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 “Oh, se me lembro!... Entrava às oito, saia ao meio-dia, subia 
duzentos e oito degraus, descia duzentos e oito 
degraus…Tornava a subir…Era às cinco horas que vinha 
almoçar…mais duzentos e oito…depois tornava a descer e nessa 
noite ia às dez, onze horas, conforme…” – AR 
 
“E a minha mãe, quando eu era pequenino, levava-me com ela 
prá fábrica…ia à praia, fazia uma poça…Elas ali é que iam lavar 
a roupa…Fazia uma cova e a água vinha da rocha pra baixo, 
enchia ali, aquela cova ali…e a minha mãe levava-me e punha-
me ali naquela poça a brincar, com a água, com uns bonecos e 
coiso, tal, punha-me ali a brincar…” -  AR 
 
“Eram, eram muitas mulheres…Quando chegava ali um burro, 
andavam ali as varinas com os cestos à cabeça a carregar a 
sardinha…depois andava a rapaziada com um pauzinho a tocar 
nas sardinhas pa ficar pró chão, pra apanharem! [risos] E elas 
não diziam nada, que já sabiam que havia fome naquela 
altura…”  - A.R. 
 



 

  
 
“Subir a ladeira aqui…Ou então pelas escadinhas!..Mas as 
escadinhas tinha mais trabalho…Era mais difícil subir aquelas 
escadas todas e então íamos por aqui, por essa 
ladeira…Trabalhei aqui uns 30, 40 anos, a descer todos os dias 
essa ladeira e a subir!...Foi uma..O meu trabalho foi aqui!”  - 
LCP   
 
“Esta parte não se vê bem…Ali aquilo é tudo rocha! E os gajos 
faziam ali…Uma ocasião apareceu um, com um 
cabaz…(…)Com um cabaz…Aqui que era a cerca, aquelas duas 
árvores, aquilo… Teve  ali, comeu, dantes tava ali cheio de 
árvores..Comeu e bebeu…E depois de descansar um 
bocadinho…Isto é autêntico! O gajo vem, põe-se em cima do e 
virou-se e diz assim “Lá vai Lisboa!”(…) Atirou-se! Quantos e 
quantos vieram aqui se suicidar!...(..) Comeu e bebeu…E depois 
até essa coisa andou lá muito tempo em Almada! “Onde é que 
vais?” “Olha, cá vai Lisboa!” E a malta ia por ali abaixo!”  - 
LCP 
 

Ginjal e Olho-de-Boi 
Fábricas e Fabricos 

 
“A Companhia Portuguesa de Pesca era uma Companhia que 
tinha vinte e três barcos, duas lanchas…para transportar o pessoal 
de Lisboa pra cá…e tinha o reboque. O reboque levava às cinco 
horas, mas se fosse algum trabalhador, que tivesse algum barco na 
doca, levava o trabalhador à doca, à de Alcântara. Era uma 
companhia de peixe. Ia prás outras terras, pró estrangeiro, apanhar 
peixe…E aquilo acabou porque intigamente os barcos iam e 
entravam num país, na Inglaterra…pescavam, vinham-se 
embora!.. Mas depois começaram a dizer não, este bocado aqui é 
nosso!...E quem quisesse pescar ali já tinha que pagar…E acabou 
a pesca assim.”  (pág.15 da transcrição e pág. 4 da edição)  - 
AR 
 

 
“Ia para lá sardinha e era cozida lá e era metida na lata…e a 
minha mãe era azeitadora, tinha um pio grande, tinha que levar 
as sardinhas pró fundo pa encher de azeite e depois tinha que as 
trazer cheias de azeite cá para cima. Que ninguém queria fazer 
aquele serviço (…) Por causa do músculo! Muitas não tinham 
músculo… e era a minha mãe e uma chamada Beatriz, que 
morava ali na Rua das Vítimas… essas é que faziam esse 
serviço” – AR 
 
“La Paloma! Agora não me tava a lembrar…La Paloma…Era, 
era um alemão. Depois morreu o alemão, morreu a fábrica. Os 
encarregados era marido e mulher, morreram lá dentro 
queimadinhos…” – AR 



 
“Antigamente era muito duro!...Eu, tenho lá polainas assim deste 
tamanho e tinha uma que era assim … Ainda a prender madeira 
com aquela garlopa, era garlopa! Quanto mais comprida, mais a 
tábua ficava mais direita! Que não havia máquinas!...Não havia 
máquinas para aparelhar aquilo. Era à mão! Eu ainda trabalhei no 
Olho de Boi assim! Até foi um bocado, muito, duro…Quando 
comecei a abrir os olhos, começaram a chamar, a chamar, a 
chamar, a chamar…Comecei a abrir os olhos…Só havia, no Olho 
de Boi só a única máquina que havia era uma serra, prá gente 
serrar. O resto tínhamos de fazer tudo à mão Tínhamos que abrir 
buracos pra enfiar a madeira uma na outra, à mão…com um 
amieiro, com um macedo, tuca, tuca tuca, tuca, tuca… seis 
centímetros de um, dez…tudo à mão…A gente tinha que fazer de 
tudo! Até o sal foi duro! Até o sal era duro!...De Inverno, chegava 
ao meio do rio, já não passava, por causa das rochas…A gente 
tinha ali frio, frio, frio, frio…Antigamente, foi muito duro!” 
(pág.22 da transcrição e pág.8 da edição) - AR 
 
“Houve alguns que se despediram-se de lá e fizeram, que tavam lá 
no Parri Son foram pró Olho de Boi e do Olho de Boi foram pró 
Parri Son [Parry & Son]. Mas isso foi… foi…pra aprendizagens, 
que era pra ganhar mais dinheiro… Antigamente era só, só 
interessava era o dinheiro, não era? Era prá gente comer!...Já fui 
pra lá ganhar cinco mil e duzentos…E o aumento era de dois 
tostões, três tostões…de aumento. Naquela altura que era assim. 
Também sofri muito no Olho de Boi!...Lá aprendi, o ofício, 
cheguei a oficial especializado de primeira…e lá me mandaram 
embora com as mãos assim a abanar!...”  (pág.21 da transcrição 
e pág.7 da edição)– AR 
 
“Tinham em frente uma casinha mais pequenina que era dos 
soldadores, que fica quase por baixo dos escritórios, err…Havia 
ali a parte, a meio, que vai pra cima da muralha, tem a caldeiraria 
do outro lado…Que é pegada à fundição… Que fica mais pra 

lá!..E naquela parte, aquela parte toda ali, era…Onde tem as 

 
“Eu lembro, era tudo cheio de máquinas! Só havia era um veio 
com, com rolamentos…a sardinha saía do…Saía de lá de dentro 
do pio, com o azeite, era metida logo na máquina para cravar e 
cravavam logo a sardinha depois já cheia ”  – AR 
 
“A Companhia era uma empresa que, como o próprio nome já 
indicava, Companhia Portuguesa de Pesca, tinha 20 e tal navios 
de pescado arrasto, que iam até,  muitas vezes até às 
Canárias…Não eram todos ao mesmo tempo!..Tinham uns lá e 
outros cá. Uns aqui em reparação, outros aqui na doca.”  - LCP 
 
“Tava tudo dividido. Caldeiraria era uma, fundição era outra… 
Tinha cantina, tinha cantina… Tinha armazém de ferro, 
tinha…torneiros, tinha serralheiros…tinha carpinteiros, os 
carpinteiros brancos trabalhavam na mesma oficina…Era, era 
tudo assim…” – AR 
 
“Desde o escritório, a secção para fazer requisições, tinha…uma 
oficina de soldadura, tinha mestre, contramestre…tinha 
caldeiraria, tinha fundição…para fazer as hélices lá…Eras feitas, 
as hélices de ferro! As outras não eram. Aquelas que eram em 
cobre e latão não eram… E….tinha muita coisa! Carpintaria, 
caldeiraria…” – AR 
 
“Eu então tinha outro chefe, que era o chefe dos torneiros, os 
torneiros tinham um chefe, os serralheiros tinham outro…E 
depois lá mais pó fundo era ao da ferragem…Não é maçaricos, é 
forjas!...É os ferreiros! Que os ferreiros ali também faziam muito 
trabalho!..” - LCP 
 
“Tinha setecentos operários…e oitocentos marinheiros.”  – AR 
 
“ (O Santos Matias) Era o gerente daquilo tudo... Abaixo dos 
mestres todos era ele. Acima dele, a contar com os mestres 



escadas ia pró refeitório, antes de chegar às escadas, chegava-se à 
fábrica do gelo!.. A fábrica do gelo tinha depois uma câmara, uma 
abertura, em que a gente atravessava ali pra ir lá pra dentro, prás 

câmaras de gelo…Depois tinha o elevador que levava as pedras do 
gelo lá pra cima, aqui vinham por aquela calha toda pa  uma caixa 
trituradora que tava  ali à ponta…Que aquilo, quando o gelo saía 
dali e ia pra baixo, ia em pedra…E então quando chegava àquela 
caixa ali, era triturado e saia todo aos bocadinhos, pra uma manga 
que eles tinham também em cima, ligava ao porão do navio. E 
depois punham, eles já sabiam, são tantas pedras, são tantas 
toneladas!..Punham, começavam a pôr o gelo…Parece-me que 
era…Que punham à proa!..Já todo partido, já todo…triturado. Era 
pra quando chegassem ao mar, faziam o arrasto e o peixe que 
tinha, tinham assim no convés, tinham uns suportes rasgados, onde 
se metiam assim umas travessas , pra despejar ali, pró peixe não ir 
todo pró lado…E ali escolhiam o peixe. Então, iam pró porão. O 
porão, o peixe não era a monte!..Eram divididas, tinha… A altura, 
podia ser desta altura e tinha…daqui práli, tinha o empanado!...è, 
chamavam o empanado, que eram umas tábuas, que…vedava a 
parte de baixo, começava-se a meter o peixe por baixo…depois 
metia-se aquelas tábuas, fazia uma divisão, aquele peixe já não 
levava mais peso!..Depois à mesma altura fazia-se outra e assim 
sucessivamente até chegar mesmo ao interior em cima…do 
convés. Quer dizer, aquilo, a pessoa até ia práli … Até primeiro 
começar a tirar o de cima… pra  não pisar o peixe, era tudo tirado 
à mão. Depois quando tinham o espaço, punham uma canastra, 
com…Como é que eles chamavam àquilo?..Era uma… Era o 
género de uma grua! Não é uma grua…Não me lembra agora o 
nome!..Aquilo era um cabo com dois ganchos e essas 
coisas…Tinham uma parte assim de lado onde se pendurava os 
ganchos, os gajos puxavam aquilo e então vinha o peixe, 
descarregavam ali. Mas aquilo era interessante!..” (pág.16 da 
transcrição e pág.5 da edição)  - LCP 
 
“Tiravam tantas toneladas práquele dia ser vendido, ir à lota!.. E o 
navio só vinha pra cá, no fim de ter despejado o peixe todo…Eles 

todos, ele que mandava lá tudo.” – AR 
 
“O Santos Matias…Que era o administrador de chefe, como se 
fosse dono disto tudo! Ele é que dava ordem pa…pa admitir ou 
pa despedir…É pra dizer, era, o primeiro escriturário era ele, 
aqui! Ele é que punha e dispunha! Não se fazia aqui nada sem 
ordem do Senhor Matias!..Agora com respeito às reparações era 
tudo encomendado lá por Lisboa, porque tinham aqui 2 
engenheiros!..E é que viam o que é preciso fazer, tirar este, do 
porão, ou...enfim, qualquer coisa que era necessário fazer, eram 
os engenheiros que mandavam!”  - LCP 
 
“O dono era uma firma, era todos!... Era o pagode que foi 
revelado! Era…uma firma que muita gente deu pra lá 
dinheiro…e o dinheiro que deu, deu pra fazer a firma e esses 
nunca mais viram nada!...Foram pra lá os ladrões pronto!...” – 
AR 
 
“Porque ali é que era a firma, ali é que eles começaram a nascer! 
A Companhia…Aquilo intigamente era uma…de coisas assim 
de…de doenças, de remédios, de doenças…Depois é que acabou 
e eles apanharam aquilo e ficaram e fizeram ali as oficinas. 
Aquilo era muito grande! Aquilo, o Olho de Boi era grande! 
Tinham um terreno pró lado da rocha e tudo…” – AR 
 
“Ali em Santos, que é onde faziam a descarga…Chegavam a ter 
ali 2,3,4 navios! Era a companhia que mais navios tinha de pesca 
do alto! E…E então tinha esta parte aqui onde faziam as 
reparações. Eles acabavam, descarregavam, traziam, quando 
traziam o peixe, iam práli, descarregavam lá o peixe, tavam lá 
quase uma semana…Porque eles não descarregavam o peixe 
todo de uma vez!” - LCP 
 
“Não, só reparavam. Construir, nunca construíram. Já vinham os 
navios feitos. Às vezes havia os navios que já vinham em 



não vinham, só o peixe que traziam era o que eles salgavam, outro 
que secavam e outro que ainda era fresco e que eles, os 
marinheiros assim pra lá à socapa apanhavam! E até às vezes 
davam, vendiam…Eu comi muito peixe seco, que era cozido 
depois, também…“E…Quer dizer, os navios depois vinham 
práqui…Carregavam de carvão…que ainda lá têm, parece que já 
nem têm, a cova do carvão! Tinham lá em baixo…Err…Depois 
compraram outro a gasole…Que iam lá abaixo à coisa, à Shell 
meter gasole… E as reparações eram feitas aqui todas! Só quando 
era preciso mudar de chapas, no fundo ou coisa assim, iam prá  
doca seca pra Lisboa. E aí faziam a reparação no costado, 
substituíam as chapas todas que tavam, vinham práqui… Nós aqui 
os serralheiros tínhamos uma secção de tornos e serralheiros, tinha 
electricistas, tinha carpinteiros, isto aqui era tudo uma carpintaria! 
Todo este bocado, isto já foi muito depois da carpintaria! Porque 
isto era dos tanoeiros!..Era da cooperativa dos tanoeiros, que 
tinham práqui tonéis de vinho, que reparavam aqui, isto aqui era 
cheio de vinho!” (pág.15 da transcrição e pág.6 da edição) - 
LCP 
 
“A pica era um ofício sem profissão. Servia pra tudo!..A pica 
é..Se vossemecê reparar, vai ver aí um barco, aquilo chega até a 
uma altura de ferrugem…E só ia picar aquela ferrugem…É o 
género de um martelo, mas tem dois gumes…Tem duas pancadas, 
não é? Não é pancada! Bom, tem dois cortes!...Tem uma assim e 
outra assim e aquilo era afiado…E então os gajos iam com aquilo, 
picar ali, bater, pa tirar aquela ferrugem! Até que mais tarde 
comprar máquinas pneumáticas, punham um género de um 
escopro e a máquina trabalhava…Mas tinha de ser o homem a 
agarrar aquilo e era mais rápido!..”  (pág.17 da transcrição e 
pág.6 da edição)- LCP 
 
“Quando eram navios de grande reparação, porque alguns 
queimavam carvão…Porque, os últimos que compraram eram 
motor…O motor era diferente do carvão. O carvão tinha a 
caldeira, que…tinha então as fornalhas, quer era metido carvão, 

segunda mão e lá eram todos reparados, todos reparados…Fazia-
se lá grandes reparações, com o navio dentro de água, com 
grandes reparações!...” – AR 
 
“Da linha de água pra cima a gente fazia a reparação, da linha de 
água pra baixo, ia à doca.” – AR 
 
“Nem a doca! Nunca tiveram…Aí, quando era preciso ir á doca, 
iam a Lisboa…Aqui fazia-se todo o trabalho interior do navio, 
com ele aqui encostado á muralha. Carpintaria, soldador, 
torneiros…Ia-se buscar o material que era pra tornear, pra 

substituir, ia prá oficina, que é aquela parte de lá comprida!..” - 
LCP 
 
“A doca era a de Alcântara, era ali…Por exemplo, queriam pôr 
chapas no fundo…O barco ia lá acima e ficava em cima dos 
picadeiros, tiravam as chapas, punham outras chapas. Traziam as 
velhas e pelas velhas faziam um nova e depois levavam. Vinham 
já com chapas novas, pintadas e tudo.” – AR 
 
“Foi, fiquei sempre na parte da carpintaria. Depois quando 
chegou a altura…de reformar, eu queria fazer os setenta… os 
setenta anos e já não fui fazer, porque aquilo faliu. Faliu…Não 
faliu…Acabou!” – AR 
 
“Fiquei lá, fui o último a sair de lá. Fui o último a sair de lá!...O 
que eles me deram foi o oficial especializado de primeira 
carpinteiro machado…” – AR 
 
“Nessa altura, até cheguei a andar na pica!..Uma coisa que 
um…um velho reumático ou um ignorante…Pois, eu também 
não era nenhuma pessoa de idade!” - LCP 
 
“ E percorri, levei muita…muita pontapé aí pá!..Maus tratos…A 
falarem connosco às vezes como se tivesse a falar com…Vá 



tinha umas bancas, chamado umas bancas, assim…um espaço ao 
lado…Cheio, que era onde estava o carvão todo, que aquilo, 
depois tinha outro assim a meia nau…Ao meio, que era do carvão 
e o resto por exemplo daqui práli, até vá lá…Até aqui como se 
fosse a proa…Era tudo o porão para armazenamento do peixe! 
Porque daqui ficava a máquina e ficava pra baixo o túnel onde 
tinha o veio.”  (pág.15 da transcrição e pág. 5 da edição)- 
LCP 
 
“Foi a carpintaria, esta parte aqui, fazia tudo parte do 
mesmo!...Mas… [aponta para a frente, para o fundo do corredor] 
Ali tinha as máquinas, tinham lá estes moldes [aponta para a 
vitrina, onde estão expostos] Isto que está ali é um burro! [aponta 
para a peça, exposta um pouco mais à frente] É um burro, O nome 
é Worthington [bomba de água de um motor a vapor] mas também 
se chama um burro! [Aproxima-se da peça] era a máquina que 
puxava a água para as caldeiras, quando os barcos eram a vapor!..”  
(pág.20 da transcrição) - LCP 
 
“ Fiz muitos veiozinhos destes [aponta-os na peça], destes… Fazia 
estas manilhas…Isto é tudo em latão, fazíamos, tudo isto se fazia 
cá! E isto fazia também, era na fundição! Havia fundição lá em 
baixo, que se fazia disto à brava!..” (pág. 20 da transcrição e 
pág.6 da edição) - LCP 
 
“Ele tinha, isto era um aparelho destes, ficava no ponto de 
comando…E havia um outro, igual a este, pendurado na casa das 
máquinas, em frente dos motores! De maneira que quando um 
navio era pa arrancar, estava o Capitão com a mão em cima 
disto…E estava os maquinistas em baixo a olhar pró…Não me 
lembra agora no nome disto!..Pa outra peça como esta, que tava 

pendurada, que aquilo tinha uma corrente que vinha cá abaixo!”  
(pág. 20 da transcrição e pág.5 da edição)- LCP 
 
 

como muitas vezes falam com os mendigos! E coisa 
assim…Ainda passei aqui um mau bocado!” – LCP 
 
“Eles tinham um sindicato, todos nós tínhamos sindicato. Eu tive 
sindicato, ali na Rua da Boavista!...De carpinteiro machado. 
Tinha sindicato, fui para lá como aprendiz!...” – AR 
 
“A gente queria era mais dinheiro! Agente queria era mais 
dinheiro!...O que chegava não dava pra comer…né? E eles, na 
altura, apanhavam lá o atum, houve uma altura em que 
apanharam o atum, que aquilo não queria saber! Aquilo… Foi 
encher de dinheiro, foi encher a barriga! E a gente não apanhava 
nada, não é? E depois fizeram uma greve!...E então a greve foi 
feita dentro das, da…da linha. Todos nós, carpinteiros e 
serralheiros e caldeireiros e fundições, faziam a greve, cada qual 
em seus sítios” – AR 
 
“O que é que eles disseram, o que é que eles queriam que a gente 
dissesse? Eles não podiam dizer nada!...Quem podia dizer era o 
patrão! O patrão não quis dar mais dinheiro, não tinha...diz que 
não tinha, não tinha, não tinha…Pronto.”  – AR 
 
“Assim que mudou. Aquilo começou a ir…Porque também, 
muitas vezes o mal tava da nossa parte! Porque pensámos 
naquela altura que isto ia dar a volta, atão que isto era tudo 
nosso! Cada um faz o que quer! Tá a perceber?..E o mal todo, 
ainda foi esse!..É muitas vezes não se ter respeito à 
autoridade!..”   - LCP 
 
“Geralmente, era indivíduos que não tinham casa e havia lá uma 
casa, o indivíduo era bom operário, entrava pra lá… Outros era 
guardas, guardas…Outros era do gelo, outros era do 
carvão…Como ganhavam assim pouco, punham-nos ali.” – AR 
 
“Pra mim não me interessava!... [referindo-se ao Bairro Social] 



 
 
“…Isto é uma válvula, aquilo era um, também é um…não me 
lembra agora…aquilo também, era ligado ao motor Worthington 
de pa puxar a água [bomba de água de um motor a vapor], tinha 
ali pa puxar… isto são carretos!...Uma esfumaceira, pa  meter ali 
o veio…E isto é uma válvula, isto é os moldes prás  válvulas!..”  
(pág.20 da transcrição) - LCP 
 

Primeiro, ficava longe da vila! A segunda, no Inverno era um 
sacrifício subir isto e descer!..E as casas, embora elas tivessem 
aquecimento…mas um gajo não tinha ali com que se 
distrair!..Só se começou a distrair quando isso se formou um 
clube aqui e que vinham práqui jogar onde era ali, da parte de lá, 
era um refeitório, fizeram ali um refeitório…E vínhamo-nos 
entreter praí, jogar às cartas e coiso…Até desta parte aqui 
também, entretínhamo-nos aqui!” - LCP 
 
“ Era o Clube da Companhia Portuguesa de Pesca! CPP! 
Era…Não…As pessoas podiam vir de fora e dali!..Opá, 
juntávamo-nos ali!...Mas aquilo também deu muito a muitos! 
Também se governaram ali bem, que aquilo…Não havia 
fiscalização, não havia nada! Oh!..” - LCP 
 

 


