
Entrevista ao sujeito B – 28 de Junho de 2010 – 9,30 horas 

Local: Centro Novas Oportunidades da Escola Secundária de Alves Redol 

 

Investigadora (I)  – Então, senhor (nome), em primeiro lugar, quero explicar-lhe os objectivos deste 

estudo que estou a fazer. Penso que da primeira vez que o contactei já lhe tinha dito que é no âmbito de 

um mestrado em Ciências da Educação, área de especialização em Formação de Adultos. Aquilo que 

estou a pesquisar tem a ver com o modo como os adultos, ao longo da vida, aprendem e vão adquirindo 

competências. Em segundo lugar, dizer-lhe que tudo decorre sob confidencialidade e anonimato e pedir 

autorização para gravar a entrevista.  

Sujeito B – Sim. Quero dizer que não tenho qualquer espécie de problemas em… não quer dizer que seja 

divulgado, mas não exijo como condição que seja sigiloso, é aquilo que penso que se passou comigo e 

não tenho nada a esconder. Não vejo qualquer motivo para… Se lhe pedirem que identifique, por 

qualquer motivo, por mim está bem. 

I – São questões de rigor que têm que se cumprir. 

B – Está bem. 

I – A primeira questão que lhe coloco tem a ver com uma frase muito interessante que retirei da sua 

autobiografia: “A minha meninice foi muito rica em ensinamentos.” Pergunto ao senhor (nome) o que 

aprendeu na infância? 

B – Penso que aprendi como todos aprendem. Sou filho de uma família muito modesta. Os meus pais 

tiveram cinco filhos. Trabalharam imenso para dar de comer àquela gente toda e viver condignamente. 

Não fizeram os filhos só por fazer, mas para lhes dar condições. Lutaram bastante. Tinham consciência 

daquilo que estavam a fazer e das dificuldades que enfrentavam e naturalmente, naquela altura, não havia 

as exigências que hoje há. Vivíamos numa aldeia no interior. Penso que os filhos foram criados com um 

mínimo de dignidade e que todos nós nos honrámos por ter os pais que tivemos. Eles ensinaram-nos 

porque de facto a base da subsistência da casa era o trabalho. E é ainda que quero referir-me, em relação à 

minha infância, a essa importância e ao esforço que o meu pai fazia para conseguir o sustento; via o 

esforço que a minha mãe fazia, para além daqueles trabalhos da casa que eram lavar a roupa e passar a 

ferro, remendá-la porque não se comprava roupa nova com a facilidade com que hoje se faz, tinha que 

aproveitar roupas de mais velhos e de outros que não da família, mas que eram roupas decentes para 

vestir os filhos, mas sempre tudo com muito asseio e dedicação da parte da minha mãe. Para além de ter 

esse trabalho, naquele tempo, as mães também tinham que educar (risos). Para além desse trabalho que 

estava a dizer, tinha que arranjar com que fazer as refeições que era muito difícil, porque eram cinco 

filhos. Há cinquenta e tal anos atrás, compreenderá que não era fácil e a maneira como ela conseguiu 

imaginar e conseguia confeccionar refeições que, não sendo sempre ricas naquilo que era necessário que 

fossem, satisfaziam e também não podia ser mais, tínhamos essa consciência e também nos transmitiu 

essa ideia. E os meus pais transmitiram essa educação, se não dava mais, era porque não havia e 
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compreendíamos aquilo e a aprendizagem começou aí. A minha mãe costumava dizer, não sei se faço 

esse relato, tenho feito noutros lados, queria dizer que a minha mãe era uma grande economista, porque 

de facto fazer aquilo que ela fazia não há governo nenhum por este mundo que o consiga fazer que é dar 

de comer aos filhos em condições de igualdade, dar de comer a uns e dar de comer a outros. Ela também 

tinha a experiência da mãe dela e dela, porque a minha mãe é dos tempos da guerra, e falava-nos muitas 

vezes disto para nós termos a consciência das dificuldades da vida que … Às vezes tinham que ir para a 

bicha para comprar pão… 

I – Os bens essenciais? 

B – Pão, tinham que comprar rebuçados que, segundo ela dizia, vinham de Espanha para adoçar o café 

porque não havia açúcar. Diz-se muitas vezes na gíria que dividiam uma sardinha por três. A quantidade 

de alimentação que havia disponível, para a alimentação, uma sardinha tinha que ser dividida por três e eu 

até lhe acrescentei que dividida a sardinha por três, contando que quem ficasse com a cabeça não ficasse 

prejudicado. Esses ensinamentos, que nos vão ficando na memória, vão servindo para a nossa formação 

pessoal e que eu sempre tentei agarrar com toda a força. A minha mãe, por exemplo, era católica, não 

digo praticante, mas tinha lá a fé dela, o meu pai também, mas não tanto; o meu pai, sendo católico, 

sempre foi anti-clerical, não ia em tudo o que os padres diziam. Lá na cabeça dele acreditava em alguma 

coisa, mas não ia naquilo que os padres diziam. Como ele dizia: “Os padres querem é encher a mula.”. 

Era mesmo o que ele dizia:”Se lhe deres de comer, és um gajo porreiro, mas se não lhe deres nada, passas 

a ser herege e já está muito pouco preocupado com os teus problemas.” Como em frente à minha casa 

havia uma família bastante rica, esses podiam praticar as maiores atrocidades para com as pessoas que 

trabalhavam para eles, mas para o padre, que ia comer à borla todos os dias, aqueles já eram uns senhores 

mais fiéis em relação à Igreja Apostólica Romana que havia, embora tivéssemos a consciência que eles 

eram uns predadores de alta escala. Viviam à custa do trabalho das pessoas a quem alugavam as terras e a 

quem não perdoavam um alqueire de milho ou cinco litros de azeite, mesmo que tivessem esses 

indivíduos que passar fome para pagar a renda, porque a renda era paga assim. Eles não estavam 

preocupados em saber se os filhos dos que trabalhavam as terras tinham fome ou não. Não estavam 

preocupados. Se não pagasse em milho, pagava com uma galinha ou um coelho. A fé deles era essa, a 

religião era essa e as pessoas notavam. As pessoas das aldeias em que estas coisas acontecem ou 

aconteciam sentiam isso, não tinham coragem para dizer ou desabafar, mas lá no seu interior, em família 

ou com os seus amigos mais próximos, comentavam estas coisas todas. Então, o senhor padre para esses, 

os vilões da força do trabalho de quem só tinha isso para vender, esses eram os fiéis mais correctos, 

aqueles que seguiam, segundo eles, os costumes da santa Igreja. Via-se e era muito giro, tenho passagens 

muito giras, que ficam na memória, recordo-me que o meu pai… O meu pai era empregado de comércio e 

só ao domingo é que descansava. Era o único dia que tinha para ajudar a minha mãe nos afazeres da 

agricultura. Há pouco esqueci-me de dizer que a minha mãe, além de ter aquele trabalho todo, com os 

filhos em casa, tinha que ir cultivar batatas, feijões, milho, tudo o que servisse de sustento para a família, 
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assim como criar animais. Isso estava tudo a cargo da minha mãe. O único dia que o meu pai tinha 

disponível para lhe dar uma ajuda era realmente ao domingo. O meu pai, o que é que fazia? Tinha que 

mudar, chamavam-lhe a cama, aos animais. Era tirar o estrume e pôr nova palha para os animais ficarem 

em asseio. Como havia lá uma carroçazita e o animal para a puxar, o meu pai entretinha-se a tirar isso e ia 

pôr nas terras que cultivavam. O padre, na hora da missa, passava por ali. Vinha da casa do tal senhor rico 

e tinha de passar à minha porta para ir para a igreja. Quando vinha, passava em frente ao meu pai e 

perguntava-lhe se não ia à missinha. O meu pai respondia-lhe que até ia se o padre o ajudasse um 

bocadinho. Isto é verdade, o meu pai dizia isto. O padre disparava dali, a chamar nomes feios ao meu pai, 

entre os quais herege, mas nós ficávamos todos contentes da janela, a rirmo-nos dos desabafos do padre. 

Já aí o meu pai nos transmitia que padres… O meu avô, pai do meu pai, era um homem que já tinha a 

quarta classe ou coisa parecida… 

I – O avô que foi corregedor? 

B – Sim, o meu avô que foi corregedor já tinha a quarta classe, era um homem culto, lia, era um 

monárquico que, no meu entender, tinha muito sentimento democrático e era muito generoso. Não 

consentia que alguém fizesse mal a um animal. Ah! Além de regedor, era um indivíduo que na tropa tinha 

tirado um curso de veterinária… Naquele tempo, além de saber ler, tirar um curso de veterinária era 

pouco acessível aos outros. Tratava dos animais todos ali daquela região. Talvez por isso tivesse um 

grande afecto pelos animais. Não podia ver ninguém bater num animal para puxar mais por ele. Às vezes, 

até dizia, recordo-me: “Tu é que devias ir aí a puxar.” Era um homem muito sensível para estas coisas e 

para as crianças era fora de série. Chegava a tirar, quando via uma mãe bater num filho, chegava a tirar-

lhe o chinelo. E todos lhe tinham muito respeito, aceitavam isso. No meu entender, foram princípios que 

ficaram para sempre. Tinha um professor, que foi meu professor da primeira à quarta classe,  

I – Também refere na autobiografia. 

B – Naquela altura era assim. Era o professor Matos. Foi preso pela PIDE. Nas escolas primárias, 

antigamente, havia a fotografia de Salazar de um lado e a fotografia do Marechal Carmona do outro, se 

não estou em erro, depois para a ser do Américo Tomás. O meu professor não gostava daquela gente nem 

só um bocadinho, agarrava nas fotografias e punha-as numa arrecadação que lá tinha. Por causa disso foi 

preso, retiraram-lhe a base escolar da comarca e obrigaram-no a voltar a pôr as fotografias. Só que ele 

punha-lhes o mapa de Portugal em cima, tapadas, mas estavam lá. São coisas que para mim … Para já era 

novo e estava a despertar para a vida, não percebia, mas mais tarde quando começava a pensar e, ao 

mudar a idade, pensava que se calhar era por isso que fazia isto ou aquilo. Na altura, recordo-me que era 

muito dedicado pelas pessoas. Toda a gente dizia que era um professor excelente. O padre ia lá para dar 

catequese à gente. A Igreja ficava a cem metros da escola se tanto. Então, o padre ia lá para dar catequese. 

O professor dizia-lhe para ter paciência, mas catequese não dava na escola dele. Os meninos que 

quisessem estavam todos disponíveis para ir à catequese. Se a igreja fosse longe, até lhe arranjava uma 

sala para dar catequese. Não havia razão para vir dar catequese na escola.  
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I – Então esses exemplos todos da sua infância foram bastante marcantes? 

B – Formaram-me porque mais tarde vim a constatar que essas coisas tinham razão de ser assim. Essas 

atitudes tinham razão de ser assim. Vieram reforçar aquilo que via quando era menino. Esse tal senhor 

rico que vivia em frente dos meus pais dava prendinhas aos meninos que fossem à missa: ou dava 

rebuçados ou dava dinheiro, umas moedinhas. Chamava-me às vezes e depois atirava rebuçados a todos. 

Fazia daquilo uma escaramuça. Ficava a ver dez ou quinze miúdos a lutar por um rebuçado e, para ele, 

devia ser uma felicidade muito grande. Se quisesse dar rebuçados podia dá-los sem ter que atirá-los da 

janela. Uma vez ficcionei um pouco acerca disso, mas não sei se tenho na autobiografia. É um trabalho 

que tenho lá em casa, no computador. Eu digo nesse texto… 

I – Foi um texto que escreveu? 

B – De vez em quando escrevo umas coisinhas e ponho para um canto. Ele não se importava de mandar rebuçados de 

chocolate, e era verdade, e ficcionei um pouco. No adro da Igreja, nas missas da Páscoa, naquela zona do 

país as terras estão molhadas e muitas vezes está a chover e muitas vezes caía orvalho, esse senhor atirava 

os chocolates e a gente… A disputa pelos rebuçados punha-nos todos sujos de chocolate, o que nós 

queríamos era chocolate. Depois íamos para a missa com os bigodes de chocolate e as mães ralhavam 

connosco quando chegávamos a casa. O fato domingueiro que ela preparava com todo o jeito e depois 

chegávamos a casa com as calças e a camisa todas sujas de chocolate. Os senhores ricos fartavam-se de 

gozar com isso. Recordo-me perfeitamente que aquilo para eles devia ser uma satisfação imensa, a 

ostentação e o poder económico de pagar chocolates. Naquela zona ainda imperava uma espécie de 

feudalismo. Havia diversos ricos, uns mais ricos que outros e disputavam entre si aqueles que seriam mais 

ou menos simpáticos com as pessoas que os sustentavam a eles com o trabalho nas suas terras. Portanto, 

era uma maneira de entreter a malta, atirando-lhes rebuçados e chocolates. Esse senhor, a janela do quarto 

dele era mesmo em frente à minha casa, era uma casa senhorial, muito comprida, uma casa antiga em 

granito, era a casa dos senhores, como a gente dizia, e chamava-me lá e atirava-me moedas de cinco, dez 

ou vinte e cinco tostões, era bom. Das moedas pretas a gente também não gostava muito delas. Se nos 

atirasse dez tostões, íamos direitos à mercearia e comprávamos tremoços, ficávamos a tarde inteira a 

comer tremoços. Se nos atirasse vinte e cinco tostões tínhamos que ir dizer às nossas mães para ver se 

comprava um bocado de café ou um bocado de açúcar. Já agora em relação às trocas comerciais, nas 

mercearias aceitavam géneros em troca daquilo que vendiam. Recordo-me que a minha mãe juntava ovos 

e depois trocava uma dúzia de ovos por meio quilo de açúcar, já não me recordo bem. Recordo-me que 

muitas vezes levava meia dúzia de ovos para trazer açúcar e café.  

I – Essas aprendizagens todas considera que foram importantes quando mais tarde teve que gerir o seu 

orçamento e a sua própria casa? 

B – Sim, sem dúvida. Isso aí é que faz de nós homens, no meu entender. Há quem não aproveite nada. Há 

quem ganhe e estrague no dia a seguir ou até estrague aquilo que ainda nem ganhou. Isso foi 

importantíssimo. Para quem tem esses ensinamentos todos, não os aproveitar… pois com certeza. Depois 
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mais tarde, quando constituí família, a senhora não sabe mas há colegas seus, até mesmo a sua 

coordenadora, que passava à minha porta, porque além de ter o meu trabalho, há trinta e tal anos, tinha 

uma oficina de reparação de máquinas, ali ao pé do Ateneu. 

I – Eu tenho ideia de … 

B – A professora (nome) passava lá dezenas de vezes. Eu, além de ter o meu trabalho, na empresa onde 

trabalhava, nas horas vagas do meu trabalho, por turnos, em vez de ir jogar matraquilhos ou fazer outra 

coisa qualquer, ali ganhava mais tostões para poder regalias e dar mais comodidade à família, aos filhos, e 

proporcionar-lhes aquilo que eu não tive. Foi isso que me ajudou na vida. 

I – Há outro aspecto que também me pareceu bastante importante e que sobressai na sua autobiografia. 

Tem a ver com a leitura. Refere-se a diversos autores. Estou a lembrar-me de Aquilino Ribeiro, Alves 

Redol, Tolstoi …. E então gostaria que falasse da importância que a leitura tem para si. 

B – Quando vim para a cidade, como se dizia na altura, vir para Lisboa, podemos ir para Sacavém ou para 

Sintra, um dos concelhos limítrofes, para Alverca, porque eu morei muitos anos em Alverca, tinha doze, 

treze anos talvez. Depois, mais tarde, com catorze anos, fui trabalhar para uma fábrica que infelizmente 

fechou. Era a MAGUE. Era uma empresa de metalomecânica que empregava, na altura, cerca de mil e 

oitocentos trabalhadores. Aí tive o contacto muito directo com operários conscientes que tinham a noção 

do que para eles era a sociedade, que tinham que produzir mas que também exigiam regalias. Na altura, 

não era nada fácil; produzir sim, mas exigir regalias era mais complicado. Esses operários transmitiram-

me muitos ensinamentos de âmbito social que depois eu vim, também por ensinamentos deles a sentir 

necessidade de ler para perceber esses valores sociais, o trabalho, a exploração do trabalho, o que é o 

trabalho é perante a sociedade, o direito à nossa realização pessoal para criar riqueza que devia ser 

distribuída igualmente ou consoante a necessidade de cada um. Depois é necessário aprendermos para 

podermos comparar com aquilo que nos ensinam no dia-a-dia. Naquela altura, as escolas normais entre 

aspas… aquilo que eu lia eram livros que de facto contrapunham ideias contrárias àquelas que a doutrina 

da educação nos transmitia. Eram muito interessantes porque a gente lia naqueles livros aquilo que se 

passava na vida. Era o espelho real daquilo que as pessoas passavam. Não era a outra versão que nos era 

metida na cabeça que ficava. Pensava e é de facto o problema que se põe aqui é o problema que o meu pai 

tinha para nos criar. Era a falta de dinheiro para comprar a alimentação, para comprar calçado, para os 

medicamentos. O que se passa aqui é que é a vida real. Depois a vontade de aprender cada vez mais, vem 

um pouco daí. Comecei por ler… Se não estou em erro o primeiro livro que li foi a Engrenagem de Soeiro 

Pereira Gomes e depois outro que era os Esteiros. Aquilo, de facto, era a verdade nua e crua daqueles 

homens que ali trabalhavam. Ainda tive o privilégio de conviver com alguns deles e de serem meus 

amigos, inclusive. Depois era a maneira como era escrita. Aqui ponho a palavra generosidade que utilizo 

muitas vezes. A generosidade que o autor punha para nos fazer chegar mais facilmente às nossas ideias, à 

nossa cabeça, a mensagem que ele queria transmitir, isso ajudava muito. Recordo-me que o li numa tarde. Comecei a 

ler aquilo depois de almoço e creio que antes de jantar eu tinha lido o livro, tal era o interesse que o livro me despertava. Logo a seguir, creio 
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que li outro livro dele, creio que era a Engrenagem. Daqui para a frente li muito dele e de Redol. Mais tarde, fui induzido, talvez 

por preconceitos, a não ler outros autores portugueses, na altura, mas mais tarde verifiquei que aqueles 

que não eram menos realistas que qualquer um dos outros, Ferreira de Castro e Aquilino Ribeiro também, 

são daquelas coisas em que uma pessoa está ali e cada vez lhe apetece ler mais, mas conforme a gente ia lendo vamos aprendendo a fazer 

escolhas. Sempre fui muito exigente nisso. Daí a ler Doistoievski foi um salto. Eram os problemas do povo soviético e até 

Marx foi um salto, porque de facto eram coisas reais. Eu sempre li muito, li Gabriel Garcia Marqués. Ainda hoje passo o meu 

tempo a ler. Há uma coisa que … e agora fala-se muito nisso, recentemente. Para mim é uma lacuna, mas 

nunca consegui ler Saramago. Tenho dois livros dele e li O ano da morte de Ricardo Reis  e li no ano 

passado O Homem Duplicado. Eu começava a ler Saramago e chegava a páginas cinquenta e estava farto 

de ler. Não conseguia avançar. Começava a moer, a moer. A minha filha, que é uma saramaguiana das 

maiores, dizia que não podia ser e perguntava-me porque é que não conseguia ler Saramago. Ainda há 

pouco tempo, depois da morte dele, estivemos a falar disso e agora já prometi a Saramago que, qualquer 

dia, vou lê-lo de ponta a ponta, quando for para a reforma.  

I – Esse gosto todo pela leitura influenciou o gosto pela escrita e por começar a escrever sobre 

determinados temas? 

B – Eu penso que ninguém escreve sem ler. É uma questão fundamental, a minha opinião é esta. Já uma 

vez me questionei a mim próprio. De vez em quando escrevo, tenho lá uns artigozitos, uns artigos no 

canto, aliás, há aí alguns no portefólio, são coisas já feitas há dez ou mais anos, não faço ideia. E às vezes 

ponho-me a pensar que se nunca tivesse lido nada, não me tinha passado pela cabeça sequer relatar isto 

que eu vi, se calhar nem o sabia fazer. Se não tivesse lido, nunca teria sabido escrever. Às vezes descuido-

me e até escrevo com erros. Um dia destes estava a enviar um mail para uma pessoa amiga e, logo a 

seguir, enviei-lhe outro a pedir para corrigir uma palavra. Às vezes, a gente põe-se a escrever conforme 

diz. A palavra era privilegiado. Depois de ler o texto é que vi. Privilegiado não se escreve assim. Mandei-

lhe logo outro mail a dizer que ia ali uma asneira de todo o tamanho. 

I -  Parou para pensar, reflectiu e chegou à conclusão que não era assim; fez uma autocorrecção. 

B – Sim, é isso, às vezes, leio e vejo que escrevi mal e penso: onde é que eu estava com a cabeça? Um 

dia, no mesmo texto, dei três erros. Tinha vindo de fazer doze horas de trabalho.  

I – Estava cansado?! 

B – Estava cansado. 

I – E depois onde é que vai confirmar que a ortografia da palavra é aquela? 

B – Consulto os dicionários e também tenho … como é que se chama? 

I – Também utiliza …? 

B – Também utilizo o computador, tenho lá um dicionário para ver como é que a palavra se escreve.  

I – Ultimamente que utilização é que tem feito dos seus conhecimentos de Inglês? Tem adquirido novos 

conhecimentos? 

B – Tenho que ser muito sincero; não tenho… Mesmo antes de começar… 
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I – O processo? 

B – Antes de começar o processo, eu estava a ter aulas na City School. E uma das minhas apostas é ver se 

consigo falar e escrever Inglês. Não direi na perfeição, mas com… o suficiente para não me considerarem 

um estúpido. Depois, continuei lá, mesmo quando andei aqui na escola, mas fiquei um bocado cansado, e 

quero continuar. Ainda tenho lá quinze aulas. 

I – E no dia-a-dia não tem feito utilização? 

B – Faço, faço. Aquilo que consigo por mim descobrir, tudo bem. Depois os computadores têm tudo e 

vou ao Google tradutor comparar. Também já me disseram que o tradutor dá mais erros do que nós.  

I – Não é fiável. 

B – Não é muito bom, nós irmos por aí, mas quando é preciso vou lá ver. Estou à espera do ano que vem 

e depois vou ter um tempo imenso para fazer muita coisa.  

I – Como é que foram acontecendo as aprendizagens com as novas tecnologias? Com o computador, com 

o telemóvel?  

B – Em relação ao telemóvel é como com os rapazes pequenos, a gente vai-se habituando. Os rapazes 

pequenos têm uma cabeça para isto que é uma coisa louca. Tenho lá os meus netos e os meus filhos 

também. Brincam com isto, fazem disto o que eles querem. Isto em relação ao telemóvel. Também em 

relação ao computador se passa a mesma coisa, só a empresa em que eu trabalho foi dando formações. 

Desde o MS-DOS, desde que há alterações, a empresa vai-nos dando formação. É por aí e com a ajuda 

dos meus netos; esses é que me ajudam mais. 

I – Também tenho ideia que refere que tem aprendido muito com os filhos e com os netos. Que questões 

do dia-a-dia é que aprende com eles? 

B – Em relação a uma coisa para que, no meu tempo, não éramos sensibilizados: a selecção dos lixos, as 

questões ambientais. Nós, na escola, naquela altura, quem é que pensava nisso? Ensinar a reciclar? Eles 

aprendem isso na escola e transmitem, exigem. O meu neto exige. Se eu lá em casa… a minha 

companheira para essas coisas está mais motivada do que eu. Se o saco do lixo … e tem o saco para o lixo 

e outro saco para o cartão …. Se eu, lá em casa me descuido, e se ele estiver com atenção e vir uma coisa 

daquelas vem logo chamar-me à atenção. Diz-me:”Olha que puseste a garrafa de vidro no caixote do lixo 

e não é para lá” e vai lá tirá-la.    

I – Estas gerações estão mais despertas para… 

B – Porque as escolas também têm ajudado bastante. Penso que as escolas estão a dar um bom contributo 

nesse aspecto, na formação dos jovens e devem continuar porque é importantíssimo. Muitas vezes não há 

noção dos erros que cometemos e eu também não tinha. Deitar o lixo para o chão e não se aperceber que 

o lixo vai para a sarjeta, a sarjeta leva água a qualquer lado e se esse lixo fica contaminado, tal como o 

óleo, o que quer que seja, com uma pilha que rebenta e em vez de a agarrarmos e metermos no lixo, 

depois hoje já há recipientes próprios para as guardar. Aquilo é ácido. Fica na terra. Quando vierem as 

chuvas, vão levar esse ácido para o subsolo e para o rio. E vai matar peixes, vai contaminar as águas dos 
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rios e dos mares, são tudo coisas que… A grande diferença que há é que os jovens hoje estão 

sensibilizados para isso tudo. Nós não nos apercebemos, mas o mundo está em perigo. O facto de 

trabalhar com água também veio despertar mais o interesse para estas questões porque houve um tempo 

em que estive a trabalhar na Lezíria Grande e recordo-me que, há trinta e tal anos, as águas ainda não 

estavam tão contaminadas como estão hoje. Nós bebíamos água dos furos directamente; hoje não. Hoje 

cada estação de tratamento gasta ali umas toneladas boas de cloro gasoso ao fim do mês, mas umas 

toneladas boas para a água se poder beber. Ora, naquele tempo não era necessário. Não era uma questão 

de exigência porque a água naquela altura ainda se bebia, agora não.  

I – Era completamente diferente. 

B – As pulverizações dos arrozais, das searas, por exemplo, feitas por avioneta, aquilo deixa veneno por 

todo o lado. Se estiver mais ou menos vento, vai transportar aquele veneno para as valas dos arrozais e 

vão ser tudo lançado para o Tejo. Tudo isso mata, contamina. Nós temos uns furos de captação na zona de 

Ota em que, quando eu para lá fui, se gastava uma garrafa de quarenta e cinco quilos de cloro gasoso por 

semana. Hoje uma tonelada de cloro não chega para tratar aquela água, não chega. Ainda por cima são 

terrenos mais permeáveis, terrenos de calcário, da zona de Alenquer em que as águas se infiltram com 

mais rapidez, aquilo leva tudo. Havia para ali umas pecuárias, se não tivermos cuidado… tudo se deteora.  

I – E o seu primeiro emprego? Em que medida foi importante e foi marcante? 

B – Sim foi … Como eu disse há pouco, fui para a MAGUE. Depois comecei a conviver com pessoas que 

tinham consciência. Tive a felicidade de apanhar bons mestres, sob todos os pontos de vista, 

profissionalmente e até socialmente, que me transmitiram coisas muito importantes que sedimentaram 

aquilo que herdei do meu pai e da minha mãe. O facto de gostar de ler foram eles que me disseram:”Tu tens que ler isto”. Eu 

tinha quarta classe quando vim morar para cá e eles incentivavam-me. Diziam-me que a empresa me dava 

uma hora por dia e diziam para ir estudar de noite. Apontavam-me o exemplo de outro que tinha o curso 

industrial e estava na posição em que estava e queriam que eu chegasse à posição a que ele chegou. 

Então, comecei a estudar, na escola comercial e industrial Afonso de Albuquerque. Tudo isso serviu para 

me ajudar e fui aprendendo. Juntei a experiência que estava a ter no dia-a-dia, na fábrica, com os 

conhecimentos que ia adquirindo na escola e ajudou bastante.  

I – Ao longo do seu percurso profissional considera que foi na EPAL que realizou as aprendizagens mais 

importantes por estar lá há muitos anos? 

B – Sim, mas quando fui para a EPAL já tinha catorze ou quinze anos de experiência de trabalho. 

Trabalhei três ou quatro anos na MAGUE; depois estive onze anos na (imperceptível), onde o tipo de 

trabalho em termos de exigência técnica era superior. 

I – Teve que desenvolver muitas competências a que nível? 

B – Tive que pôr em prática uma série de conhecimentos que, na altura, na MAGUE, não eram tão 

exigidos. Era uma fábrica de aparelhos de medida e controlo onde o aferimento a implementar nos 

aparelhos exigia muito mais em termos técnicos. Era preciso mais perfeição, mais rigor. Também foi 



 9 

muito bom para mim. Mais tarde, como dizia o outro, eu sabia andar de bicicleta, era só andar para a 

frente. Quando fui para a EPAL, já era um profissional especializado. Depois foi só continuar. Naquela 

altura já era oficial de … Depois na EPAL foi só continuar e já estou ali há trinta e três anos. Fui 

desempenhar a minha profissão, que é electromecânico, para pôr em prática alguns conhecimentos de 

electromecânica ligados à hidráulica. A minha função na altura, quando fui para a EPAL, eu tinha como 

base a electricidade, porque para aquelas máquinas trabalharem era preciso electricidade, e eu tinha que 

saber como é que a electricidade se comportava e como me comportar em relação à electricidade. Como 

electricista, que é a minha profissão de origem, tenho que saber executar ler e interpretar esquemas e 

manuais eléctricos. Estes são os nossos guias para detectar e reparar as avarias numa máquina, receptor 

ou instalação eléctrica, seja ela qual for. Na escola industrial, aprendia-se esta disciplina, assim como os 

símbolos correspondentes a cada equipamento. Também era imprescindível saber utilizar equipamentos 

de pesquisa e controlo, como os multímetros; permitem-nos fazer leituras de tensões, intensidades, 

resistências ou capacidades, valores importantes para reparação de qualquer anomalia eléctrica. Toda esta 

interligação e durante uns anos foi assim. Devido ao meu conhecimento e às minhas capacidades é que 

me deram outro tipo de trabalho, de coordenação e é isso que eu tenho feito até agora.  

I – Em termos de competências técnicas que conhecimentos é que foi adquirindo?    

B – Tive muitas bases e não sei quantas acções de formação, de aperfeiçoamento no campo da mecânica, 

como é que se comporta uma electrobomba em termos de esforço, de rendimento, de comportamento 

mecânico, de aquecimento. Tudo isso nos foi transmitido. Como é que se comporta um rolamento, 

quando se deve pôr massa num rolamento. São pequenas coisas de que me recordo agora. Em relação à 

electricidade, fui aprofundando os meus conhecimentos. 

I – E costuma consultar manuais? Quando tem dúvidas como é que as resolve? 

B – Sim, quando tenho dúvidas, vou ver. Em relação aos problemas de electricidade, não porque já não 

desenvolvo neste momento. Tenho que ter uma ideia geral. Quando peço a alguém para verificar isto ou 

aquilo, com base naquilo que ele me diz, digo para parar o grupo ou não, reduz o caudal. Tem a ver com o 

que eu sei e transmito também ao colega, aplico aquilo que sei na vida prática. Como estava a dizer, 

estudei hidráulica porque não percebia nada de hidráulica. Segundo a ciência, a hidráulica tem um sistema 

análogo ao da electricidade, na maneira como a electricidade se porta dentro dos fios e a água dentro dos 

tubos. Não percebia nada de hidráulica e fui aprendendo.  

I – Que reflexão é que faz sobre a experiência de estar a coordenar uma equipa? 

B – Tem tudo a ver com as pessoas. Tenho uma maneira de estar na vida pela qual eu tento pautar pelo 

meu relacionamento com as outras pessoas. Depende também de uma aprendizagem porque muitas vezes 

as pessoas que estão a coordenar pensam que já sabem tudo e quem assim pensa não vai muito mais 

longe, estagna. Quando a gente está naquelas funções a pensar que é mais um colaborador, mais um 

indivíduo para servir e chega ao fim do dia e correu tudo bem, as coisas são diferentes. Tenho um bom 

relacionamento com os colegas de trabalho, tanto a nível de cima como a nível de baixo. Se eles assim 
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quiserem entender que este tipo de comportamento é que é o ideal. Eu aceito este tipo de comportamento, 

pelo menos em cima, em baixo é mais fácil, agora em cima, não é muito fácil termos pessoas que pensam 

que já sabem tudo, é muito complicado. Em baixo não, dizer a responsabilidade é tanto tua como minha e 

vamos lá resolver este problema, vamos ver se a gente consegue sair bem disto. A gente vai descansada e 

consciente que faz o que devia ser feito. Vamos fazer mais esta experiência e faz mais assim ou mais 

assado. Para quando entregar o trabalho mal feito dizer que fizemos assim e não resultou, ou então, 

fizemos de outra maneira e até resultou. Esse tipo de comportamento ou de relacionamento é um pouco 

assim; eu, felizmente, dou-me bem com as pessoas com quem lido. Faço um esforço às vezes para que me 

compreendam para que a gente consiga falar melhor. Não é contemporizar mesmo para com quem está no 

terreno não faça isso, mas se não fizeram melhor foi porque não puderam. No meu entender, ou então eu 

não me dou com gente dessa. Ninguém anda a desenvolver uma tarefa com o objectivo de fazer mal. O 

objectivo deve ser fazer cada vez mais e melhor. Tento fomentar muito isso. O mestre que tive na 

MAGUE (nome) e agora volto à minha infância, tinha a mania que era muito revolucionário. Esse mestre 

dizia-me para ir ver tal máquina. E eu ia lá quando calhasse. E o mestre era (nome) dizia muitas vezes: “Ó 

(nome), tu assim não vais lá. Nem ganhas o respeito pelos teus colegas nem ganhas o respeito dos de 

cima. Se queres levar as tuas ideias aos teus colegas tens de ser ouvido. E assim, nunca és ouvido.” Eu 

nunca me esqueci disto. Também me dizia:”Se fizeres o melhor que souberes e o melhor que puderes nem 

os outros de cima te pegam, nem os outros te depreciam. Ficas sempre com tudo na mão.” Foi uma lição 

que, durante a minha vida, sempre tentei segui-la. Fazer sempre o mais que souber e o melhor que puder. 

Nunca tive problemas com os chefes. Nunca tive um chefe que me chamasse calinas. Antes pelo contrário 

tinha a consciência que merecia aquilo que ganhava. Isso é muito reconfortante para nós que estamos na 

vida do trabalho. Isso não mata a fome, mas ajuda-nos a ultrapassar. É um estímulo. 

I – O senhor (nome) estava a falar do reconhecimento profissional pelos outros que, na sua perspectiva, é 

importante. 

B – É. Muito. Se sou um profissional e há esse reconhecimento profissional, nós estamos numa situação 

em que estamos muito mais estimulados. Era bom que também viesse alguma coisa agarrada. É ter a 

consciência que esse é que é um bom caminho.  

I – Esse reconhecimento profissional também motiva para adquirir novas competências? 

B – Claro, temos que ir sempre para o passo a seguir. Já cheguei aqui, mas se tiver hipóteses de chegar 

ali, mais acima, é melhor. Eu, por exemplo, vim fazer o décimo segundo ano, em termos profissionais não 

preciso dele para nada, mas eu gosto de me sentir estimulado para ir mais longe um bocadinho. Estou no 

grau máximo, estou a progredir na carreira horizontal, dali já não passo. O décimo segundo ano para mim 

é bom. Mesmo eu lá, a nível da empresa, eu não ando com o certificado na mão. Se me perguntarem 

quem é que mudou as habilitações, eu sinto-me englobado nesses trabalhadores. Estou naquele grupo, não 

vou dizer tenho o décimo segundo, mas estão a falar de mim.  
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I – Também gostava que falasse um bocadinho das suas experiências que têm a ver com o sindicalismo e 

com o associativismo. Que competências têm a ver com a comunicação? Considera que foram 

importantes e foram ali adquiridas? 

B – No sindicalismo? 

I – Sim. 

B – O sindicalismo, vou começar por ali, tem a ver com aquilo que eu comecei a aprender nos primeiros 

dias como operário, com os tais métodos que me transmitia: a gente trabalhar muito e fazer melhor para 

poder reivindicar mais e ter uma vida melhor. Esse interesse pelo sindicalismo vem daí. Contrariamente 

àquilo que é a imagem dos sindicalistas que são uns malandros que fazem greve e por aí fora. Não é de 

facto assim. Os sindicalistas são pessoas que, pelo menos foi isso que me foi transmitido, desenvolvem 

uma acção muito importante junto dos trabalhadores porque o facto de se porem a exigir mais a quem 

lhes paga também lhes ensina a exigir mais deles próprios. Haverá sempre as excepções à regra, mas 

nenhum trabalhador consciente pode exigir aquilo que não merece e só o deve fazer quando a sua 

consciência diz que aquilo que produz é bom. No sindicalismo foi aí que comecei, em contacto com as 

pessoas mais experientes, os mais sabidos e ouvia dizer este mês “vi-me aflito para pagar a escola do meu 

filho, este mês foi pagar a casa”. Naquele tempo, de facto, conversávamos; hoje em dia já não se conversa 

tanto. As dificuldades eram maiores e os trabalhadores, nos intervalos da refeição, reservavam cinco ou 

dez minutos para conversar um pouco sobre os seus problemas. Também se falava de futebol e dessas 

coisas todas. Normalmente, como em tudo há pessoas que falam mais de futebol e há pessoas que falam 

mais de problemas sociais. As pessoas dividiam-se. Começámos a ver que os nossos representantes de 

classe eram os sindicatos que nos podiam ajudar a ultrapassar essas coisas e foram–me transmitindo isso. 

Sou sindicalizado desde cedo; desde o dia em que entrei para a MAGUE, com catorze anos, passei a ser 

sindicalizado. Foi-me sempre transmitido a importância de ser sindicalizado, em ter quem me defendesse, 

caso necessário, contra alguém que tinha sempre dinheiro para se defender, fosse em que situação fosse. 

Se houvesse um problema qualquer de ordem laboral e fosse castigo por algum motivo, sem que tivesse 

feito por isso, tinha uma estrutura sindical que me defenderia. Tinha que pagar uma cota mensal que ainda 

hoje pago. O conjunto dessas cotas era pagar um advogado caso fosse necessário. Era importante que essa 

estrutura de classe funcionasse. Em termos económicos, capacidade para resolver essas situações e 

também em termos humanos para as poder levantar e defender nos tribunais porque os sindicatos não são 

só as paredes, se estiverem só paredes não funcionam. Tem que haver a participação das pessoas, tanto lá 

como nas empresas. Foi-me transmitido isso: olha que o sindicato não é só pagares a cota e o dinheiro vai 

para a sede e acabou-se. O sindicato funciona se tu aqui a nível de trabalho desenvolveres uma actividade 

sindical.  

I – Aprendeu isso, que tinha que ir para a prática? 

B – Exactamente, íamos conversando, vendo o que há para fazer aqui e acolá porque nós naquela altura 

tínhamos muito apoio a nível de literatura. Havia muito documento a nível de sindicato das leis que iam 
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saindo, das leis que já tinham saído. Tínhamos documentos escritos para nos possibilitar ver a maneira de 

contornar as leis que eram más. Nós tínhamos brochuras que nós líamos e aprendíamos muito e 

transmitíamos aos outros. Era essa a acção sindical porque nessa altura não se podia ir mais longe. Só 

mais próximo do vinte e cinco de Abril é que se conseguiram fazer umas coisas mais giras, em temos de 

acção sindical. Antes, esporadicamente lá aparecia nesta ou naquela empresa uma acção mais 

reivindicativa que levava a greve, mas generalizada não. Era assim que a gente aprendia e transmitíamos 

uns aos outros. tinha consciência de classe e transmitíamos aquilo que aprendíamos e isso era bom. 

Desperta sempre o interesse pela leitura. Um indivíduo não pode saber sem ler, vamos sempre cair ao 

mesmo, também não pode escrever sem ler. Não se consegue ter ideia do que é um texto, ter ideia do 

sentido que lhe dá. Onde é que se põe a vírgula, onde é que se tira a vírgula. São problemas grandes… O 

Saramago escrevia sem vírgulas… (risos) e isso é sempre… Ler é fundamental para aprender. 

I – Na vida associativa, quem foram as pessoas importantes e com quem considera que aprendeu 

bastante?  

B – Eu vivi mais um pouco… Ainda antes de ontem foi feita homenagem a um velho camarada meu que 

a PIDE matou há sessenta anos, o (nome). Foi no sábado a homenagem dos sessenta anos do assassinato 

dele. A gente serviu-se muitas vezes de referências dessas que eram importantíssimas. Dele, do irmão, do 

Redol, de muitos outros que foram expoentes máximos aí nas nossas colectividades. Já não apanhei 

nenhum deles em vida, a desenvolver acção nas colectividades, ou no Ateneu ou no União, no Operário, 

ou no Vilafranquense. Nem o Operário já é do meu tempo. O (nome), outro velho camarada meu que 

morreu há meia dúzia de anos, que lidou com esses, não seria tão velho quanto os outros, seria menos 

velho, já o apanhei a ele. Há outros aí da minha idade. Há aí um jovem que também fez o décimo segundo 

ano há pouco tempo, um bom associativista, o (nome), um homem muito ligado ao Ateneu. Sabe que 

acho muito importante isto, porque quando as pessoas estão lá com a intenção de dar de si, acabam 

sempre por ser bons. Quando não andam à procura de se mostrar, é o caso, conheço o (nome) de tocar um 

instrumento, já não me lembro qual era, era um miúdo. Com certeza que andava ali para aprender e não 

foi para se servir disso. Conheci muito bem o pai dele, com quem me dava muito bem. Era um homem 

que tinha uma facilidade em fazer versos, penso que o (nome) tem muitos desses versos com ele. Nessa 

dita oficina que eu tinha e que era ao pé de casa dele, ele vinha para ali e era capaz de estar ali a dizer 

versos uma hora seguida. Eu parava o trabalho e punha-me a ouvir o (nome). O (nome) vem daí essa 

escola, mesmo os irmãos todos dele … A mãe dele também era uma senhora que tinha uma facilidade 

muito grande de aprendizagem. O (nome) é um bom associativista, muitos outros, conheço outros, outros 

que andam ali por amor à camisola. Outros há que andam à procura de ser vistos e de se mostrarem.                 

São pessoas que entenderam que podiam prestar alguma ajuda às populações e foi a maneira como 

entenderam e acho que fazem muito bem. O associativismo está numa fase muito difícil, vai havendo 

cada vez mais falta destes carolas que se dediquem a perder noites e noites para o bem da sociedade. É 

muito difícil hoje em dia arrancar alguém do sofá para ir para uma reunião das nove à meia-noite e depois 
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ter que acompanhar os miúdos da música no outro dia e fora de Vila Franca noutro lado qualquer. Para 

isso é necessário uma militância associativa com muita dedicação que vai começando a desaparecer. 

I – O senhor (nome) também refere que a televisão é… 

B – O nosso ponto de encontro era a colectividade. Era na colectividade que nós conversávamos porque 

inicialmente havia televisão, porque inicialmente nem toda a gente tinha televisão em casa. Só os mais 

abastados, então era na colectividade que nós conversávamos. Era formado um grupo de teatro, ou era 

formado um grupo coral ou o grupo da música ou o rancho folclórico e era aí que as pessoas se 

encontravam e era aí que falavam dos problemas … 

I – E aprendia-se muito? 

B – Exactamente. Além de culturalmente haver ganhos. Um grupo de teatro era um grupo. É muito bom 

para a formação da pessoa. Saber que só ele não resolve nada, mas o grupo vai resolver. O grupo vai fazer 

uma peça bonita para as pessoas verem. Um indivíduo só, se calhar, não fazia nada. Como dizia há dias o 

Sócrates e o outro, é preciso dois para dançar o tango. Só um indivíduo não dança, mas se tiver 

consciência que um grupo grande como o rancho folclórico, ter essa consciência que, em conjunto, com 

muitas opiniões juntas, é que se resolvem as coisas é muito importante porque isso também ajuda a criar 

consciência nas pessoas. As pessoas não são tão individualistas, aprendem a viver em sociedade e isso é 

muito bom e isso perdeu-se. Hoje questiono e acho da maior importância esta obra do Ateneu. É 

importantíssima de facto. Isto é para o futuro, mas as obras, tal como nos sindicatos, é preciso pessoas 

dentro daquelas casas. E as pessoas são cada vez menos. O Ateneu velho, que agora já é um edifício 

novo, servia perfeitamente para albergar as pessoas que vão desenvolver actividade no Ateneu novo. 

Mesmo com a sua exiguidade, as pessoas que iam ao velho já quase não o enchiam, na altura. Tem uma 

importância, mas também é preciso criar condições para que as pessoas vão ao Ateneu, quem diz ao 

Ateneu diz a outro lado qualquer. Temos as infra-estruturas, mas não temos o que é mais importante que 

são as pessoas.  

I – O senhor (nome) frequentemente, ao longo da autobiografia, faz várias reflexões. A reflexão ocupa um 

papel importante na sua vida? Pára frequentemente para pensar? 

B – Passo a vida a pensar em coisas, como é que … Às vezes, até nem é em coisas essencialmente 

práticas, às vezes é mais teóricas, é mais como é que a gente há-de resolver aquele problema? E depois 

começo a imaginar, na minha cabeça, assim seria melhor, depois equaciono aquilo tudo. A gente tem 

aquele contratempo, tem aquela vantagem, ou a outra vantagem será mais importante? A minha cabeça 

muitas vezes não pára em relação a essas coisas. Não páro em relação a muita coisa. 

I – São mais reflexões da sua vida pessoal ou profissional? 

B – Em relação à vida profissional não. A vida pessoal …vamos lá ver tanta modéstia não leva a lado 

nenhum. Também tenho a minha vida pessoal. Sempre me preocupei mais com o conjunto, o colectivo, 

também fui habituado desde pequenino a pensar que não é só com o meu bem-estar que os problemas se 
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me resolvem. Também tenho de me sentir, além de eu estar bem, sinto-me confortável se as pessoas que 

me rodeiam também estão bem. 

I – Há uma grande preocupação sua com os aspectos sociais. 

B – Que me importa a mim estar bem, se à minha volta tenho dezenas de pessoas que estão muito mal? 

Eu penso que ninguém se pode sentir feliz nem satisfeito com situações dessas. As questões pessoais, 

familiares interessam. Agora que estou um pouco mais velho estou um pouco mais egoísta nesse aspecto 

e mais preocupado com a minha netinha e com o meu netinho e como ajudar o meu filho a ultrapassar os 

problemas. Tive problemas com o meu filho e também falo nisso. Mudei em relação à toxicodependência. 

Isso fez-me abanar um bocado. 

I – Foram novos conhecimentos que teve que adquirir. 

B – Pois, inclusive, tive que engolir sapos. Tinha uma ideia em relação à droga que era muito retrógrada, 

hoje reconheço, nesse aspecto. Eu tinha uma ideia em relação à toxicodependência que felizmente hoje 

não tenho, porque me bateu à porta. Teve um final feliz. Noventa por cento dos casos não tem. Foi com a 

minha reviravolta na maneira como pensava que ajudou bastante a que as coisas tivessem acabado bem. 

Era violento e ignorante em relação à toxicodependência. Pensava eu e dizia que só se resolvia ao murro e 

ao pontapé. Quando me bateu à porta, senti fugir-me as coisas mais queridas que tenho na vida que era o 

meu filho. A minha companheira ajudou-me muito a perceber e a dar a volta a esta minha maneira de ver 

as coisas. Felizmente, hoje já penso de maneira completamente diferente e penso que a ajuda é 

fundamental às pessoas que precisam dela e que deve ser dada desinteressadamente e não é só quando 

bate à porta, é todos os dias. Se eles estão mal e a gente não lhes dá amor e carinho, então deixa de haver 

elos de ligação, afectividade e vai tudo por água abaixo. Aprendi muito. 

I – A experiência é que fez com que alterasse a sua opinião. 

B – Foi, foi. Tenha a certeza que sim. Se não me tivesse batido à porta, eu hoje ainda pensaria da mesma 

maneira. Ou talvez não, mas quando nos tocam directamente o problema… Às vezes, a gente reflecte 

sobre os males, sobre a sociedade, isso fez-me reflectir um pouco mais sobre aquilo que é meu porque, na 

altura, era um pouco desprendido. Não deixei de acompanhar todos os problemas sociais que nos 

envolvem. Naquela altura, talvez não estivesse tão desperto para aqueles problemas. Pensava que só 

acontecia aos outros. Tinha que reflectir sobre isso tudo. Nós amadurecemos muito com a idade. Nunca 

fui defensor da hierarquia da antiguidade nem da velhice porque penso que há muitos jovens com 

excelentes qualidades e capacidades, mas a idade traz-nos muita coisa boa. Li num livro qualquer que a 

nossa capacidade de ensinar só começa a ser mais eficaz depois dos cinquenta anos. É a altura em que 

começamos a transmitir aos outros o que aprendemos porque até aí transmitimos, mas nunca da mesma 

forma. Eu notei isso, que depois dos cinquenta anos amadureci bastante. Comecei a fazer uma análise 

mais aprofundada das coisas e comecei a dizer fosse o que fosse, mas a pensá-la bem primeiro. Só 

depois… Às vezes as coisas saem extemporâneas, saem por sair e às vezes corro riscos, umas vezes saem 

bem, outras saem mal. Dos cinquenta anos para cima, já dificilmente saem mal. 
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I – E essas reflexões que faz que depois dos cinquenta, essas competências que considera que adquiriu, 

são do domínio pessoal ou mais a nível profissional? 

B – A todos os níveis. Eu fervia em pouca água. Nunca controlava o que dizia. Saía-me um desabafo sem 

pensar. Não pensava bem naquilo que me ia sair e saía. Às vezes saía certo, outras errado. Com a idade, 

comecei a pensar melhor, tanto a nível pessoal como social como profissional. Nós tendemos a pensar 

melhor antes de dar uma resposta, tendemos a ir buscar os conhecimentos que temos. Depois, então, com 

base nisto, a resposta melhor é esta, fazendo em relação aos outros e em relação a nós.                         

I – Fazendo uma retrospectiva da sua vida, em que área é que pensa que aprendeu mais? Adquiriu mais 

conhecimentos, mais experiências, mais competências?  

B – É um bocado difícil porque sei que aprendi muito em termos da vida socialmente, mas também 

aprendi e de que maneira como indivíduo. Fiz a quarta classe com doze ou treze anos. Vou dizer isto 

porque agora tenho uma vida estável e conseguir o equilíbrio e consegui-lo de uma maneira honesta em 

termos profissionais, sem ficar a dever nada a ninguém, sob o ponto de vista dos favores. Aquilo que 

consegui foi tudo obra do meu esforço. Socialmente, evoluí bastante, mas profissionalmente também. 

Aprendi muito. Parece-me que também é importantíssimo este aspecto, conquanto que os jovens vão para 

uma escola industrial ou naquela altura para um liceu… hoje não é tanto assim. Iam porque os pais 

queriam que eles fossem. Se calhar, por vontade própria, até nem iriam. Comigo passou-se o inverso. Fui 

estudar porque senti necessidade de desenvolver mais conhecimentos técnicos para poder acompanhar a 

minha carreira profissional e económica e acho que consegui. Penso que dificilmente haverá alguém que 

tenha conseguido aquilo que consegui. Às vezes, ponho-me a pensar quantos engenheiros e doutores não 

ganham aquilo que eu ganho. É verdade que eu sei que é verdade. Estive a falar com uma ex-colega da 

MEGUE e até fiquei envergonhado de lhe dizer quanto é que vai ser a minha reforma.  

I – Chegar a esse ponto significa que adquiriu muitos conhecimentos e tem muitas competências que o 

levaram a essa posição. 

B – É isso que eu digo. Fui levado a isso, mercê do esforço que faço desde pequenino, muito jovem e 

desde aí comecei a preparar o meu futuro, tenho essa consciência. Foi aí que comecei esta longa carreira. 

A maior parte não consegue. Tenho uma vida estável, organizada que me permite ter alguma segurança. 

Penso que tenho o resto dos meus dias assegurado, mas isto está muito complicado. 

I – Trabalhou numa área técnica que exige um grau de especialização diferente. 

B – Certo, mas também lhe vou dizer uma coisa: eu se continuasse como… Eu fui para a EPAL com vinte 

e oito anos, por aí. Se continuasse cá fora, como operário especializado, não tinha ficado só com o curso 

industrial, tinha que ir à luta. Não conseguia ver os outros a subir e eu ficar parado, não… Desde que 

estivesse ao meu alcance, é evidente. Com honestidade, sem tirar o lugar a ninguém, hoje era capaz de ter 

o curso de engenharia. Houve colegas que o fizeram. Andaram comigo na escola industrial e são 

engenheiros porque a vida os obrigou a dar mais, porque também há pessoas que se ficam.  



 16 

I – Perante os desafios das novas tecnologias conseguiu superá-los e, hoje em dia, o computador utiliza 

mais no domínio pessoal ou no trabalho? 

B – O meu trabalho é todo feito com computador. Hoje uso o telefone e o computador. Tenho à minha 

responsabilidade toda a água que é consumida no sistema de abastecimento da EPAL, desde que ela sai 

da albufeira do Castelo de Bode até que sai na torneira em Sintra, em Cascais ou em Torres Vedras. 

Tenho de verificar a qualidade e a quantidade de água, é tudo da minha responsabilidade. Tenho equipas 

espalhadas e que são os meus colaboradores, os tais com quem eu lido e felizmente dou-me muito bem. 

Tenho quatro computadores à minha frente e tenho de estar a interpretar aqueles valores, em termos de 

qualidade e de quantidade, a todo o momento. Se a água chegar a bem a Mafra, a Torres Vedras, ao 

Entroncamento, a uma zona muito ampla, tudo isso é da minha responsabilidade.  

I – E interpretar esses valores que os computadores que dão foi adquirindo com a experiência? 

B – Com a experiência e com o conhecimento que tenho das estruturas da empresa, da capacidade de cada 

estação de produzir isto ou aquilo, qualidade desta ou daquela, do consumo… Há um trabalho que tenho 

que fazer, tenho que fazer as previsões de consumo para amanhã. Cascais vai consumir tanto, Odivelas 

vai consumir aquilo, todos os dias tenho que fazer a previsão e para satisfazer isto tenho que fazer chegar 

a águaa determinado sítio pela crel, aquilo a que a gente chama a crel. Tenho que fazer chegar água 

suficiente para satisfazer tudo. Tenho que calcular as águas e fazê-las distribuir por esses centros e tenho 

que saber onde vou buscar água e que tipo de água para levar para cada um dos locais. Há tratamentos 

diferentes às águas. Tenho de saber gerir a água de acordo com as necessidades de tratamento e consumo 

para que ela chegue a condições a todos os sítios. Tenho primeiro que ver e depois no outro dia tenho que 

distribuí-la, geri-la. 

I – Essa previsão que faz é com base em dados que já tem? 

B – Temos dados baseados em curvas características que mais ou menos tento seguir. Por exemplo, há as 

características, do ano passado, do dia vinte e oito de Junho. Depois tenho que geri-las. Nada garante que 

no ano passado não tenha estado a chover e hoje esteja calor. Nem nada garante que amanhã não esteja 

mau tempo e isso altera logo. 

I – Com base nesses conhecimentos é que altera a previsão? 

B – Com base nesses conhecimentos e com base no estudo das curvas de consumo dos anos anteriores. 

I – Isso já tem muito a ver com a sua experiência de muitos anos? 

B – Praticamente, já nem vou consultar. Tenho de fazer um mapa, mas já sei que Cascais vai gastar 

amanhã cinquenta mil, por hipótese. Também sabemos que, por vezes, nos excedemos um pouco nas 

águas captadas, fizemos uma previsão por cima, mas não há problema nenhum, temos o armazenamento 

nos adutores que nos permite um encaixe dessa água que já fica para amanhã. Quando fizermos as 

previsões já contamos com mais esta que já cá está.  

I – Tem a ver com uma experiência acumulada que permite gerir… 

B – Sim. 
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I – Resta-me agradecer o tempo que me dedicou. 

B – Não quero que faça isso, não me agradeça nada. 

I – Sim, mas tenho que agradecer a colaboração que foi espontânea, voluntária. Depois de ter feito tantas 

perguntas também pergunto ao senhor (nome) se me quer perguntar alguma coisa a mim. 

B – Vou fazer-lhe uma pergunta que é um pouco pertinente. 

I – Diga. 

B – Também me sinto, nesse aspecto, um pouco beneficiado. Este processo de reconhecimento daquilo 

que a gente sabe. Às vezes, ponho-me a pensar em termos comparativos, com os jovens, que fazem o 

décimo segundo ano, ano após ano, se não acha que é de certa maneira injusto para um indivíduo a quem 

é exigido tanto, durante tantos anos? Nós não estamos para ser avaliados, demonstramos o que 

aprendemos durante a vida, isto de ficarmos em igualdade de circunstâncias com um jovem que anda aí, 

com interesse, durante anos, a fazer aquilo que a gente consegue em tão pouco tempo? 

I – O senhor (nome) já respondeu à questão. Quando um adulto decide fazer um processo de 

reconhecimento, de validação e de certificação de competências está a fazer apelo àquilo que adquiriu 

pela experiência e é essa experiência que socialmente se está a reconhecer; é dar valor à experiência que 

as pessoas adquiriram.   

B – Gostava que os jovens dessem volta a isso. No meu tempo também havia jovens que ficavam a jogar 

matraquilhos, em Alverca, e eu vinha estudar. Se calhar não tiveram quem lhes desse estímulos e abrisse 

caminhos. Quem os ensinasse e se calhar os pais também não contribuíram nada para que eles fossem 

mais exigentes com eles próprios. Tenho muita pena desta malta. 

I – Se não fosse a riqueza de vida de alguns adultos e das suas histórias de vida, eu e outros colegas não 

teríamos oportunidade de fazer alguns estudos. A propósito da entrevista, ainda quero dizer que depois 

vou enviá-la porque é mais um documento que pode enriquecer o seu dossiê. Aqui vão estar mais 

informações, aproveitou para reflectir mais um pouco sobre a sua vida.  

B – Se precisar de mais alguma coisa, a gente arranja sempre mais tempo para o que precisar. 

                    


