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Nota biográfica Belmiro Ferreira, Operário e Pintor Barreirense nasceu em 

1912. 

Pela memória que tinha dos anos vinte, já com 70 anos, 

começa a ilustrar e desenhar de memória a cinco décadas de 

distância, o Barreiro das fábricas de cortiça. Nos quadros do 

Belmiro ficamos a saber como e onde era o primeiro 

Cemitério do Barreiro no local onde hoje é o Jardim dos 

Franceses, o traçado primitivo do Largo das Obras, a rua 

Miguel Bombarda, a quinta do Herold, a ponte do Seixal, o 

convento da Madre de Deus da Verderena, as salinas do 

Lavradio, Alburrica e a azáfama dos estaleiros em plena 

laboração, a praia antes da Avenida da Praia, o mercado 1º 

de Maio no centro do Barreiro quando o parque ainda era 

apenas uma enorme quinta, bem como grande parte do 

Barreiro dos anos vinte visto do ar como se o Belmiro 

estivesse dentro de um avião a voar baixinho sobre o 

Barreiro antigo. Foram esses desenhos “naifs”, que em boa 

hora passaram pela frente dos olhos do também saudoso 

Mestre Augusto Cabrita que imediatamente se apercebeu do 

valor e qualidade do homem e da obra que tinha produzido, 

incentivando o Belmiro a usar a mancha e a cor em vez do 

traço. Belmiro Ferreira faleceu com 92 anos, no Lar de 

Nossa Senhora do Rosário da Santa Casa da Misericórdia do 

Barreiro, onde residia, na madrugada de 24 para 25 de Abril 

de 2004. 
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Composto por gravação audio da entrevista realizada a 

Belmiro Ferreira 

Síntese da entrevista: 

A entrevista a Belmiro Ferreira foca o episódio da greve de 

1943 no Barreiro, a sua entrada no partido Comunista 

Português e as funções por ele desempenhadas nessa 

organização. 

 

 

 



Condições de acesso  O acesso ao conteúdo integral da gravação audiovisual da 

entrevista, bem como à transcrição em papel, deve ser feito 

no espaço Memória, da CMB. 
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Locais 

 

Entrada no PCP 

II Guerra Mundial 

Preparativos da Greve de 1943 

A greve na CUF 

A greve na CP 

A actuação da GNR 

Afastamento do PCP 

 

PCP 

CUF  

CP  

PIDE 

GNR 

 

Dr. Velez Grilo  

António Fiscal 

António Sargaço 

Nicolau Cazelas 

Capitão Homero de Matos (olho de vidro) 

Manuel Espírito Santo 

Manuel Carvalho, «o Carvalhinho» 

António Torrão 

 

Barreiro 

Lavradio 

Setúbal 

Moita 

Alhos Vedros 
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