde o início do século XX até ao final da década de 60. A 

entrada da década de 70 iniciou-se um novo capitulo da vida do Barreiro, esta década 

foi marcada por uma crise profunda que condicionou e afectou o grande complexo 

industrial implementado na cidade, que apesar de ter equacionado planos para o seu 

futuros não estaria totalmente preparado para o que viria a surgir. 

Esta crise que se fez sentir, provinha essencialmente da grande recessão económica 

internacional e do próprio país, ocorrida nessa década. A recessão principalmente 

assente na crise petrolífera, entre outras foram as responsáveis pelo "… fim do modelo 

económico existente na C.U.F., assente numa grande concentração industrial" 

(Projecto do Arco Ribeirinho Sul, 2009). 
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Para acentuar ainda mais este choque petrolífero, as alterações e revolução que se 

fizeram sentir em Portugal, nomeadamente em 1974 com a revolução de 25 de Abril, 

provocaram inúmeras alterações quer na ordem politica quer na económica e social. 

Pode-se destacar que na base desse problema de choque petrolífero  provinha o facto 

de que as colónias portuguesas tinha a particularidade de ser na sua grande maioria o 

principal abastecimento desse produto designado de petróleo, sendo este o principal 

produto energético da industria. Com o processo de descolonização a industria e com  

todas as alterações que se fizeram sentir em Portugal, o seu modelo económico já não 

faria sentido visto que a sua auto subsistência petrolífera provinha sobretudo da agora  

antiga colónia, a cidade de Cabinda(Lema & Rebelo, 2001).  

E em 1977 com a nacionalização da companhia, nacionalizada devido às políticas que 

se instauraram no país que visavam o controlo dos sectores económicos para a 

sustentação do país, a empresa sofre uma reestruturação na sua essência, passando 

a designar-se por Quimigal Ep. A partir da qual alguns dos seus vários sectores 

industriais, foram privatizados e outros autonomizados.  

Outro dos factores para a crise que se abatera sobre esta industria, foi a entrada de 

Portugal na C.E.E, onde premissas para o comercio e industria além da situação de 

livre concorrência, associada ao surgimento de novos países recém-chegados dotados 

de meios tecnológicos mais modernos que entraram na corrida para a comercialização 

e produção na área da industria química, isto veio diminuir em grande percentagem a 

procura dos produtos que eram produzidos na industria química portuguesa. As 

empresas nacionais não se encontravam preparadas para esta situação de livre 

concorrência que ocorrera com a C.E.E.   

Estes factores que originaram esta crise na economia e industria química portuguesa, 

que no caso aqui focado, em particular, nos remeteu sobre o território do Barreiro pela 

mão da Companhia União fabril que passara a partir daqui a ser designada por 

Quimigal E.p., ao longo das décadas seguintes, a crise económica de comercialização 

e exportação de produtos faz com que se encerrassem algumas indústrias iniciais, 

bem como outras das quais faziam parte novos produtos que a C.U.F queria abranger, 

com base no seu planeamento de futuro, como por exemplo as fábricas de produção 

de ácidos sulfúrico, de ácido clorídrico, como também a fábrica de fibras de vidro 

incluindo a metalurgia de produção de ouro, prata e cobre. Com os encerramentos 

destas fabricas e reestruturações na empresa, pode-se evidenciar uma enorme 

diminuição de operários, chegando a 1988 com cerca de 4000(Lema & Rebelo, 2001).  
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Entre as décadas de 80 e 90 ocorrerá, neste complexo território industrial uma 

desactivação significativa de muitas fábricas, entre tantas outras que foram 

desmanteladas. Com a diminuição abrupta de operários na industria, e a procura de 

novos pontos de emprego em outras industrias e em outros locais, em consequência 

os Bairros promovidos e construídos nos tempos áureos pela C.U.F para albergar os 

seus operários, viram muitas das suas habitações abandonadas como foi o caso do 

bairro de Santa Barbara dentro do complexo, que chegou aos dias de hoje apenas 

com certa de 40% das habitações ocupadas para este tipo de finalidade, onde numa 

tentativa de reutilizar as restantes habitações foram ocupadas por pequenas empresas 

e serviços(Projecto do Arco Ribeirinho Sul, 2009, p.31).  

Este complexo industrial inicialmente pensado, planeado e construído, passará a ser 

um complexo para albergar pequenas empresas dos sectores secundário e terciário, 

serviços e actividades logísticas. Actualmente ainda existem algumas unidades de 

produção e transformação química, armazenamento e ainda para transformação de 

resíduos próprios e infra-estruturas portuárias que vão laborando a um ritmo nada 

comparado com o de outrora. 

Com estas transformações nas actividades desenvolvidas e planeadas para o 

consequente uso do complexo, podemos analisar em anexo essas transformações 

divididas em quatros áreas diferentes.   

Por volta de 2008 foi desencadeado um processo de fusão entre a Quimiparque da 

SNESGES- Administração e Gestão de Imóveis e Prestação de Serviços, S.A., e a 

URBINDÚSTRIA- Sociedade de Urbanização e Infra-estruturação de imóveis, S.A. 

Este processo deu origem à empresa Baía do Tejo S.A., tendo esta como principais 

objectivos a valorização e manutenção do espaço com a finalidade de desencadear 

um desenvolvimento na gestão de parques industriais, não apenas na cidade do 

Barreiro, mas também de terrenos situados nas cidades do Seixal, Almada e Estarreja.  

A Baía do Tejo adquiriu grande parte do complexo industrial para potencializar e 

valorizar o seu território, um trabalho árduo dado os objectivos da empresa, a 

dimensão significativa do complexo e a “pegada ecológica”11 que múltiplas indústrias 

deixaram ao longo do séc. XX, essencialmente através de resíduos tóxicos, são dois 

dos desafios a resolver. No mapeamento seguinte pode-se reconhecer o complexo 

administrado pela empresa. 

                                            
11

 Quantidade de terra e água que seria necessária para sustentar as gerações actuais, tendo em conta 
todos os recursos materiais e energéticos, gastos por uma determinada população. 
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Ilustração 43 - Planta de zonamento do território pertencente à Baia Tejo no complexo industrial da antiga C.U.F. ([adaptado a partir de] 
http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/territorios/documentos/pdfs/planta_barreiro_1.pdf [01-11-2015])  
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5.  BARREIRO PÓS - INDUSTRIALIZAÇÃO, QUE FUTURO? 

 5.1 REFLEXÃO SOBRE O FUTURO DA CIDADE DO BARREIRO; C.U.F 

COMO ESPAÇO EXPECTANTE UM PROBLEMA OU UMA OPORTUNIDADE. 

Num território, eleito para a implantação deste complexo industrial pertencente à 

próspera Companhia União Fabril, onde o dinamismo e empregabilidade assim como 

uma produção industrial em constante crescimento constitui, nos dias de hoje, uma 

parte significativa da área da cidade do Barreiro considerada como espaço expectante. 

O destino que será dado a estes terrenos poderá condicionar o futuro da própria 

cidade do Barreiro. Sendo um território estrategicamente localizado na zona ribeirinha 

e, tendo em vista a sua proximidade com a cidade de Lisboa, os planos deverão 

considerar uma estratégia de intervenção que garanta um conjunto importante de 

oportunidades sustentáveis a nível local mas, e sobretudo, a nível metropolitano.   

Actualmente este território encontra-se na sua grande maioria numa fase de 

degradação física, originando espaços devolutos e expectantes, o que gera uma 

problemática relevante em termos ambientais e ecológicos. A identidade que este 

espaço contribui para desenvolver promove na própria população da cidade do 

Barreiro um sentido de vontade de reintegração deste espaço vendo nele uma 

oportunidade para o seu futuro desenvolvimento e regeneração.  

Os muros altos da C.U.F., que outrora abrigavam uma cidade dentro de outra cidade, 

oferecendo a perspectiva de um futuro melhor a quem chegava, significam hoje uma 

barreira, que impede os Barreirenses de visualizarem a degradação facto que lhes 

permite sonhar com um futuro melhor para um espaço, que embora moribundo, é 

parte da sua identidade.   

Tendo a consciência da dualidade de situações que podem ocorrer neste território e a 

própria estagnação da económica da cidade, esta área é, sem sombra de dúvida, um 

tema de grande importância para a autarquia e entidades intervenientes neste grande 

complexo territorial. Foram realizados estudos e prospecções sobre os valores deste 

espaço nas mais diversas áreas, quer a nível económico, habitacional, viário e mesmo 

industrial, estes estudos tiveram um papel fundamental para a análise e criação de 

estratégias na origem do lançamento dos primeiros traços de um novo projecto de 

planeamento urbano para aquele local.  
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O Plano em desenvolvimento encontra-se disponível tendo tido já uma primeira 

apresentação, embora ainda sujeito a alterações, tem por base a vontade de conciliar 

as variadíssimas vertentes de ocupação deste espaço. É possível ver no mapeamento 

da ilustração 44 essa intenção que se poderá visualizar em maior pormenor em 

documento anexo a ocupação territorial assim como as requalificações esperadas em 

alguns pontos da cidade, procurando a sustentabilidade, quer a nível de espaços 

verdes, espaços habitacionais, comerciais, como no melhoramento e criação de uma 

nova ligação à capital.  

Desta forma, torna-se clara a dualidade de perspectivas futuras para a antiga C.U.F. 

avançando os planos da Baia do Tejo, torna-se possível vislumbrar o 

empreendedorismo e prosperidade de outrora, todavia, não estando certa a 

exequibilidade destes planos, a C.U.F. poderá continuar ainda por um período 

indefinido, sempre demasiado longo aos olhos dos habitantes, um espaço 

permanentemente expectante dentro de uma cidade que outrora cresceu e que se 

desenvolveu devido ao seu aparecimento. 

 

Ilustração 44 - Exemplo de um futuro planeamento urbano para a cidade do Barreiro ([adaptado de] 
http://www.baiadotejo.pt/sites/default/files/territorios/documentos/pdfs/pu_1.pdf [consult. em 01-11-2015]) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objecto de estudo da presente dissertação não é como se poderá entender a 

empresa C.U.F. mas o seu legado urbanístico como marca de um território com 

identidade, a identidade de uma época industrial de crescimento e desenvolvimento 

económico. 

A C.U.F Barreiro e os seus bairros como elementos geradores da cidade, Reconhece 

a importância de uma infra-estrutura fabril como responsável pelo desenvolvimento 

urbano e transformação da dimensão deste território do Barreiro, de vila a cidade. O 

Barreiro na margem sul do estuário do Tejo local de residência e de vida, numa 

vivencia paredes meias com um limite imposto pelos imponentes muros da indústria 

que outrora fora algo com dimensões que transcenderam a própria e marcaram 

significativamente a malha e imagem urbana do Barreiro, imprimindo-lhe um desenho 

arquitectónico muito característico de um estilo de arquitectura, contemporânea da 

época. Os bairros operários planeados como resposta ao crescimento desta indústria, 

resultado do advento industrial português que se torna, pelas necessidades e 

circunstâncias, promotora de uma arquitectura industrial que, na cidade do Barreiro 

ganhou expressão pela dimensão da área ocupada e pelo impacto que teve sobre 

estrutura social, sobre a vida do Barreiro e dos barreirenses. A Cidade Transforma-se 

num relativo, curto espaço de tempo e cresce, ganhando uma nova identidade que se 

soma a anterior e de alguma maneira se poderá afirmar que se sobrepõem. 

O objectivo desta dissertação foi, por conseguinte e em síntese, reconhecer esse 

desenvolvimento e identificar os bairros associados assim como equipamentos de 

serviços de carácter social implicadas neste crescimento como um valor legado, a 

partir da implantação desta nova infra-estrutura fabril, assim como as dinâmicas que 

promovem na cidade, pela interacção territorial que estabelecem e pelas novas 

necessidades que daí advêm.  

Implantada no início do anterior século XX pela mão do empresário Alfredo da Silva, a 

empresa C.U.F. torna-se efectivamente uma marca de identidade para a cidade do 

Barreiro. Hoje o Barreiro é uma cidade cuja identidade e cultura estão essencialmente 

marcadas por duas actividades económicas que se desenvolveram neste território, a 

actividade piscatória e a industrial. A actividade piscatória que aí se desenvolve devido 

á proximidade com o estuário do rio Tejo, (ainda hoje com algum significado) e a 

actividade industrial que numa primeira fase se reconhece com as designadas proto- 
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industrias; constituída pelas industrias moageira identificadas pelos moinhos de vento 

e de maré, como a construção naval, a produção de sal, a industria de produção de 

cortiça e a produção vinícola muito própria do território, e numa segunda fase com a 

industrialização; implantação da empresa C.U.F. Estas duas actividades deixaram 

marcas não apenas na memória de uma sociedade mas igualmente no seu espaço 

físico, no seu tecido urbano que se reconhece como um legado de património 

industrial e habitacional significativo, em dimensão e qualidade do espaço que 

promoveu.  

Este trecho do território da cidade do Barreiro ao qual designamos por património 

industrial está localizado nomeadamente; no extremo norte da península da cidade 

onde ocupa uma extensão de aproximadamente de 3km no sentido nascente-poente, 

com uma largura aparentemente de 1 km e é nos dias de hoje um espaço que se 

encontra na sua grande maioria devoluto e expectante, com um futuro ainda incerto.  

Nesta reflexão sobre o futuro destino a dar a estas infra-estruturas, essencialmente, 

passará pelo futuro da cidade, localizado em frente da capital á beira-rio e num espaço 

completamente plano em relação as altimetrias territoriais envolventes, (espaço com 

um grande potencial), onde já se encontra planeado, com vista a uma futura 

reconversão, procurando obter agora novas relações com a envolvente, mediante um 

cuidadoso desenho da implantação de novos edifícios. O desenho legado reconhece-

se como um contributo para a regeneração deste tecido urbano apoiado no conceito 

de continuidade com esse passado, possibilitando a criação e definição de uma clara 

readaptação integrada da sua forma urbana singular, cuja intenção do referido plano 

parece ir no sentido de repor neste local (uma ligação marítima e rodoviária com a 

capital e a sua área metropolitana), intensificando as relações que se têm vindo a criar 

tendo em vista uma área metropolitana de Lisboa numa perspectiva de futuro e com 

mais ligações entre si. Tratando-se de uma área com um forte potencial de 

reconversão que poderá favorecer outras novas centralidades metropolitanas. Para tal, 

este território industrial, terá de deixar de ser compreendido como é nos dias de hoje 

pela população, como um espaço expectante e encerrado em si mesmo, pela sua 

localização relativa, paredes meias com a cidade, outrora aberto a todos aqueles que 

almejassem emprego, estabelecendo uma interacção dinâmica diária com essa cidade 

partilhando serviços e habitação. 

É neste sentido e da maneira como a cidade se desenvolveu em termos de malha 

urbana, na sua maioria a partir daquele local, ate á estagnação e recessão da 

empresa, que pouco mudara em relação á actual malha urbana da cidade do Barreiro, 
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esta fora em tempos áureos alvo de estudo e de um planeamento (como analisado), 

em vários pontos da cidade e das vilas mais próximas para tentar colmatar as 

consequências que provinham muito do crescimento da indústria, nomeadamente o 

excesso de migração que a cidade tivera ao longo desse período de tempo, como 

citado em JARRA, ob. cit., pg.33 "O fluxo populacional às cidades portuguesas tem o 

seu momento de maior impacto na década de quarenta, em particular a Lisboa e os 

concelhos limítrofes", com vista a resolução desta problemática iniciou-se um processo 

de planeamento sempre a partir de um desenho modular, ordenado, adequado às 

necessidades. 

Esta análise á cidade do Barreiro dá-nos a compreender a maneira como se 

desenvolveu a malha urbana que foi gerada sobretudo por eixos rodoviários e 

pequenos bairros que foram criando malha urbana e que foram construídos por 

diversas e importantes entidades na cidade do Barreiro no período do Estado Novo, 

com um desenho arquitectónico ligado á arquitectura dessa época, nomeadamente a 

arquitectura do “português suave” (um estilo arquitectónico muito difundido em todo o 

país, nomeadamente entre as décadas 1940 e 1950, também designado por estilo 

Nacionalista, Estado Novo e Tradicionalista), que ao longo desse período de tempo foi 

gerando cidade, zonas distintas que hoje se incorporam em freguesias, foi aqui dado 

como exemplo a freguesia do Alto Seixalinho, como freguesia de génese operaria.  

 Esta implantação fabril teve, como se referiu anteriormente, um factor que reconhece 

a este território o potencial na sua localização geográfica, posição relativa dentro do 

contorno deste estuário e em relação à área metropolitana de Lisboa para além da 

infra-estrutura de vias de comunicação ferroviárias e rodoviária que, como um eixo, 

marcam o território com a divisão da cidade em duas zonas, o que nos leva de certo 

modo, a analisar o crescimento da cidade em dois momentos distintos, quer em 

termos históricos quer em termos de desenvolvimento e modernização da cidade. 

Para concluir este breve estudo sobre este caso, onde se reconhece como potenciais 

estas pré existências industriais, considera-se ainda que o futuro do desenvolvimento 

da cidade Barreiro passa sobretudo por uma reconversão do espaço expectante que 

outrora foi gerado pela indústria da C.U.F com o arranque para uma consolidação da 

malha urbana da cidade, posto que aquele território e no que nele foi construído ainda 

existe, nos tempos actuais, um sentimento de pertença no ceio da população.  

Citando a população da cidade do Barreiro, “a CUF era uma casa como não havia 

nenhuma no País. O patrão foi o pai e a mãe de toda a gente no Barreiro”. 
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo A 

 
- O Problema Habitacional no Concelho do Barreiro  

(Barreiro, 1948) 
 

 

Anexo B - Enxerto do Cadastro usos e ocupação divido em quatro 
área diferentes (Projecto do Arco Ribeirinho Sul, 2009, 
p.32-34) 
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 ANEXO A 
O Problema Habitacional no Concelho do Barreiro. 
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 ANEXO B 
Exerto do Cadastro usos e ocupação divido em quatro àrea diferentes 



 

   



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 


	PR_diogo_valente_266049
	mia_diogo_valente_dissertacao

