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A cidade portuguesa do Barreiro teve origem numa 
«pobra» ou aldeia ribeirinha, repovoada após a reconquista, 
sob a égide dos Cavaleiros da Ordem de Santiago da Espada. 
A paróquia de Santa Cruz do Barreiro remonta aos 
séculos XIII-XIV, tendo sido comenda da Ordem de Santiago 
da Espada. 

Os seus povoadores dedicavam-se às atividades piscatórias e da extração do sal. Terra 
de pescadores e de gentes do campo levou vida obscura, se bem que tivesse sido 
elevada a vila em 1521. No esteiro do rio Tejo que no Barreiro entra pelo Rio 
Coina encontrava-se Vale de Zebro, onde outrora se erguiam fornos que fabricavam 
os biscoitos que abasteciam as naus que saíam de Lisboa, rumo à Índia e ao Brasil. 

Nas duas margens dos esteiros funcionavam moinhos de maré que fabricavam 
a farinha para os biscoitos. Os celeiros, fornos e moinhos subsistiram até ao século XIX.  

O desenvolvimento do Barreiro teve início em 1861, com a exploração das linhas 
férreas até Vendas Novas e até Setúbal . A sua expansão deve-a, contudo, a partir de 
1906, com a adjudicação a um grupo de industriais do Caminho-de-Ferro-Sul-e-Sueste, 
inicialmente entre o Barreiro e Vendas Novas. Com o surgimento deste meio de 
transporte, este haveria de despoletar um processo histórico, que viria a ser 
determinante, não só para o município, como para o país. A implementação 
de indústrias pela Companhia União Fabril (CUF), desde 1898 dirigida pelo dinâmico e 
empreendedor empresário que foi Alfredo da Silva. 

Desde então o Barreiro tornar-se-ia uma “moderna vila 
industrial e operária", transformando por completo o 
antigo aspeto da vila, tanto social, económica, 
como urbanisticamente, o Barreiro transfigurava-se. A 
malha urbana cresceria além dos limites do próprio 
município. Os vestígios deste passado são ainda hoje 
uma marca da cidade, através das Oficinas da CP, dos 

Bairros Operários, e em especial do ainda presente Parque Industrial-Empresarial da 
Baía do Tejo (atual nome da antiga CUF, QUIMIGAL e Quimiparque). 

 

Pelo motivo acima exposto, pretendemos com este itinerário mostrar um pouco de 
toda a nossa história começando por saborear a doçaria típica desta cidade – O 
“COININHAS” sendo um dos vencedores do concurso “Sete Maravilhas da Nova 
Gastronomia Portuguesa”.  
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De seguida iremos continuar a nossa visita ao Barreiro pela Estação Nova indo a pé 
pela Estação Velha, pois será dada a conhecer toda a história do caminho de ferro na 
cidade. De seguida iremos passar pela A.D.A.O. - Associação para o Desenvolvimento 
das Artes e Ofícios, onde se irá falar sobre a Street Art bem como as Medusas do 
Bordalo II. Continuação do passeio a pé pela Rua Miguel Bombarda até ao Moinho 
Pequeno. Aqui iremos conhecer mais aprofundadamente a ligação entre a economia 
local da cidade e as atividades ribeirinhas.  

Continuação do nosso passeio até à Igreja do Rosário, onde será contada a história do 
aparecimento desta igreja e da devoção popular.  

O Moinho do Jim é outro grande ex-libris da cidade do Barreiro. 

Outras das histórias que iremos ouvir é o aparecimento do Barreiro enquanto cidade e 
a sua organização medieval. 

Continuação até à antiga entrada da Quimigal e continuação para o Bairro Santa 
Bárbara. Neste local iremos visitar o Museu Industrial bem como a Associação 
Ephemera, cujo presidente é o Dr. Pacheco Pereira.  

A construção do Mosteiro da Verderena, o décimo 
sétimo da Província de Santa Maria da Arrábida, teve o 
seu início formal a 18 de Dezembro de 1591, dia 
consagrado pela Igreja Católica à expectação do parto 
de Nossa Senhora e daí a designação do orago: Nossa 
Senhora da Madre de Deus. 

 
O edifício só ficaria concluído 18 anos depois, em 1609. A fundadora do Convento, 
Dona Francisca de Azambuja, descendia de uma das mais ilustres famílias barreirenses, 
cujas referências datam de finais do século XV. 

Com a morte de seu marido, Álvaro Mendes de Vasconcelos, na batalha de Alcácer 
Quibir, Dona Francisca que não voltou a casar nem teve descendentes, dedicou parte 
importante da sua vida e fortuna pessoal, a uma obra com a qual deixaria o seu nome 
ligado à história do Barreiro: o Convento da Verderena. 

 
A tipologia deste Convento inseria-se perfeitamente no contexto das edificações dos 
Franciscanos Arrábidos, cujo rigor imposto pelos Estatutos da Província, enunciavam 
com precisão e minúcia, todas as características arquitetónicas que as mesmas 
deveriam possuir, que privilegiavam as fórmulas de simplicidade e austeridade, 
procurando conciliá-las com soluções utilitárias e económicas. 
 
Ao longo dos séculos, o edifício sofreu profundas alterações que lhe modificaram, 
sensivelmente, a fisionomia. 

 
Do convento concluído nos primeiros anos do Século XVII, poucos são os elementos  

 



 
 

 

 

 

 

presentes, para além do pórtico da fachada Sul; entrada principal do estabelecimento; 
algumas cantarias (porta de acesso ao coro alto e outra para o exterior da cela), e um  

conjunto bastante variado de fragmentos azulejísticos, bem representativos deste 
período. 
 
No início do Século XVIII, o edifício conventual foi todo remodelado por D. João 
António de La Concha, Contratador Geral do Tabaco, nos anos de 1707/1708, 
construindo-se então a Capela do Senhor dos Passos ou Capela pequena, como ficou 
conhecida. Após a extinção das Ordens regulares masculinas, ocorrida em 1834. 
 
O Convento foi integrado nos Bens Nacionais e, depois de ter ido à praça por três vezes, 
foi arrematado em hasta pública em 1843, pelo Conselheiro Joaquim José de Araújo, 
por 965$00. Muitos dos elementos do formulário decorativo religioso são 
«mascarados» e emparedados por forma a secularizar o antigo edifício monástico, e o 
convento é então adaptado a palacete, de modo a corresponder às 
suas novas funções: residência e veraneio. 

 
O imóvel manteve-se na posse desta família até ao princípio do 
Século XX, transitando então, para Guilherme Nicola Covacich, 
industrial têxtil barreirense. 

Hoje iremos assistir no Convento da Verderena a atuações ligadas 
ao Património Imaterial da Unesco – Cante Alentejano e o Fado 
seguido por um extraordinário jantar. Cerca das 23H00 - Regresso a Queluz, passando 
por Sete Rios. 

Pontos de interesse no Barreiro que irá visitar: 

➢ Confeitaria Santa Coina 

➢ Estação Nova do Barreiro 

➢ Estação Velha do Barreiro 

➢ Passagem pela A.D.A.O 

➢ Moinho Pequeno 

➢ Igreja do Rosário 

➢ Igreja de Santa Cruz  

➢ Moinho do Jim 

➢ Museu Industrial 

➢ Mausoléu Alfredo da Silva 

➢ Bairro Santa Bárbara 

➢ Associação Ephemera 

➢ Convento da Verderena 



 
 

 

 

 

 

PREÇOS: 

Sócios: 130,00 € - Não Sócios: 140,00 € - Mínimo 36 participantes 

Pessoas que não pretendem autocarro – Sócios:115,00 € - Não Sócios: 125,00 € 

O início do passeio terá lugar na Confeitaria Santa Coina às 14,00H 

Os serviços acima mencionados incluem: 

- Autocarro Queluz / Barreiro / Queluz 

 - Saída do Autocarro do Palácio Nacional de Queluz às 13 horas 

 - Passagem por Sete Rios às 13h20m 

- Autocarro à disposição durante toda a tarde 

- Guia Oficial credenciada a acompanhar o grupo no Barreiro 

- Visitas conforme programa 

- Seguro de viagem 

- Sessão de Fado no Convento da Verderena 

- Sessão de Cante Alentejano no Convento da Verderena 

- Jantar no Convento da Verderena, o qual inclui: Aperitivos // Bebidas dos Aperitivos 
// Sopa // Bacalhau à Lagareiro com batatas a murro e grelos // Bebidas // Sobremesa 
// Cafés 

NOTA: As sessões de Fado e de Cante Alentejano, assim como o nosso jantar, terão 
lugar no claustro do Convento da Verderena, num ambiente especialmente criado apar 
este evento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TERÃO QUE SER COMPRIDAS AS INDICAÇÕES DA DIREÇÃO-GERAL DE 

SEGURANÇA EM VIGOR NESTA DATA 

A MARIPOZA VIAGENS TEM O NR. 3214 DA RNAVT 


