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Posto Médico da CUF, Barreiro _ Posição da APAI 

 

A APAI – Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, foi recentemente alertada para 

os esforços de grupo de cidadãos em torno da preservação do Posto Médico da CUF, no 

Barreiro, em risco de demolição, e vem por este meio pronunciar-se. 

 

O património industrial do Barreiro é ainda hoje marca magnífica do processo de 

industrialização que aí se desenvolveu na 2ª metade do século XIX, e é para a APAI um 

símbolo da industrialização do país, exemplar único do património cultural português, e 

um valor que merece um esforço concertado para a sua conservação. 

A indústria química, pelas mãos de Alfredo da Silva e da CUF, deixou aqui uma 

presença que não se resume a fábricas e chaminés, mas que mostra as evidências da 

sociedade industrial, também visível na educação, na habitação, no lazer, ou na saúde. 

Estas estruturas de carácter social, as suas formas e marcas de uso, são chaves 

fundamentais para abrir as portas do conhecimento sobre aqueles que nos precederam, 

e sem os quais a Arqueologia não pode cumprir os seus desígnios científicos.  

A APAI foi recentemente alertada para os esforços laudáveis desenvolvidos por um 

grupo de cidadãos locais em torno da preservação de vários elementos do conjunto 

patrimonial que representa a presença da CUF no Barreiro. Por sua iniciativa, 

desenvolveram um requerimento de classificação patrimonial com vista à protecção e 

reconhecimento de vários elementos, uma proposta à qual a DGPC celeremente 

respondeu e que está hoje ainda a decorrer. 

Embora seja de celebrar que finalmente esteja a ser classificado um conjunto 

patrimonial do antigo complexo da CUF no Barreiro, lamentamos que o edifício do Posto 

Médico não tenha sido incluído no conjunto e que a sua danificação consciente tenha 

sido realizada enquanto o processo estava a decorrer. A destruição intencional e 

premeditada de um dos edifícios mais valorizados pelos cidadãos requerentes e cujo 

propósito de protecção foi praticamente o motivo indutor da iniciativa, o Posto Médico 

da CUF, não deve ser tolerada e deve ser alvo de repreensão. 

É defensável a reavaliação do conjunto a classificar, não só devido à não inclusão do 

Posto Médico da CUF, mas à pertinência de se cotejarem critérios de valorização e 

seleção e de sistematicamente se fundamentar por que se incluíram uns e outros, 

comparando o requerimento dos cidadãos e a proposta de abertura de classificação da 

DGPC (principalmente porque esta sai fragilizada ao fundamentar a exclusão do Posto 

Médico por se encontrar em mau estado, depois de ter sido tolerada a sua demolição 

parcial). 
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Ainda que se defenda a reavaliação dos imóveis a classificar, há que enfatizar, no 

tocante ao Posto Médico, que o imóvel está legalmente protegido, inerentemente a 

situar-se em área de protecção, e que se deverá abranger a sua reabilitação e 

reutilização em plano de pormenor de salvaguarda; não deverá portanto ser tolerada 

sob nenhum pretexto a sua demolição sem que tal plano esteja delineado. 

A não inclusão deste elemento no actual procedimento de classificação não é 

representativa do seu real valor patrimonial ou social, nem do seu potencial. A sua perda 

mutila o património desta empresa histórica e do concelho do Barreiro, e também o 

património industrial nacional, cada vez mais diminuto. Um conjunto truncado, 

danificado, e cujo entorno é descaracterizado, falhará no seu papel enquanto 

ferramenta para a promoção da qualidade de vida das populações locais, do 

conhecimento sobre o passado e a história do concelho e do país, e de educação 

patrimonial para as gerações vindouras.  

Apesar de positivo o reconhecimento patrimonial formal que está em curso, o 

processo peca por tardio, e essa responsabilidade é atribuível às várias entidades 

envolvidas, nomeadamente públicas; além disso, e no caso particular do Barreiro, há 

muito que deveriam ter sido tomadas medidas efectivas de protecção de património 

industrial, sob uma visão integral, apoiando-se nas múltiplas iniciativas associativas e 

cívicas que se conhecem. 

A APAI compromete-se a desenvolver contactos com os intervenientes e na medida 

do possível contribuir para a organização de um encontro entre as associações 

envolvidas em propostas de classificação de património industrial no Barreiro, 

defendendo a abordagem holística no tocante à sua protecção e salvaguarda bem como 

a participação activa dos cidadãos.  

 

Lisboa, 07.Julho.2017 

 

Pela Direcção da APAI, 

 

Leonor Medeiros 

(Presidente da Direcção) 

 


