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Olho de Boi / Quotidiano  
 
 Leonel Pagaímo - “ Vinha! Muitas vezes vinha aqui prá praia! Mas tinha um medo da 
água que me pelava! Olhe, pá! Olhe aqui pá Fonte da Pipa! Vínhamos práqui, os 
velhos…E então..Epá…Vinha com a minha irmã, mais as outras raparigas da idade 
dela…E eu quando chegava aqui, tinha o calção, mas…dá à perna!...E a minha irmã 
“Leonel, anda cá!” “Não, que tu vais-me pôr na água!” Ah, lembro-me tão bem!.... 
Quando me apanhava, apanhava-me assim plo cabelo..”Anda cá!”, punha-me à beira de 
água, tapava-me a boca, punha a outra mão assim…E eu estava ali a 
chorar…Ai,ai,ai…Pumba! Ia de costas! E depois, quando ela me levantava e tirava, err.. 
ficava a escorrer e a chorar e coiso..oh! Depois ela chegava a um ponto, diz “Ah, Já não 
vale a pena dar mais!” Depois tava ela e as amigas…Vinham práqui, tomavam aqui 
banho, vestiam o fato-de-banho e passava-se aqui o tempo…Trazia-se um lanche, 
chegando aí ao meio dia, pouco mais ou menos…E iam todos por aí acima a cantar!” 
[08:17 – 09:30] 
 
Leonel Pagaímo - “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!”  [09:31 – 09:55] 
 
Leonel Pagaímo -  “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!”  [00:37 – 01:41] 
 
Companhia Portuguesa de Pesca / História e Organização 
 
Leonel Pagaímo - “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...” [37:12 – 37:27] 
 
Leonel Pagaímo - “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!” [39:16 – 39:42] 
 
Leonel Pagaímo - “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 escadas 
ia pró refeitório, antes de chegar às escadas, chegava-se à fábrica do gelo!..” [41:47 – 
42:21] 
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Leonel Pagaímo - “A minha oficina tinha…Ferramentaria…Que é, quem entra, ao 
nosso lado esquerdo, lá ao fundo. Depois da ferramentaria, tem a parte de bancada, de 
serralheiros, que vai dar até á porta principal de entrada (…) Isso era a outra!..Quem 
entrava ali ao portão, era uma parte larga que tinha… Deste lado era os serralheiros de 
bancada e deste lado eram os torneiros!..Tanto que eu tava neste lado…” [47:23 – 
48:13] 
 
Leonel Pagaímo - “Tinha bastantes!..Principalmente, quer dizer, o número não era 
sempre certo!..Porque…chegavam  a ter cento e tal trabalhadores aí, pra mais!..” [40:00 
– 40:10”] 
 
Leonel Pagaímo - “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!”  [45:25 – 46:02] 
 
Leonel Pagaímo - “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!..” [51:12 – 51:38] 
 
Leonel Pagaímo - “Os Farinhas… daqui era o Faustino Farinha, que era o soldador… e 
no outro lado era o…Não me lembra agora o nome dele!..Também era Farinha!..” 
[53:57 – 54:08] 
 
Leonel Pagaímo - “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!..”  [55:22 – 55:48] 
 
Leonel Pagaímo - “Pra mim não me interessava!... [referindo-se ao Bairro Social] 
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!” [46:14 – 46:53] 
 
Leonel Pagaímo - “ 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!..” [46:58 – 47:17] 
 
Leonel Pagaímo - “Era torneiro mecânico! Mas antes de ser torneiro mecânico, fui tudo 
aqui!..Andei na pica, com uma…com um martelo, com uma face, a picar a ferrugem…E 
andava na Escola Fonseca Benevides, ainda foi um caso sério pa me aceitarem, porque 
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depois tinha exame na Fonseca e tinha o exame de torno…E o meu pai lá andou, lá 
andou, lá andou…E esse Senhor Matias…” [48:16 – 48:47] 
 
Leonel Pagaímo - “Trabalhei, quando vim pra cá, fui prá caldeiraria!.. Ajudar o meu 
pai…Depois veio o Verão, houve balão...E os da pica, aqueles sem profissão, uma 
grande parte ia prá rua! Eu, que não preciso, eles não faziam as reparações…Fiquei na 
pica, fui eu prá pica! Depois da pica, precisei de ter trabalho de corno!..E o meu pai lá 
andou, lá andou, lá andou, lá…Falou até com o Santos Matias…Que eu tinha, no fim 
tínhamos um exame de torneiro…De serralheiro, na Fonseca Benevides!..Era 
serralheiro, era torneiro, era tudo! Trabalhar bancada e coiso…” [51:43 – 52:31] 
 
Leonel Pagaímo - “Antes de ir pó torno!..Depois, fiz o exame, acabei o curso, fui práli, 
o meu pai andou, andou…E lá fui prós torneiros, porque o chefe dos torneiros era muito 
meu amigo! Eu até quis namorar uma prima dele!” [53:34 – 53:53] 
 
Leonel Pagaímo - “Eu mais o chefe dessa oficina…O gajo não gostava de mim…nem 
um bocadinho! Por causa de…uma zanga familiar!..O meu irmão tinha casado uma 
sobrinha desse indivíduo, que era chefe, que era o Carapau, o João de Almeida, mais 
conhecido por Carapau…E depois separaram-se!...É claro, ele do meu irmão não podia 
pegar, que o meu irmão depois casou com uma açoriana! Teve lá nos Açores como 
militar, veio, zangaram-se aqui não sei porquê e ele mandou chamar a açoriana, a 
açoriana, pronto!..A partir daí, fiquei eu num caldeirão!..Depois fui prá oficina, como 
na Fonseca…tava a tirar o curso industrial, assim como tirei!..Nós, no final, tínhamos o 
exame de máquinas, de serralharia!..Tínhamos torno, bancada, tínhamos lá um 
exame!..” [48:47 – 49:48] 
 
Leonel Pagaímo – “Dava-me muito bem com ele, eram os Farinhas …Ele gostava 
muito de mim!..Que eu cheguei a estar com ele a mandar e ele foi uma pessoa que me 
ajudou, ensinou-me bastante! (…) Só tinha um conflito com ele, quando eu fazia o 
trabalho mal feito! Chamava-me à atenção!..E eu…Como tinha um princípio também, 
concordava com ele, mas não lhe dizia nada! Ficava assim amuado, assim muita 
coisa!... Mas via que na verdade, ele tinha razão!..” [55:48 – 56:34] 
 
Leonel Pagaímo – “E…ali esse Farinha quis-me de facto puxar pra ele, mas…isto 
depois deu a volta!...Eles começar a perder também o manto, ou o respeito, mas eu tive 
sempre respeito com eles!..Que ele até era uma pessoa que todos os dias passava pela 
rua onde eu morava, quando eu era solteiro…E, enfim…Compreendia que isto era 
deles, eles é que tavam a mandar, eu somente tinha de fazer a minha obrigação e mais 
nada!..” [57:10 - 57:42] 
 
Leonel Pagaímo - “ E percorri, levei muita…muita pontapé aí pá!..Maus tratos…A 
falarem connosco às vezes como se tivesse a falar com…Vá como muitas vezes falam 
com os mendigos! E coisa assim…Ainda passei aqui um mau bocado!” [54:26 – 54:47] 
 
Leonel Pagaímo - “Foi, que eu também comecei a abrir os olhos, comecei a ter aí mais 
idade…Comecei já  a impor a minha vontade e fazer-lhes ver o que era bom e o que não 
era!..Até que por fim, só não fiquei em chefe, dos torneiros…Mesmo a trabalhar, não 
sei porquê! Naquela  altura, já isto tava  a diminuir!..” [54:47-55:09] 
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Companhia Portuguesa de Pesca / Actividade 
 
Leonel Pagaímo - “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…”  [38:36 – 38:56] 
 
Leonel Pagaímo - “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, 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.” [40:11 – 40:58] 
 
Leonel Pagaímo - “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!”  [58:50 – 59:26] 
 
Leonel Pagaímo - “ 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!” 
[42:22 – 43:06] 
 
Leonel Pagaímo - “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!..” [43:06 – 44:53] 
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Leonel Pagaímo - “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!” [37:35 – 38:02] 
 
Leonel Pagaímo - “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 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…” [38:04 
– 38:35] 
 
Leonel Pagaímo - “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…” [38:58 
– 39:15 ] 
 
Leonel Pagaímo - “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!..” [41:18 – 41:41] 
 
Leonel Pagaímo - “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!..” [49:58 – 50:47] 
 
Leonel Pagaímo - “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!” 
[49:48 – 49:57] 
 
Leonel Pagaímo - “ 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!..” 
[58:24 – 58:47] 
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Almada Velha / Espaço Urbano 
 
Leonel Pagaímo - “Junto à escola, que é hoje a escola das meninas…e é a dos rapazes, a 
do outro lado! Na Rua Visconde Almeida Garrett!...Tem ao cimo, quem sobe essa rua, 
tem ao cimo o Salão das Carochas, que ainda assisti a muitos espectáculos aí!...Mas 
aquilo foi mais não sei quê, teve fechado…” [04:56 – 05:17] 
 
Leonel Pagaímo - “Ou então na parte de trás, lá no Campo, de São Paulo, que era aí…os 
geradores de, de corrente eléctrica que abastecia aquela zona toda…Não sei se conheceu 
isso?…Não conheceu…Err…Ia aí também um carro dos militares, aqui do Forte 
[aponta para trás] Tinha aqui uma bateria…Ia lá um carro com um depósito muito 
grande [mostra tamanho com as mãos] Buscar água, porque tinha um cano…E os gajos 
iam lá buscar água pa levar ali pró Forte…Enfim, pá, quer dizer…vivi aí…” [07:41 – 
08:14] 
 
Leonel Pagaímo – [Lídia Pagaímo“A Primária foi ali ao pé da…onde se sobe pró 
cemitério!] Foi…Quem vai pró cemitério, não é ao nosso lado esquerdo…é do lado 
direito! Porque a do lado esquerdo é das meninas, que hoje têm prá  lá um edifício que 
nem sei o que é que eles tão ali a fazer!...Mas tá bem aproveitado aquilo e acho 
bem!...Eu andava na outra, que era a seguir à escola…Havia ali umas habitações todas, 
que é tudo rés-do-chão…Depois havia a Azinhaga, que ia por cima, rente ao muro do 
cemitério, que íamos lá prá…práqui, prá ponta da rocha…E..enfim…era aí o 
seminário!” [18:15 – 18:55] 
 
Leonel Pagaímo - “Começava no lado das Andorinhas, onde é hoje aquela igreja… 
[Lídia Pagaímo – Que era o Pancão!...Não sei se ainda conheceu] Mas…a primeira casa 
que nós íamos é onde é hoje a igreja…Que foi uma igreja…[De São Sebastião?] Pois! È 
essa do largo, a gente mora aí…Foi uma igreja…depois da igreja foi uma 
cocheira…Depois da cocheira, foi uma casa de vinhos…” [17:08 – 17:44] 
 
Leonel Pagaímo - “Tinha um indivíduo que morava em frente a mim, que tem uma 
varanda… Sobressai, quer dizer..Aperta um bocadinho a rua naquele sítio…Err..As 
casas tão todas, até cima tá tudo à mesma distância…Só que eles ali naquela parte, 
fizeram ali uma varanda…Que avançaram, puseram prá  rua, estreita!…A estrada, a rua 
ficou mais estreita…” [15:34 – 15:56] 
 
Leonel Pagaímo - “Quem vem do lado da Torre, pró…pró sítio de Almada…Há ali um 
chafariz!...Um chafariz grande…Quem tem um becozinho, que nós passávamos!... 
Passávamos esse beco, tinha logo a rua da padaria…Íamos mais pra  cima, era a rua 
onde eu morava, a Rua Visconde de Almeida Garret!...Que tinha uma rua que dava, 
vinha cá dar à estrada, em frente da sede do Partido, que é a Travessa dos Sinos” [13:16 
– 13:45] 
 
“ Na Álvares Pereira!..Morava aí, naquele parede, que faz agora a esquina!” [27:30] 
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Almada Velha / Emprego / Sector Terciário 
 
Leonel Pagaímo - “ (E a sua mãe o que é que fazia?) Era costureira de camisas finas…” 
[02:54 – 02:57] 
 
Leonel Pagaímo - “(Costurava pra onde?) Olhe,  pró Rodrigues e Rodrigues! E ainda 
mais casas que eu  agora de momento não me lembro! (…) Era...E ainda eram 
umas..três  casas, pelo menos  pró Rodrigues e Rodrigues sei eu, que ainda algumas 
vezes fui com ela…” [03:01 – 03:15] 
 
 Lídia Pagaímo - “Vim prá casa dessa minha prima à mesma, fui trabalhar pó...prós 
Inválidos do Comércio , pa  costura, lá, pra arranjar a roupa deles…Mas…eu não gostei 
muito do ambiente, porque aquilo eram homens e…tive lá um mês! Tive lá só um mês, 
fazia costura e isso, mas…Depois fui-me embora, disse à minha prima “Ai, eu não 
gosto nada de lá estar, não gosto daquilo!” Ela então arranjou-me pra uma casa de umas 
senhoras, que eram três senhoras, a mãe e duas filhas, tinha morrido o marido...E fui pra 

tar  lá um mês ou dois, até arranjar costura..tive  lá dois anos!...Porque estive lá muito 
bem! Tive lá dois anos, mas depois ao fim dos dois anos, voltei outra vez pra, prá  casa 
dela outra vez e…vim prá  costura e pronto, assim fiquei!” [24:44 – 25:35] 
 
Lídia Pagaímo - “Por cima de ti morava…os pais do Joaquim…Ela vendia sapatos e 
vendia coisas por conta d’um, que ali pó hospital…” [16:33 – 16:42] 
 
Lídia Pagaímo - “ As mulheres carregavam água! (…) Andavam com a água, 
carregavam a água! Pois… Carregavam a água pra  uns e pra  outros!...[Leonel 
Pagaímo – Elas era numa bilha e eles era num barril! Eram...chamadas as aguadeiras!]” 
[14:43 - 14:58] 
 
Leonel Pagaímo - “Com um rolo de fazenda…Andavam de porta em porta, de terra em 
terra, e as pessoas compravam…Assim, tantos metros de fazenda, olha pra um 
casaco...Ele já sabia as medidas...É preciso tanto…Pra umas calças!...E depois o 
dinheiro que fazia, era uma granda bebedeira !” [16:14 – 16:32] 
 
Lídia Pagaímo – “Pois olhe, na rua moravam o…o Senhor Manuel… o Senhor Manuel 
era polícia!...O da Chica…Era guarda republicano… (…) Pois, era guarda fiscal!...O 
que morava por cima, já era ultimamente…mas também era guarda fiscal, o…O pai do 
António também era!..” [14:53 – 15:18] 
 
Almada Velha / Emprego / Nacional 
 
Lídia Pagaímo - “E era o da menina..da menina Isaura…esse empregado nos barcos de 
saída, daqueles..[Leonel Pagaímo – Esse era chefe...da Nacional! Carpintaria da 
Nacional…]Da Nacional!...Lá da…Era o Alfredo!..Que também trabalhava lá na 
Nacional…” [15.18 – 15:33] 
 
Almada Velha / Emprego / Companhia Portuguesa de Pescas 
 
Leonel Pagaímo - “E o meu pai trabalhou aqui no Olho de Boi também…Ou seja, na 
reparação dos navios!” [03:15 – 03:25] 
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Almada Velha / Emprego/ Agricultura 
 
Leonel Pagaímo - “O meu pai era escriturário…  Era escriturário. Levantava-se de 
manhã, arranjavam-lhe, davam-lhe a enxada e ele ia escrever prá quinta, tava ali… 
Tinha um período até às 10 horas, às 10 horas ia tomar, comer qualquer coisa…Depois 
volta pra escrever outra vez com a enxada…Semeava, era Trabalhador de enxada!” 
[01.38-02:02] 
 
Lídia Pagaímo - “Trabalhava no campo! E a minha mãe também…mondava e ceifava e 
fazia essas coisas...E o meu pai trabalhava no campo.” [20:43 – 20:50] 
 
Lídia Pagaímo - “Com 9 anos! A mondar!..Depois fui pra, quando fomos pra São 
Martinho…eu fui prá costura. Quando havia tempo bom, ia pró campo, quando tava de 
chuva, ia prá costura!” [22:25 – 22:44] 
 
Almada Velha / Quotidiano e Lazer / Infância 
 
Leonel Pagaímo - “Olhe, era com carolos, com peões…Com um arco…Andávamos a 
fazer corridas com um arco…Era o arco e depois fazia-se uma gancheta, fazíamos 
corridas na estrada…Que naquela altura havia pouco tempo…” [07:28 – 07:40] 
 
Leonel Pagaímo - “Não! Quer dizer…Não deixavam entrar os miúdos!...Mas nós 
tínhamos indivíduos conhecidos e quando o porteiro…Os porteiros sabiam…Quando eu 
ia agarrado a uma pessoa, a uma mulher ou um homem…Punham-se a olhar pra mim 
assim e começavam-se a rir e deixavam entrar! É claro que os miúdos chega a um certo 
ponto, queriam depois era brincar uns com os outros e não deixavam ver o cinema, não 
é? E…Enfim, pá! Isso…tinha…Passava o dia pró cinema, sempre, prá Academia, prá 

Incrível...” [10:19 – 10:55] 
 
Almada Velha / Quotidiano e Lazer / Associativismo 
 
Leonel Pagaímo - “Não!...Eu só fui… sócio do Almada Atlético Clube, da Associação 

de Socorros Mútuos…Não me lembro se tinha mais…Era muito amigo era da Incrível! 
Ia mais prá Incrível…que diziam que eram os trabalhadores, que na Academia eram os 
vaidosos!... Eram os ricalhaços! Havia aquela guerra entre as duas sociedades...” [10:58 
– 11:26] 
 
 Leonel Pagaímo – “Tinha um irmão que não foi criado comigo, foi criado com uns 
tios.. Não sei se alguma vez ouviu falar do Baltazar Rocha, que era um cientista da 
Piedade?..É meu irmão!..Foi criado com os meus tios..[Lídia Pagaímo– E os tios 
jogavam o pau! Não sei se sabe o que é o jogo do pau, sabe?]” [30:42 – 30:59] 
 
Almada Velha / Quotidiano e Lazer / Procissões e Romarias 
 
Leonel Pagaímo - “ Havia plo…O São João...O Santo prá Ramalha!... Ia tudo pra lá, 
depois íamos lá buscar..a banda tocava!..Ia-se levá-lo num dia e parece que era no outro 
a seguir que ia buscar…Parece que era no outro!...Err..As pessoas levavam todas…No 
outro dia levavam um cabazinho, assim… Fazia-se ali uma...Como é que se chama? 
Um…Um acampamento quase! Só não tinha era as barracas! E toda a gente se dava 
ali!...Até que por fim, no outro dia, aparecia a banda e lá vínhamos todos, com os 
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canecos às costas, ou no saco…o santo, a banda a tocar, o santo atrás e nós todos atrás 
do santo, da imagem , por aqui…Até ir ali ao Castelo. Oh, era uma… Era uma vida 
que…de convivência, que nos uníamos todos, sabíamos..o nome de todos..” [11.28-
12:24] 
 
Almada Velha / Condições de Vida 
 
Leonel Pagaímo - “Isto nós nessa altura, aos 14 anos, que era a..a idade…mínima que 
eles aceitavam, era a partir dos 14 anos. Porque eu até aos 14 anos também fui um 
vadio! Um vadio, como quem diz..Prá brincadeira! Saía da escola…E depois mais tarde 
comecei a ir prá Fonseca Benevides, já trabalhava e ia…Trabalhava de dia e à noite ia 
práli!...” [21.50-22:18] 
 
Leonel Pagaímo - “ Ele andava assim...Punha as pernas assim, ó… E o pai era cego. E 
então andei com o pai, que o filho, aquilo já era muito pró filho, que já não podia 
andar…E depois parou…E depois fui eu o moço de cego!...” [16:48-17:08] 
 
Leonel Pagaímo - “Era, Era…Era tudo, quer dizer, com um nível, assim…baixo, não 
tínhamos possibilidades, ainda era um vida crítica, naquela altura…” [17.57-18:05] 
 
Lídia Pagaímo - “Eu trabalhava ali na Baixa. Err..Morava em Odivelas, que essas 
minhas primas tavam lá no Instituto de Odivelas..Mas, depois a minha mãe veio pra cá, 
com os meus irmãos, o meu irmão veio prá tropa e o outro arranjou emprego aí..E a 
minha mãe veio pra  cá e onde as casas eram mais baratas era aqui, porque ficava 
perto..pra ir pra Lisboa era 7 tostões no barco!..E de Odivelas era..parece-me que era 
21!..” [26.36-27:05] 
 
Lídia Pagaímo - “Morava aí e então alugou-me um quarto..prá  minha mãe e o meu 
irmão e eu também..Depois, as minhas primas ficaram lá sozinhas, porque o pai delas e 
a mãe já tinham saído do Instituto  e tavam  no Alentejo. E elas vieram comigo. E  elas 
andavam na escola..andavam ali em Lisboa, na..D. Maria, parece-me, práli assim..Então 
vieram, tinham aqui a escola, a Emídio Navarro e essas assim..Vieram práqui e então 
combinou-se..Alugar-se uma casa.. e então a casa foi posta em meu nome e eles tavam  
lá no Alentejo, tinham lá um estabelecimentozinho e foram os fiadores..” [27:30-28:19] 
 
Almada Velha / Educação 
 
Leonel Pagaímo - “…Mas ele, ele era uma pessoa que…não tinha aptidões nenhumas a 
não ser com a enxada…Sabia ler e escrever, não assim muito por aí além…” [06:54-
07:05] 
 
Lídia Pagaímo - “ Tinha a 4.ª classe, nesse tempo era… nem todos tinham!” [07:05-
07:07] 
 
Leonel Pagaímo - “Eu andei na Escola Industrial Fonseca Benevides.” [18:11-18.14] 
 
Leonel Pagaímo - “Exactamente! Fui tirar um curso. Ao fim ao cabo, não me valeu 
muito, mas...Valeu-me alguma coisa, pelo menos aí sozinho, daqui pra Santos, lá pró pé 
da igreja…” [19:05-19:18] 
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Lídia Pagaímo - “Fui de dia! Prá escola…Pouco aprendi, porque…quando eu tinha a 
idade de ir prá escola, a escola era muito longe, era…Levava-se um dia inteiro quase no 
caminho! Nada!...Depois, quando eu tava lá…quase ao pé de São Sebastião, a minha 
mãe tinha…umas filhas, dos padrinhos dela, é que me ensinaram a ler! E eu fui 
sempre…Fui sempre gostando de ler, fui sempre…E depois quando vim pra São 
Martinho…já havia professores assim a fazer, assim à escola à noite e assim…Fui pra  
lá uns dias, fui…Depois, aqui em Almada, é que eu acabei, fiz a 4.ª classe…Já depois 
do 25 de Abril! Já depois do 25 de Abril!...” [22:46 – 23:35] 
 
Almada Velha / Migrações 
 
Leonel Pagaímo - “ Não, a minha mãe nasceu no Pragal…É mesmo natural! O meu pai 
é que é de Montemor-o-Velho…Como eles antigamente, tinham aquelas terras todas 
que hoje se vê aqueles prédios…Aquilo era tudo semeado…Então vinham os chamados 
caramelos…Não sei se alguma vez ouviu….Vinham todos de lá de cima…E o meu pai 
era caramelo!...Vinham então com um saco muita grande às costas, com o cabo da 
enxada assim ao ombro, com o saco metido numa ponta...com a enxada lá dentro e 
vinham todos por aí abaixo!....E então tinham eles uma…Cardosa! Que era um género 
de dormitório...Aqueles que eram solteiros, que tavam, não tinham família…Ficavam lá 
todos!...” [05:35-06:26] 
 
Lídia Pagaímo - “De lá, de lá!...A minha mãe era da freguesia de..São Sebastião, 
Almodôvar. E o meu pai era de São Martinho das Amoreiras, Odemira…Conheceram-
se, lá no..isso já não me lembro como é que foi!... E casaram-se e morámos lá…Eu 
nasci lá em Ourique e em piquena, tinha praí dois ou três anos talvez…fomos morar 
pra São Martinho. Mas…morar pra São Martinho, ainda não!..Ainda morámos num 
monte, que era de um tio meu…Depois ele adoeceu, precisou das casas porque saiu de 
onde tava, e a gente fomos morar pra outro monte e depois fomos pra Almodôvar!..” 
[19:54-20:39] 
 
Lídia Pagaímo - “Lembro-me muito bem, muito bem!...Eu cheguei por duas 
vezes…Primeiro vim pra  Lisboa, vim…com 21 anos…Vim fui pra Pedrouços. Que eu 
vim pra casa de uns primos meus, que eram empregados no Instituto de Odivelas!..Não 
sei se sabe…É…tropas!...Aquilo, com fardas, com uma farda e assim…Mas o Instituto 

não tava em Odivelas, porque Odivelas andava em reparação, tava em Pedrouços! E eu 
vim pra Pedrouços, lá pra casa da minha prima..que elas moram cá em Almada, a 
minha prima já morreu e o marido também!...E vim pra  lá…Andei na costura em 
Algés, numas senhoras que eram de lá também., andei lá uns tempos..Depois fui-me 
embora..Depois quando voltei, então é que já fiquei sempre!” [23:49 – 24:38] 
 
Lídia Pagaímo - “Tinha eu 15 anos quando vim pra São Martinho(…) Pra Lisboa tinha 
25.” [21:39-21:45] 
 
Almada Velha / Namoro e Casamento 
 
Leonel Pagaímo - “ E ela então como se dava muito bem com um casal já idoso..E eu 
nessa altura já estava inserido na Biblioteca..Ela foi então, essa senhora conhecia-nos 
dos passeios e um dia chega-se ao pé de mim e diz “Olhe, tenho lá uma menina pra lhe 
apresentar!”..“Você tá armada em casamenteira, não?”...”Querem-me já prender? Eu 
ainda tenho muito tempo!” Quer dizer, mais isto ao fim ao cabo, ela começou a ir 
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também com a outra senhora, apresentou-me, oh!..[encolhe ombros] Diz assim 
olha..Comecei a pensar, a minha mãe já tem tantos anos, eu também tinha alguns 30 
anos, ou que era!.. Ou quase 30, era assim uma coisa..Estava a ver que tava  a perder 
tempo! Os pais cada vez mais velhos, diz “Eles faltam-me qualquer dia e eu fico 
aqui..às aranhas!” A senhora apresentou-me, com muito gosto e coiso, digo assim, 
olha..Já não saio daqui! Pronto! Até que chegou um certo ponto, “Olha, filha…Vamos 
casar!”..Pronto, casei!” [29:03-30:20] 
 
Leonel Pagaímo - “O que segue é que me apresentaram e daí a senhora fez logo o… 
Fomos a um passeio da Cooperativa e eu como era o cobrador, que andava durante o 
ano a receber as massas…Olha, fomos! Ainda era solteiro, senti-me ao pé dela! E 
dali…Essa vizinha dela começou…Quer dizer, não foi dizer “Olha, tá aqui pra 

casar!”…Mas começámos os dois a ver a mesma coisa…Ela tinha a mãe velha e eu 
também já tava velho, a minha mãe também já ia prá terceira idade…Um dia 
combinámos, “Olha filha…Andamos aqui os dois a olhar um pró outro, de braço dado e 
não sei que mais…O melhor é a gente casar!..” E assim foi!..Chegou a altura, marcámos 
a data, nem sei se levámos convidados, já nem me lembro, nem se não! (…) Foram 
meia dúzia deles, aqueles mais próximos!..E felizmente eu não estou arrependido e já 
temos quantos anos de casados? [Lídia Pagaímo – Olha, já nem sei…quarenta e três, 
parece-me…] Pois!.. E mal de mim se ela me morre!..É que não tenho ninguém!..” 
[33:41-34:50] 
 
Leonel Pagaímo - “Quando ele estava lá na quinta!...Começaram-lhe a dizer “È um bom 
casamento”, olha!...” [06:49-06:54] 
 
Freguesias Rurais / Pragal 
 
Leonel Pagaímo - “Nasci no Pragal, na terra mais importante do país, que tem o que 
mais terra nenhuma em Portugal temos… É aquele Senhor que diz assim “Todos a mim 
que eu abraço todos!”…Ainda não existia o Cristo-Rei…Err…Morava num 
pátio…aonde tinha lá um indivíduo, que era o dono do pátio, que também tinha lá 
habitação…Era no tempo em que se fazia a recolha dos despejos. De urinas e 
necessidades, havia um carro tapado…E ele então aproveitava, que fossem lá despejar-
lhe no quintal, na…Aquilo é um quintal enorme!...E então aquilo era mesmo na rua, 
éramos moscas, era sei lá o quê! Que…Na altura, não havia lei nenhuma!...Porque ele 
tinha aquelas quintas todas do Pragal, da parte de baixo que vai ali prá Piedade, era tudo 
dele…Ele semeava aquilo tudo!” [00:25-01:28] 
 
Leonel Pagaímo - “Paulo das Torcatas! Que ele já não existe e existe a quinta com o nome 
antigo, mas já…Aquilo já está tudo habitado, praticamente, já tá…E aquela parte…Aquela 
parte da estrada para baixo, pró lado da Piedade, aquilo era tudo semeado!...E ele, O Paulos 
era dono disso. De maneira que fazia, aproveitava a recolha…dos carros da Câmara que 
faziam, aquela colheita toda..E como tinha lá um grande terraço….despejavam ali tudo. De 
maneira que, ainda morámos aí algum tempo, mas aquilo não se podia tar ali no pátio, era 
um cheirete, aquilo tudo!..” [02:10-02:52] 
 
Leonel Pagaímo - “A minha mãe saiu então do Pragal…Porque esse Senhor Paulos era o 
rei do Pragal naquela altura!...E era um conquistador, tá a perceber?...E como morávamos 
lá..dentro da área que era murada por ele, que ele tinha lá a mulher…a mulher chamava-se 
Estela…E..então resolveu, como o meu pai trabalhava aqui no Olho de Boi…arranjar uma 
casa e viemos pra  Almada todos!” [03:35-04:06] 


