
 

 

“Que futuro para a QUINTA BRAAMCAMP?” 

6 de julho de 2019 

Escola Superior de Tecnologia do Barreiro - Anfiteatro 1 

9h15 – 17h45 

 

Objectivos do Seminário “Que futuro para a QUINTA BRAAMCAMP?” 

 

1. Dar a conhecer à população a Quinta do Braamcamp: a sua história 

e património cultural e ambiental. 

2. Contribuir para explicitar a importância da Quinta do Braamcamp 

para o desenvolvimento futuro do Concelho do Barreiro. 

3. Incentivar a mobilização dos barreirenses para impedir a venda da 

Quinta Braamcamp. 

  



PLATAFORMA BRAAMCAMP É DE TODOS 

Seminário “Que futuro para a QUINTA BRAAMCAMP?” 

PROGRAMA 

TEMAS INTERVENIENTES 

9h15 Receção dos Participantes 
9h30 Sessão de Abertura 

Boas vindas / Objetivos do encontro / 
programa 
 

 
Plataforma Cidadã “Braamcamp é de Todos” 
 

10h15 Alburrica / Quinta Braamcamp: um conjunto histórico, patrimonial e ambiental único na 
AML 

  
 
 
“O Moinho da Braamcamp no 
contexto do património moageiro do 
Barreiro” 
 
 
 

 

 

"A Quinta Braamcamp um projeto 

oitocentista de recreio, lazer, 

ostentação e produção agro-

industrial- Paisagem Cultural das 

Quintas do Estuário do Tejo" 
 

Moderador: Armando Teixeira 
 
Preletores: 
Jorge Custódio - Membro do Conselho Científico da 
APAI, de que foi fundador (Associação Portuguesa de 
Arqueologia Industrial); Fundador da AAIRL 
(Associação de Arqueologia Industrial da Região de 
Lisboa); Investigador Integrado do Instituto de 
História Contemporânea da Universidade Nova de 
Lisboa.  

 
Rodrigo Dias - Arquiteto Paisagista  
Urbanista , Investigador, Autor 
PIEstejo Quintas e Jardins Históricos  - Paisagem 
Cultural do Estuário do Tejo. 
ILID-CITAD Un.Lusiada de Lisboa  
Financiado pela FCT 
Doutorando na TUDelft 

 
Debate 

11h15 Pausa  
11h30 Quinta Braamcamp no contexto da Bacia do Tejo – Um Olhar Atual – A perspetiva ambiental 
  

 
 

“Subida do Nível do Mar e o Risco 
Costeiro” 

 
 

 
 
 
“Importância de salinas, viveiros, 
caldeiras dos moinhos de maré e 
outros habitats semi-naturais do 
estuário para as aves migratórias” 

Moderador: Manuel Fernandes 
 
Preletores 
Carlos Antunes – Professor Auxiliar em Engenharia 
Geoespacial da Faculdade de Ciências da U.L. (FCUL), 
especialista em Geodesia e Hidrografia; - Licenciado 
em Engenharia Geográfica pela FCUL em 1990 e 
doutorado em Geodesia Física, na Áustria, pela 
Universidade Técnica de Graz em 2004 

 
Jaime Sousa 
Técnico de Conservação do Departamento de 
Conservação Terrestre 
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 
 
Debate 



 
13h00 Almoço Livre  
14h30 Movimentos de cidadania pelo futuro: preocupações e ações 
  

 
 
 
 

Dos problemas, à afirmação de 
valores e princípios, à mobilização 
cidadã e à ação. 
 
Realidades diversas, sonhos 
partilhados para a mudança. 

 
Moderador: André Carapinha 
 
Preletores 
SOS – Quinta dos Ingleses 
 
Grupo do Jardim Martim Moniz 
 
Greve Climática Estudantil 
 
Associação do Património e da População de Alfama 
 
Debate 

 
16h10 A Quinta Braamcamp no contexto da Bacia do Tejo – Perspetivas e Ideias de Futuro 
  

 
 
 
" O PI.Estejo ...os objetivos... os 
progressos ...e o estudo das 
características e da transformação da 
paisagem e do território estuarino- Os 
esteiros a Alburrica  e a Quinta 
Braamcamp". 
 
 
 
 
 
“Património cultural do Barreiro – um 
recurso de desenvolvimento 
inovador: o caso Alburrica / 
Braamcamp” 
 

 
Moderadora: Joana Carneiro 
 
Preletores 
"Estejo um Projeto de Investigação do ILID- CITAD 
Un.Lusiada de Lisboa, financiado pela FCT" 
Equipe Estejo: 
Coordenação Prof.Dr.Arqt.Fatima Silva 
Mestre Arqt.Rui Seco Investigador Agregado 
Doutorando  
Mestre Arqt.Paisagista Rodrigo Dias Investigador 
Agregado Doutorando  
Mestre Arqt.Paisagista Isabel Matos Investigador 
Agregado. 

 
Carla Marina Santos - Associação Barreiro Património 
Memória e Futuro – ABPMF 
 
 
Debate 
 

17h15 Sessão de Encerramento  
  

Estratégia para a Quinta do 
Braamcamp / A posição da Plataforma 
Cidadã “A Braamcamp é de Todos” 

 
 

 
Plataforma Cidadã “ Braamcamp é de Todos” 
 
 

 Ginjinha de honra  
 

  



 

PLATAFORMA CIDADÃ 
“BRAAMCAMP É DE TODOS” 

 
A Quinta do Braamcamp, sendo um “sítio” de interesse municipal, devidamente 
classificado, é parte de um rico e vasto património ambiental, paisagístico e moageiro. 
É, também, um espaço que construiu parte significativa da história e identidade do 
Barreiro e que se articula com muitas outras zonas do Barreiro e do estuário do Tejo. 
 
A riqueza da sua biodiversidade e fragilidade, justificam a classificação de território em 
grande parte integrado na Rede Ecológica Nacional, como forma de proteção às 
alterações climáticas e ambientais. 
 
Desta forma a Quinta do Braamcamp é um território que merece uma ampla reflexão 
de todos, feita com serenidade e respeito e com base em estudos que em muitos casos 
já estão disponíveis. A discussão e participação são fundamentais num processo que 
em muito contribuirá para o desenvolvimento futuro do Concelho. 
 
A Plataforma “Braamcamp é de Todos”, constituiu-se em 31 de março, numa 
Assembleia Cidadã, na sequência de diversas acções de pessoas, constituídas ou não 
em movimentos, e também da vontade de associações representativas de interesses 
coletivos de natureza social, ambiental e patrimonial e tem como denominador 
comum a ideia que a venda para construção imobiliária não será a melhor solução. 
 
A Plataforma é um espaço de encontro das várias vontades, opiniões, sensibilidades e 
preocupações e pretende, essencial, mas não exclusivamente, alargar o debate, a 
participação e envolvimento dos cidadãos sobre o futuro da Quinta, que passou a 
incorporar, em 2017, o património municipal. 

 

 


