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Cova da Piedade / Migrações 
 
“Os meus pais, err…o meu pai é de Trás-os-Montes, do concelho de Alcobaça. O meu avô tinha 
barcos na Nazaré, ainda lá hoje tenho família, que eram pescadores. E a minha mãe nasceu na 
Praia do Ribatejo, antigamente chamava-se Paio de Pele, que é perto de Constância…err, os 
meus avós, um é do Telhado, outro é de … [Dominguiço?], ao pé do Fundão. E o meu pai foi 
prá tropa, casou com a minha mãe, com 15 anos, a minha mãe tinha 15 anos…e o meu pai veio 
práqui. Veio aqui prás Barrocas. Morámos aqui nas Barrocas ao pé do Crispim [taberna] E ali 
fui eu criado, aqui, na Quinta do Bicho!” [00:37-01:27] 
 
“Eu sou feito aqui nas Barrocas e naquele tempo a minha mãe entendeu e os meus avós e o meu 
pai entendeu que eu havia de ir nascer lá à terra onde tavam os meus avós, em Constância! 
Então a minha mãe saiu, foi e teve-me lá. (…) a minha mãe foi-me lá ter, registou-me lá, ao fim 
de 15 dias vim prás Barrocas, outra vez! De maneira que, eu considero-me… Perguntam onde é 
a minha terra, eu digo sempre a minha terra é as Barrocas!” [02:00-02:37] 
 
“O Arsenal foi o que deu vida aqui a Almada!...Porque...foi duas coisas aqui! Quando houve, de 
pequenino que me lembro, a primeira evolução que isto teve muito grande, foi a fábrica da 
farinha e a cortiça. Há muita gente que diz que foi os alentejanos, que vieram pra cá os 
alentejanos...os alentejanos não vieram pra cá primeiro, hoje são uma maioria muito grande, 
mas não são!...Havia gente que havia da Beira Alta e da Beira Baixa e do Ribatejo e havia muito 
algarvio! Err, as fábricas de cortiça era muito algarvio! (…) Havia muita gente de Silves aqui, 
era muito algarvio na Piedade!...Foram as primeiras pessoas a virem. E depois vieram os 
homens do Norte, que vieram construir o bairro aqui da Piedade, gente do Norte...E depois 
apareceram os alentejanos.” [01:29:21-01:30:27] 
 
Cova da Piedade / Educação 
 
“Andei na escola em Mutela…Andei na escola em Mutela, ao pé do Liberdade Futebol Clube, 
que era a escola do Sindicato dos Corticeiros. Aí é que eu aprendi a ler. Que havia aqui esta 
escola, que é a Escola José Gomes, err...até o professor era muita mau, diziam que era muita 
mau, que era o Pêras! E eles tinham lá um granda figueira dentro e a malta do Sindicato ia lá 
roubar os figos, pois, aquilo havia uma rivalidade, havia uma rivalidade muito grande! Tanto de 
gente, tenho rapazes muito amigos, como tenho o Mário Araújo e o Careca, que era o Simões, o 
Bernardino, o...sei lá, enfim! Uma data de pessoas que andaram comigo na escola e uns era da 
Escola José Gomes e outros eram do Sindicato! E do Sindicato, geralmente quem ia pá do 

Sindicato, era sempre os mais, aqueles mais desprotegidos, que era que as mães eram 
corticeiras...” [09:41-10:40] 
 
“O meu filho foi prá escola, fez o liceu, fez exame de liceu, fez exame da escola industrial…fez 
o 5.º ano, no liceu. Na escola industrial é que fez, aí é que fez o exame, fez completo. Fez as 
duas coisas, saiu da 4.ª classe, fez logo, foi prás duas, fez logo as 2, os exames 
práli...E...quando tinha o 7.º ano, já andava no 7.º ano, não chegou a completar, foi quando 
rebentou isto da...quando houve a Revolução! E ele chateou-se com isto e disse “Ó pai, não 
quero ir mais prá escola!” “Tão não queres ir mais prá escola, vais ali prá oficina!”, que eu 
tinha uma oficinazita pequenita, eu mais 2 rapazes, onde arranjávamos automóveis, pintávamos 
automóveis e tal, tirar os pára-choques e tal...”Então vais pra debaixo dos carros!...Tens que 
aprender, a boa vida não ficas!” [01:10:13-01:11:11] 
 
Cova da Piedade / Emprego 
 
“E depois vim aqui prás Barrocas, pró pé do Crispim, o meu pai ali montou uma carvoaria, 
depois teve uma loja, uma casa de comidas, ao pé do Cabruja, em Mutela...A minha mãe 
trabalhava, era corticeira, mas a minha mãe quando veio pra cá veio trabalhar aqui prá Quinta 
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do Ninho, cavar...Veio aqui prá Quinta do Ninho, aqui ao pé do campo do Desportivo, ainda lá 
está aquelas casas velhas, práquela quinta, a minha mãe veio práli cavar!” [01:29-01:58] 
 
“Que havia a fábrica de Cabruja, havia a Companhia, havia o Rank...” [10:41-10:45] 
 
“Aquilo vem de um tio meu, que no campo de Cacilhas era a terra dos burros e havia galeras e 
havia burros a alugar e o meu tio erra correeiro aqui nas Barrocas.” [01:09:17-01:09:26] 
 
“Era serralheiro civil. (…) Era daqueles homens que sabia fazer tudo, era habilidoso em tudo, 
tudo quanto punha a mão, tudo fazia!....Err, fazia fogareiros a petróleo, de...fazia cabeças de 
fogareiro, daqueles fogareiros de coiso, fazia tudo!” [04:24-04:48] 
 
“O meu pai trabalhou na Empresa Geral de Transportes em Lisboa, mais tarde aquilo estava 
mau, naquela altura isto, era mau…E...depois montou a taberna, depois da taberna adoeceu, 
depois conseguiu, por intermédio de um senhor que morava nas Barrocas, que era o senhor José 

Gordo, chamavam-lhe o José Gordo, foi pró Arsenal de Marinha.” [02:53-03:18] 
 
“Depois fomos práli morar, eu vim prás Barrocas com 9 anos de idade e vim aprender a 
sapateiro… pó Chico  sapateiro, que era o dono daquela oficinazita, que era ali nas Barrocas, em 
frente do Henrique, que era a seguir do Crispim e…e dali, com 9 anos de idade, já o meu pai 
nessa altura também trabalhava era por conta dos alemães, que já se tava a fazer do Arsenal.” 
[05:20-05:53] 
 
“De maneira que eu fui mais tarde, fui trabalhar pá Manufactura Nacional de Fechos de Correr, 
pa Lisboa, prá Trix, que era na Avenida Almirante Reis, ao fim da Rua da Palma, à frente do 
Rex” [07:19-07:31] 
 
“Arranjou o meu pai, o meu pai como trabalhava lá, arranjou lá, conhecia lá os encarregados e 
tal e arranjou ir pá pica, chamava-se pica, “Vai pá pica!”...Porque antes da pica eu ia pra lá 
também pó banho e ir pra lá encher a minha barriguinha, porque antigamente as pessoas daqui, 
desta área, e havia muita gente do Pragal, Pragal era a terra das costureiras, havia muita 
costureira no Pragal!...” [13:23-13:48] 
 
“ E depois mais tarde fui pró Arsenal, no Arsenal tive a trabalhar no Barata, no aumento da 
carreira grande, aquela carreira… (…) havia uma companhia, havia uns senhores que 
trabalhavam dentro do Arsenal, que era empreiteiro, que…quer dizer, que tinha pessoas a 
trabalhar lá dentro! E depois nós íamos…Como havia a Companhia União Fabril, havia 1 que 
era, a gente picava, andava com umas picadeiras a picar o navio [reproduz gesto], agora já há 
tudo a jacto, a tinta sai, naquela altura não, era tudo picadinho e era tudo raspado, com um 
raspadeira que havia...E chamavam-lhe o Pêras e praí é que a gente ia trabalhar!...” [12:28-
13:12] 
 
“Era servente! abrir umas valas e...aquela carreira grande, onde foi feito os navios, os navios 
grandes, os petroleiros...Essa carreira foi aumentada e aquilo antigamente não havia máquinas 
prá gente...pra misturar o cimento e tal, não havia nada disso! Aquilo era sacas de cimento, 
bregalo que havia e era todo à volta... com uma pá, toca a virar aquilo! E era assim que se fazia 
as coisas! E assim é que tá lá aquilo e tá forte!” [15:30 -15:.59] 
 
“Pois, eu depois fui prá pica, fui prós submarinos...como eu era pequenino, como era pequenino 
páqueles buracos, lá por dentro dos submarinos, só ia quem era pequenito, então…” [16:08-
16:18] 
 
“Era picar, raspar! Era raspar, tirar aquele lodo, tirar...porque aquilo, eram os conferdins, a 
gente chamava-lhe os conferdins.e a gente entrava lá pra dentro, era essa entrada, havia uma 



 4

entradazinha, chamavam-lhe as entradas de homem…era uma entradas assim piquenas. E quem 
era pequenino é que ia práli, é que ia pra lá! E a gente tinha sempre trabalho por causa daquilo, 
por causa que éramos pequeninos, entrávamos por ali...” [16:20-16:45] 
 
“Era costureira… e tá reformada, foi reformada como costureira. Trabalhava prá . (?) e prá 

Camisaria Moderna...fazia camisas a 25 tostões. Não era só no Pragal que havia costureiras, 
aqui também as havia!” [23:11-23:26] 
 
Cova da Piedade / Vivências 
 
“E eu, como trabalhava aqui no Chico, ganhava 5 tostões por dia, havia o dia dos sapateiros, 
ganhava 25 tostões por semana! Todas as semanas havia um senhor que era da Somec, que era o 
Aiú (?), que era um alemão, que era o que mandava nas obras todas, era um homem, perfeito, 
um homem grande!...E eu ia levar os sapatos, todas as semanas 2 pares de sapatos ao Aiú, ali às 
Barrocas, onde era a cova dos ciganos, chamavam-me a cova dos ciganos, onde é a Cooperativa 
da Marinha, onde era aquilo ali era a cova dos ciganos! A seguir havia um palacete à direita, 
tinha uma vinha, err...e o senhor Aiú morava nesse palacete. (…) De maneira que ia lá e então 
davam-me um pão, que havia um pão cheio de carne e dava-me 3 escudos. Eu tava sempre 
danado pa ir à sexta-feira lá levar os sapatos ao senhor Aiú! Pronto…” [06:11-07:18] 
 
“Devia ter uma média de 12 anos, pouco mais ou menos…Quando eu fui pra lá. Depois dali, 
dali, tive lá até aos 16 anos, 16 anos fugi de casa…Fugi de casa porque havia a mania naquela 
altura a rapaziada nova fugir pra Marrocos.... E eu meti-me numa traineira, numa coisa, meti-
me e fui! Fui apanhado…” [07:48-08:18] 
 
“Então havia muita fome nessa altura e então onde é que se matava a fome? Era a Marinha! A 
gente ia buscar com as latas do chouriço do Isidoro...as latas de chouriço e havia de um 
arcozinho, faziam-se ali dois furinhos e então íamos à sopa, que era os marinheiros faziam a 
sopa e depois sobrava aqueles panelões muita grandes, tinham toucinho lá dentro e não sei quê e 
a gente então ia buscar...e a gente, mas era bastante! Não era, não era 10 pessoas nem anda, ia 
mais, 20, 30, 40 pessoas! Buscar sopa ali ao portão da Romeira e ao portão do Arsenal, em 
frente da cova funda, ali ao Laranjeiro. Primeiro íamos lá dentro, depois proibiram-nos de lá ir 
dentro, depois traziam eles com uma carroça, aos portões aqui, à Romeira e aqui assim. E assim 
é que as pessoas matavam muito a fome cá na Piedade…E...e era assim. E era a fruta que a 
gente roubava, pronto! A gente ia aí à chincha, chamava-lhe a chincha, nós íamos a esta...” 
[13:49-14:49] 
 
“Íamos à sopa, comer lá a sopita lá abaixo ao coiso e a gente, o que é que a gente fazia? 
Tomávamos! Tomávamos banho, andávamos ali ao banho, tás! Normalmente e depois íamos 
comer a sopita e tal...Depois às 5 horas o meu pai vinha e tal, o meu pai não gostava nada que 
eu cá fosse pra lá comer a sopa pra lá, não gostava nada!..” [36:50-37:20] 
 
“Isto foi no tempo da guerra, que tava a acabar, em 40 e qualquer coisa, 45, pouco mais ou 
menos…Porque eu lembro-me bem, lembro-me bem como seja hoje! A cor das senhas, que 
havia do pão, do azeite, de…Do racionamento Era senha, era tudo por senhas. Era tudo por 
senhas…Era aquela altura que a gente pedia pão “Ó mãe, dê um bocadinho de pão!” “Cala a 
boca, rapaz! Ainda não é hora de jantar, já este rapaz tá a pedir pão, parece que tá sempre com 
fome!” A gente, o pão…A minha mãe e as outras mandavam-nos comprar o pão, vínhamos aqui 
ao Gama, aqui à Piedade…e…comprávamos o pão e havia sempre o contrapeso. Era pesado ao 
quilo e o pão era inteiro, não tinha 1 quilo, ele tinha que cortar um bocado pra fazer 1 quilo! 
Comia o pão, comíamos o papo-seco, os miúdos, era a gente, os putos, comíamos lá o 
contrapeso, chegávamos a casa, levávamos porrada! Comíamos o contrapeso…” [39:25-40:28] 
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Cova da Piedade / Repressão e Resistência 
 
“Eu lembro-me ainda quando tava na escola de assistir às greves!...Uma grande greve que 
houve e onde nós alunos fomo-nos pôr foi...havia um senhor que era...que tinha uma padaria, 
que era o senhor José Augusto e levaram-nos, parecia quase o filme do Vasco Santana, a levar 
os miúdos todos ca candeia, assim a gente, lá pra cima do telhado! Fomos pra cima do telhado, 
quase em frente do Cabruja. E ali, quer dizer, assistimos à festa toda! E a festa era a polícias a 
bater nas mulheres e as mulheres a bater na polícia, mas as mulheres naquela altura 
ganharam!...E havia a Azinhaga Mata-Cães, ainda hoje é a SAP, era a Azinhaga Mata-Cães e eu 
lembro-me eu ir, a minha mãe ir a correr por ali acima, que a minha mãe ficou com os braços 
todos negros, a minha mãe e as outras! E...levaram pancada e a gente ia por ali, era pedras, era 
tudo! E foi a primeira vez que eu vi, nunca, nem sabia o que era aquilo, não é? Foi a primeira 
vês que eu vi, porque foram ter, as corticeiras do Rank e Companhia saíram à rua e foram ter 
c’as da Cabruja, que tavam lá dentro sem trabalhar mas não saíam! (…) Não sabia o que era, 
não sabia! Não sabia nem a minha mãe sabia concerteza, mas o meu pai sabia…O meu pai 
sabia, o meu pai foi incomodado ainda com essas coisas, foi incomodado…” [10:46-12:26] 
 
“E então havia um senhor na Piedade, que eu não digo o nome, que ele tem filhos e anda aí e a 
gente dá-se todos bem e não há necessidade de dizer o nome dele!...E o meu tio, zangado com o 
meu pai, tava esse senhor ao pé e disse... “Tu, andas a pôr cartazes aí nas paredes, de noite!” e 
tal...E o outro senhor disse “Isso deve ser mentira! Porque se eu não conhecesse o teu irmão, 
dizia que era verdade e ele ia preso, eu prendia-o já!”...Mas não o prendeu porque pronto…E 
esse senhor era um senhor bastante conhecido aqui na Piedade.” [35:28-36:19] 
 
“Nunca tive medo. Só dizia era a minha mulher assim...Por exemplo, às vezes o Albino ia lá e 
fazíamos assim umas reuniões e...pra me dar os Avantes e eu dava os Avantes a outro 
homenzinho, que era um rapaz chamado Pinto, trabalhava na Siderurgia Nacional e eu punha 
no meio do plástico, por baixo do esterco dos coelhos, ali é que tava aquilo. E depois era 
distribuído, eu distribuía também aquilo. E esse fulano levava, já morreu, coitado, o Pinto 
e...levava prá Siderurgia Nacional.” [48:34-49:10] 
 
“Nas máquinas havia um senhor que morava em Lisboa e…a gente chamava-lhe o Bexiga e ele 
tinha passado por uma…por uma ruazinha muito pequenina, que era lá pra Xabregas, ou o que 
era aquilo! E eles da PIDE andavam a procura dele, era o Baptista, ele era o Bexiga, chamavam-
lhe o Baptista…e ele, sabiam que ele passava ali àquela hora pra vir pó Arsenal do Alfeite e ele 
trazia uma samarra, tinha sempre uma samarra, era frio...Nesse dia o Baptista não veio e passa 
lá um desgraçado, que passa ca samarra, uma samarra igual!...E a PIDE tava lá à espera do 
Baptista não é de modas, agarra no homenzinho, põe o homenzinho dentro do carro e leva o 
homenzinho pá PIDE! E o homem “Eu chamo a polícia!” e tal “Seus malandros!” e tal, o 
homem julgava que era, o homem coitado não sabia nada daquilo! Quando eles chegaram lá ali, 
deram porrada lá no homem, coitado! “Eu chamo a polícia! Eu faço queixa de vocês!” Quando 
eles viram que não era o Baptista…” [47:11-48:16] 
 
“Eh, desprevenidos, desprevenidos, não estávamos! Não estávamos desprevenidos, mas...quer 
dizer, houve muitos de nós, quando se de o 25 de Abril, que depois, quer dizer, o Partido 
organizou-se, fichas e não sei quê, não sei quê...E a gente não ficámos no Partido, nas fichas, 
ficámos pendentes!...Mais tarde, é que eu...quer dizer, aquilo foi uma alegria tão grande, tão 
grande, tão grande, que eu assim que me levantei de manhã, que soube aquilo, pela rádio, a 
primeira pessoa que eu vim visitar foi um rapaz que era aqui da Piedade, que era o Bernardo, o 
Bernardo que foi guarda-redes do Cova da Piedade muitos anos…e eu vim aqui ao Bernardo, 
dei-lhe um abraço muito grande, dizia “Ó Bernardo, já tamos livres!” “Já tamos livres!” E 
começámos a chorar, pronto. “Já tamos livres!” E foi uma alegria muito grande, foi uma alegria 
muito grande!” [01:14.41-01:15:47] 
 
 



 6

Arsenal do Alfeite / Cultura Material 
 
“Caldeiraria de tubos...era caldeiraria de tubos e era as caldeiras, porque antigamente os navios 
trabalhava tudo a caldeiras! Primeiro a carvão...havia o Baldaque da Silva, havia o Santa Maria, 
havia esses navios assim, de Lisboa e tudo, que era tudo a carvão! Os fogueiros, coitados, iam 
daqui prá ilha da Madeira ou prá ilha do, pa Cabo Verde, prá Ilha do Sal ou coiso, aquilo era 
meter carvão, só em calçãozinho, todos nus....Pronto, ali assim a meter carvão, sempre, sempre, 
sempre, carvão naquilo! Depois veio a nafta, já veio...quer dizer, aquelas caldeiras a carvão 
eram caldeiras cilíndricas, depois veio as outras caldeiras já a nafta...depois já veio mais tarde 
um navio já com turbina e...pronto.” [23:38-24:24] 
 
“Era tudo tubagem! Era tudo tubagem...Aquilo tudo quanto era tubos nos navios, havia os tubos 
de incêndio, de água doce, de água salgada, havia essa coisa toda! Por exemplo, os...tubos das 
caldeiras, havia a caldeira superior, as inferiores, havia aquela coisa toda. E a gente arranjava 
aquilo tudo! Pronto, tirávamos os tubos velhos, púnhamos novos…” [24:36-24:58] 
 
“Era muito a bordo! A bordo e na oficina também, havia na oficina. Nós fazíamos tudo, 
fazíamos aquelas tampas que foi pós petroleiros também, era… aquelas tampas muito grandes… 
e foi… e era assim! Que o Arsenal, quando eu fui pró Arsenal, naquela altura, não havia nada 
cimentado, o chão nem nada, aquilo era tudo terra! E era tudo por meio de forjas. Aquilo era 
uma correnteza de forjas e ali é que era posto os tubos, a aquecer, a gente fazia assim umas 
coisas muito jeitosas pó tubo ficar… Era tudo a carvão, carvão de coque e… e depois a gente 
fazia aquilo, pronto, aquilo muito bem feito, tudo amassado e aquilo fazíamos os moldes, 
púnhamos ali um tubo e tal!...e depois era ali é que era aquecido os tubos. Mais tarde, já os 
tubos, prá gente virar os tubos, já era a, já era...maçarico, dava calores e não sei quê e agira 
ultimamente já era tudo a frio! Metia-se o tubo na máquina, marcava-se lá aquilo e a máquina, 
carregava-se num botão, virava, pronto. Agora já é tudo…” [25:00-26:05] 
 
“Quer dizer, tínhamos que preparar o trabalho. Isto é pa tirar o tubo, o tubo tem tantas flanges, 
tantas flanges, tem tantos parafusos! E...depois tínhamos que preparar tudo, as juntas, tínhamos 
que preparar tudo, o tubo, quando chegasse o operário, tava aquilo tudo “E agora vais fazer 
isto!”. Pronto, era assim. Depois fui a contramestre, fiquei em contramestre dos submarinos.” 
[54:32-55:39] 
 
“Os petroleiros, os petroleiros que lá se fizeram...Ficou, foram umas obras muito bem feitas. O 
Arsenal era uma escola, o Arsenal foi a escola do país!” [58:32-58:45] 
 
“Eh, ali aprendia-se o...íamos práli de pequenitos, aprendizes e saia dali grandes e dali é que 
saíram os contramestres, saíram os chefes, saíram os grandes operários pa todo o lado, dali é 
que saíram! Porque o Arsenal era assim...Isto tá aqui é pra se fazer! E o que saia dali era bem 
feito! Não era nada aldrabado. Cá fora, o patrão, o que é que queria o patrão? O patrão queria 
era as coisas feitas pa despacharem o coiso e ali no Arsenal não, era feito! E quando tava uma 
coisa mal feita, o mestre mandava fazer outra vez!” [58:47-59:23] 
 
“Era perfeito! Aquilo saia dali era tudo perfeito…Era tudo perfeito. O Arsenal foi a escola do 
país. E...quem falar, quem falar com os arsenalistas, todos dizem a mesma coisa, o Arsenal foi 
uma escola!” [59:25-59:42] 
 
“Ainda se fez muitas construções! Os patrulheiros foram todos feitos no Arsenal...Todos feitos 
no Arsenal! Acabou-se com as construções dos petroleiros e dos navios grandes, acabou-se com 
essas construções, fez-se só reparações, mas começou-se a fazer muito essas lanchas, lanchas 
piquenas, rápidas, começou-se a construir muito, fez-se muito, muito, muito, muito, muita coisa 
disso! E trabalhava-se pra fora, começou-se a trabalhar pra fora...Por exemplo, a fábrica do 
açúcar, quando foi feito, só quem tinha a máquina para virar aqueles tubos, cá no país, era o 
Arsenal do Alfeite, mais ninguém!...E eram virados no Arsenal, pra fora!” [01:25:02-01:25:45] 
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“Aparecia esses serviços! Só o Arsenal é que tinha aquela máquina e só ali é que se virava 
aquilo, mais ninguém! No país, não havia. E era uma máquina velha que estava pa lá a um canto 
abandonada!...Hoje trabalha ainda, ainda trabalhava. Eu tive lá há coisa de 4 ou 5 meses e ela 
ainda lá estava!” [01:25:49-01.26:11] 
 
“Quando veio essa parte já dos computadores e começou a haver a preparação e a planificação, 
que não havia, não havia planificação nem havia preparação! Quer dizer, a planificação era tudo 
o planeamento, tudo, e depois havia a preparação que era quando o operário agarrava, que ia 
fazer a obra, já sabia que tinha ali os tubos, que tinha ali os parafusos, que tinha ali isto, tinha ali 
aquilo! Tudo era uma preparação, havia os preparadores, preparavam aquilo tudo. Quer dizer, o 
operário já sabia que tinha ali as coisas. Quer dizer, houve uma grande evolução nisso, não é? 
Houve uma grande evolução nisso…” [01:05:30-01:06:07] 
 
Arsenal do Alfeite / Vivências 
 
“E o Arsenal deu um grande impulso a isto!...Quer dizer, isto aqui a gente vai ver o Feijó e vai 
ver o Laranjeiro hoje ainda, deve ser das terras que mais gente tem arsenalistas, vai ver...e 
Alfarim, Alfarim, Charneca, Corroios, Seixal, Barreiro! O Barreiro tinha muita gente de cá 
também...quer dizer, isto deu um impulso, uma coisa formidável! Depois apareceu a fábrica da 
farinha também, isto tudo deu um impulso muito grande aqui a Almada! E depois a Lisnave 
então ainda foi, ainda foi maior...” [01:30:33-01:31:13] 
 
“Os da Parry ganhavam mais...mas muitos saíram do Parry pra vir pró Arsenal de Marinha, 
porque tinha mais estabilidade!...O Arsenal tinha mais estabilidade. E tinha uma grande fama. 
Havia o barco que transportava os arsenalistas de Lisboa, do Cais do Sodré, práqui e as varinas 
tinham, eles bebiam...chamavam-lhe eles num quiosque que lá havia, ainda hoje lá tá o 
quiosque, chamavam-lhe o tal caldinho...o caldinho era a bebida que eles bebiam de manhã! E 
então vinham com aqueles fatos de ganga e com o lenço encarnado aqui assim e era uns botões 
que havia, eram uns fatos que haviam, de casaco e calça metidos e elas tinham o prazer de dizer 
“O meu namorado é do Arsenal de Marinha, é do Arsenal do Alfeite!” Elas gostavam 
todas...quer dizer, era uma estabilidade que havia, pronto. Éramos já umas pessoas, que já 
tinham já um estatutozito...trabalha no Arsenal, pronto! Não era sapateiro, nem andava aí nas 
quintas, nem andava nas obras, não andava nada dessas coisas!” [21:44-22:48] 
 
“Havia, havia! Havia muita gente, havia. Tava lá tudo, era tudo civil...A bem dizer, era tudo 
civil! Tanto havia o Grupo Desportivo do Alfeite, o Grupo Desportivo onde a gente íamos lá 
prós bailaricos e tudo, lá pra dentro” [01:31:47-01:32:03] 
 
“Trabalhou, sim senhora. No plano inclinado, tavam os alemães a fazer, já nessa altura eles 
previam, os alemães, previam essa coisa.” [06:04-06:10] 
 
“Quer dizer, pediu! Se ele não arranjava pra lá…O meu pai foi lá, foi lá e foi ter com um 
engenheiro, diz “Olha, vais ter com o engenheiro Neves Cabral!”...O engenheiro Neves Cabral 
era um senhor que era muito religioso, e…e o meu pai foi, esperou-o à porta e tal, que ele não 
atendia ninguém assim com 2 cantigas! Err, era no tempo que ainda era o senhor Perestrelo, era 
o administrador o senhor Perestrelo, que era, err...esse senhor, dizem! Que tinha uma cadeira no 
gabinete do Salazar...Que era muito gordo e a família desse Perestrelo é que ajudou a educar o 
Salazar, dizem! De maneira que o meu pai dirigiu-se a ele e disse-lhe que ele que era uma 
pessoa muito bondosa e tal!... E que tava naquela situação, tal, tal, tal. “Tá bem! Eu meto-te cá 
mas tens que me dizer quem é que te disse que eu era bom!”…Mas até hoje, o meu pai morreu, 
ele já morreu e nunca lhe disse nada. Então o meu pai era arsenalista…” [03:19-04:23] 
 
“E então havia um senhor, que era um senhor que era da secretaria, que tinha lá um grande 
poder dentro, que era o senhor Rebordão...o senhor Rebordão, morava aqui em cima também, 
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também ali em cima ao pé do depósito de água do Laranjeiro, naquela vivenda ali. E diz assim 
“Ó Capilé, então quando é que entras efectivo pró Arsenal?” “Ah, já tou farto de pedir e tal, 
mas não!...” “Então porque é que não vais ter ca dona Júlia?”A dona Júlia era uma senhora que 
era da secretaria, que era lá bem vista lá pelo…“Então vai-te lá inscrever, dizes que fui eu que 
mandei!...” E eu fui-me lá inscrever...Fui lá à secretaria, fui-me lá inscrever! E...depois mais 
tarde, o meu pai lá fez uns pedidozitos também e tal...ele vai ter com administrador, com esse 
senhor Perestrelo e disse a ele “Ó doutor!...” Contou-lhe! A...vida. “Então o teu filho, o que é 
que gosta de ser? “ e tal... “Ah...O meu filho gostava de ser electricista!...” Ele queria-me era lá 
meter dentro, sabia lá ele se eu gostava de ser electricista ou não!... Err, e o “Então mas o teu 
filho não sabe atarrachar uma lâmpada?” “Sabe!” “Então se sabe atarrachar uma lâmpada é 
electricista! Vai lá à dona Júlia, que trate lá disso!” e tal...Eh, o meu pai foi lá à dona Júlia, fui 
chamado pra fazer exame, eu andava com um picareta naquela altura, a abrir valas lá no 
Arsenal, andávamos a abrir uma vala grande...e sou chamado prá construção naval e o mestre, 
quem era o que mandava naquilo, era o senhor Bernardo, que era o mestre da construção naval. 
Onde tava o senhor Perdigão também lá...e o Policarpo, que era uma pessoa de valor e essas 
todas!…Fui fazer exame, depois fui chamado, fui fazer exame… (…) Era com uma marreta, eu 
andei ali no André Ferro Velho, ali a bater com uma marreta, a partir ferro, aquilo era só!...E 
quem me fez o exame foi o Gomes, chamavam-lhe o que era o...o back central do Cova da 

Piedade, que era o Rapa! (…) E a primeira vez que eu agarro na marreta pra dar em cima do 
ferro, bati em cima da bigorna e eu fui atrás da marreta e ia dando cabo do homem, coitado 
também! Err, lá fiquei! Lá o mestre veio, perguntou a esse senhor ao Gomes, que a gente 
chamava-lhe o Rapa, err... “Atão que tal é o rapaz?” “Ah, o rapaz é bom, ajeita-se nisto!” e tal, 
coitado, ele não dizia que não! E...e assim lá fui eu pró Arsenal!” [17:06-20:03] 
 
“Tive de fazer exame prático. Eles sabiam que eu já tá lá dentro, o mestre e tal...e havia umas 
pessoas também, por uns pedidozitos, porque aquilo antigamente era tudo por meio de pedidos, 
senão pra entrar ali era um sarilho! Isto, quando eu entrei pra lá, éramos alguns 20 e tal ou 30 
que era, que foram lá todos, foram lá e só lá ficámos 5! E eu...só metiam 4, mas...eu fiquei o 
número 4, mas como o número 5 tinha o pedido de um advogado, que era o advogado do 
Arsenal do Alfeite, e eles pra meter o número 5, tiveram que meter-me a mim em número 4! 
Senão ficava eu em 5 e não entrava eu, mas entrei por causa disso....” [20:05-20:46] 
 
“E quando fui apresentado ao meu mestre, quando vou pedir ao meu mestre, ao mo 
apresentarem, diz-me ele assim...”Você ali pró pé do senhor Jaques!”...que era um, não era nada 
bom, era um homem que era, tinha um feitio muito especial... e eu ao fim de 15 dias tive pra lhe 
dar com um martelo e vinha-me embora, naquela altura!...” [26:15-26:39] 
 
“Era, era difícil trabalhar c’aquela gente!...Chegámos, a gente ia buscar água pra lhes ir lavar os 
pés!...Os operários...enquanto, havia assim um género de bebedouro de cavalos aquilo e a gente 
lavava-se ali, mas enquanto eles tavam-se a lavar, nós não tínhamos ordem de nos lavar, não 
tínhamos ordem de nos lavar!... “Esta torneira é minha!”...e a gente tinha que esperar. Tínhamos 
que ir aquecer água…havia lá alguns, eu nunca me aconteceu, nunca fui aquecer água pra 
ninguém! Porque eu era muita ruim também nesse tipo, não fui aquecer água pra ninguém...e 
muitos deles até iam buscar, isso chegámos a fazer, buscar comida a bordo pra eles! 
Mandavam-nos a gente, tínhamos que fazer o que eles mandavam…” [26:43-27:30] 
 
“Fui servente, fui pra lá como servente. O servente é aquele que varre a oficina, aquele que 
abria valas, fazia o que eles queriam, pronto! Era um servente...depois passei a ajudante de 3.ª, 
já era...já ajudava, pronto, já tava ali ao pé do operário e tal, ele mandava fazer isto, mandava 
fazer aquilo, a gente é que fazia...e aquela coisa toda. E assim fui andando, fui sendo 
promovido, fui sendo promovido, até que cheguei, em 1969, já era operário especializado…” 
[27:41-28.16] 
 
“Por causa de ser piqueno, quer dizer, aquilo os submarinos é uma coisa que é muito, lá dentro, 
aquilo tá tudo muito apertadinho e eu é claro fui práli também...e tinha lá um rapaz, que era o 
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José Lopes, que era o mestre daquilo e ele gostava muito de mim...e lá o mestre também gostava 
assim um bocado de mim e…era o senhor Fernando, o mestre mais tarde era o senhor Fernando 

Filipe, que morava aqui no bairro, morou nas Barrocas também e....e lá engraçaram comigo e 
eu...e pronto e mandaram-me práli.” [28:31-29:09] 
 
“Antigamente promovia-se as pessoas, os mestres juntavam-se com os engenheiros e 
perguntavam “Então que tal é aquele operário?” e tal, sabiam a vida da gente toda, pronto. Se a 
gente éramos bons, até lhe interessava a eles se eu era bom pá mulher, se era bom pó filho, se 
tinha bom comportamento cá fora, se não tinha! E então eram promovidos, era por graça e 
alguns era por...como diz o outro, davam coelhos, galinhas e patos e por aí fora!...Até havia lá 
um que eu achava muita graça, que a gente punha-se lá escondidos e púnhamo-nos “Méhh!” E 
ele “Ah quem é o gajo que faz isto?” e tal...porque diziam que ele tinha dado um borrego ao 
mestre! E ele não gostava. Ele não gostava e a gente fartava-se de rir por causa disso e já dizia 
aquilo de propósito por causa disso!...” [30:58-31:47] 
 
“Naquela altura era por famílias, este tinha lá os dele, o outro tinha os deles, os contramestres e 
tal…E então eu fui escolhido por esse contramestre, o Lobo, pra ir pra lá…Quer dizer, tiveram, 
lá arranjaram aquilo, a maneira deles!” [40:41-40:57] 
 
“Depois fui prá escola, fomos aprender francês, aprender a dizer água, a pedir de comer e a 
fazer aquela coisa, porque eles puseram-nos a gente num avião e “Agora vais pra França, vais 
pa tal lado e agora desenrasca-te!” [41:14-41.27] 
 
“E em 1969 fui buscar a nova vaga de submarinos a França. Tive em Toulon…” [28.19-28:24] 
 
“Depois dali fui pa França. Aquilo foi uma festa, quem é que ia pa França naquela altura?...” 
[29:10-29:17] 
 
“Foram de máquinas, foi construção naval, foi...electricistas... foi, a base era aí. E…atão 

tivémos em Toulon, vimos a reparação, viemos pra cá, chegámos a ponto do Arsenal, isto...a 
gente, é assim, isto cá não sabemos fazer nada e vamos pra fora e aprendemos muita coisa e por 
fim já fazíamos a reparação com menos homens e mais depressa que fazia os próprios 
franceses!...” [29:40-30:13] 
 
“Exactamente, acompanhávamos o serviço dos franceses. Por exemplo, eu tava dedicado àquela 
secção, pronto, àquela secção lá no coiso e eu tava a ver, porque tinha que fazer um relatório, 
todos os dias pra depois trazer pra Portugal e tinha lá o engenheiro connosco, que era o 
engenheiro Telmo. Err, que mais tarde ainda parece que foi administrador do Arsenal se não me 
engano....Err...e tínhamos que fazer um relatório, pra trazer esse relatório. Quem entrava 
primeiro, porque, aqui é assim, ia tudo lá pra dentro do submarino e cada um queria trabalhar 
“Encosta-te práli! Foge daí, que eu tenho que tirar a porca!” e tal e lá não! Lá era assim, entrava 
agora o rapaz dos tubos, lá o tubista, chegava, tirava os tubos, pás, pás pás, este e aquele...pra 
dar acesso a ir o electricista ou ir o mecânico ou outro qualquer. Acabavam eles de fazer aquele 
serviço, entrávamos nós outra vez e tal, tal tal...quer dizer, era por e assim fazia-se muito 
trabalho e cá começou-se a fazer isso assim e assim é que havia produção por causa disso. E...e 
saber! E desenhos, trouxemos desenhos, trouxemos tudo de lá, não é? O que a gente conseguia, 
conseguia trazer de lá aquilo...” [31:56-33:54] 
 
“Já era operário especializado. E depois, quer dizer...havíamos uma data deles a concorrer na 
oficina mas eu era o mais velho deles todos, daqueles, o mais velho na categoria e o mais velho 
no Arsenal...e então tínhamos que lá ir todos, quer dizer, todos, de várias oficinas, que aquilo 
era escola pa toda a gente, não é? E depois era a ver aquele se safava!...Eu por acaso…” [50:33-
50:58] 
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“Eu sei lá, eles davam matemática, que aquilo era matemática de...era matemática já 
universitária, a gente não percebia nada daquilo! E eu, é claro...Como a gente havia lá rapazes 
que andavam a estudar na Escola Emídio Navarro e tal e já sabiam matemática e sabiam 
daquelas coisas, o que é que eles faziam? Diziam “Epá e agora como é que me hei-de safar?” e 
tal... “Não te atrapalhas, ficas ao pé da gente!” e tal...E no dia do exame, no dia do exame, 
err...fiquei ao pé deles e eles mandavam-me as bolas, uns papéis e tal, umas bolas “Toma!” e 
tal…Eu apanhava a bola e tal, lá escrevia...E há um que diz assim, que é o, um que dizia assim, 
que era das máquinas, dizia pra mim “Ó Capilé, olha que o meu é que tá bem!” e dizia o 
Baptista, que era dos serralheiros civis “Não tá bem, o teu! O meu é que tá bem!” e tal...E de 
maneira que eu cá fui pelo outro, não fui pelo Baptista. E depois, eu quando cheguei ao final 
apanhei um 20, apanhei o máximo, porque eles davam-me aquilo tudo! O outro, o Baptista 
falhou, apanhou 18, assim “Quer dizer, eu ensino-te apanho 18 e tu apanhas 20!” mas o outro 
era de outra oficina, porque aqueles que eram da minha oficina não me ajudavam, esses não! 
Era a ver aquele que se safava! Os outros das outras oficinas é que diziam pra mim, gostavam 
de mim, eu era assim muito coiso, diziam “Deixa tar que a gente ajuda-te!” [51:09-52:33] 
 
“Fui promovido…Mas pa me castigar, mas pa me castigar, havia, err...tínhamos que passar, por 
exemplo…pa preparação do trabalho, havia preparadores de trabalho e tínhamos que ir e eu fui 
pra lá e fui o único que fui pra lá! E fui o único que fui pra lá....” [54:11-54:30] 
 
“Quer dizer, acima de mim havia o mestre, que era mestre dos submarinos e mestre de outras 
coisas, não é? Quer dizer, ele é que superintendia, falava com outros e tínhamos reuniões com 
os engenheiros, a perguntar...pronto, depois começámos a trabalhar por fichas. Quer dizer, isto 
tem tantos parafusos, demora tanto tempo, cada parafuso demora tanto tempo a tirar, isto 
demora x de tempo! E eles lá faziam os cálculos deles, davam fichas e os operários por fim já 
tinham de fazer aquilo naquele tempo, eram mesmo obrigados. Depois começou a vir os 
marinheiros a meter-se naquilo, a fiscalizarem aquilo…e eles não gostavam que eu dissesse 
aquilo, porque o Arsenal de Marinha de Lisboa morreu, foi a Marinha que deu cabo dele e este 
aqui foi exactamente a mesma coisa! E tá-se a ver agora o resultado, agora que se está a dar, 
com bastante pena minha, tá-se a ver o resultado agora!...Vai ser divido…” [54:59-55:57] 
 
“Dava-nos. Quer dizer, a mulher cá recebia a féria completa, pronto, tal e qual como eu cá 
tivesse e eu tinha 600 escudos por dia lá. Desses 600 escudos, comíamos, bebíamos e 
juntávamos dinheiro! Cheguei cá comprei um carrito, comprei um carrito em 2.ª mão. Foi a 
primeira vez que tive um carro, quando eu cá cheguei, comprei um carrito, que era um Austin 
Morris, ou o que era aquilo…era assim aqueles carrinhos pequeninos, custavam naquela altura 
50 contos, com 50 escudos! Era o preço deles novos...e eu comprei por 20 contos, aquele carro. 
Tava em bom estado, foi a primeira vez que comprei um carro.” [43:57-44:37] 
 
“Não, havia lá um rapaz da minha oficina, um rapaz não, um homem, que era mais velho que 
eu, era meu ajudante até nessa altura....e todos os dias levava as mãos cheias de parafusos, com 
uns parafusos em cobre, cobre ou latão, levava as mãos nos bolsos. E ele chegava lá à barraca, 
mandavam pôr os braços e ele fazia assim, fazia assim, tornava a meter. Saia ao meio-dia, saia à 
noite, fazia sempre a mesma coisa! Que era pra vender ao ferro velho. Como havia alguns que 
tinham um livro, era um livro grande, faziam um buraco no meio e depois aqueles tubos de 
cobre que já eram velhos, que iam pá sucata, eram amachucados e fazia-se assim coisinha, 
tabletes assim. Então era posto ali dentro do livro e ele saía todo contente com o livro, o gajo 
pedia, fazia assim, ele apalpava-o e tal, apalpava e ele pronto, ia com o livro na mão e levava ali 
aquilo deles! Havia estas coisas todas, que era porque não havia dinheiro!...” [01:27:58-
01:29:06] 
 
“Pois, saíram, muita gente saiu do Arsenal! E tinha um ajudante meu que era o Vítor Moura, 
que foi lá comigo, ficou como operário de 2.ª e eu operário de 1.ª, ele operário de 2.ª…e eu tinha 
uma pessoa de família que era cabo da Marinha e disse pra mim “Ó Zé, eu a ti não ia!...O 
Estado paga pouco, mas paga, é sempre Estado!” E eu comecei a pensar naquilo e não fui. E o 
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outro chegou a mestre geral da Lisnave, chegou a mestre geral…E eu fiquei em contramestre no 
Arsenal, muito contente da minha vida! A gente até ganhávamos menos que eles, não é? A 
gente ganhava uma média de 4 contos e 200 se não me engano, naquela altura…” [56:28-57:17] 
 
 
 
“70, foi quando a Lisnave abriu, era assim uma coisa...E...e eles com noites e tudo tiravam 20 e 
tal contos por mês, que eles tiravam! A gente trazia ali do Arsenal 4, 5 contos por mês, pá, isso 
não era nada! As mulheres deles iam à praça compravam uma pescada e as nossas não podiam! 
A gente bebia um copo de vinho e eles bebiam cerveja, era assim! Naquele tempo era assim....” 
[57:21-57:44] 
 
“Pa Viana do Castelo, Viana do Castelo! Era pa Viana do Castelo e pá Lisnave. A Lisnave eu 
saía, entrava às 8:15h no Arsenal, sais às 17.15h, entrava às 17.30h na Lisnave, até às 2 horas da 
noite!” [01:27:09-01:27:26] 
 
“Porque o Arsenal foi uma grande escola! A Lisnave, Setnave, essas empresas todas, foi tudo 
pessoal do Arsenal, chefias e tudo, foi tudo! E eu fui à Lisnave fazer exame, fiquei como 
operário de 1.ª naquela altura…” [56:07-56:22] 
 
“O Arsenal não tinha nada com que eu trabalhasse cá fora! Eu fazia o meu trabalho até às 
17.30h, até às 17.15, claro que às 17.15h, lá por portas e travessas, já távamos preparados, assim 
que tocava o apito, aquilo saia tudo! Não é? Chegávamos à porta, o polícia tava lá, fazia assim 
com as mãos, íamos prás barracas, éramos todos apalpados! Prontos…Era assim!” [01:27.28-
01:27:55] 
 
“Eles não viam aquilo também com bons olhos, essa casa também não viam com bons olhos e a 
gente...não sei sabe que nós tínhamos um cartão de mobilização…A gente se dissesse que não, 
tínhamos que ir mesmo!” [01:34:18-01:34:33] 
 
“40 e...era 43, pouco mais ou menos...E…e então havia a CUF tava em greve, então veio uns 
barcos, um barco pa arranjar, vinha aqui, estava aqui o Mar da Palha, tava tudo cheio de barcos! 
Veio barcos pa arranjar e a CUF como não podia, tava em greve, não havia nada, foram buscar 
pessoal ao Arsenal de Marinha. (…) e eu apercebi-me de um grande ajuntamento de 
marinheiros, por cima de onde é hoje o Arsenal de Marinha, há aquela barreira que é da Escola 

Naval, que se vê o Arsenal por baixo, essa barreira tava toda cheia de metralhadoras, tudo 
cheio! E a gente pequenitos apercebemo-nos disso e fomos espreitar. E os marinheiros diziam 
“Fujam daqui, rapazes! Vão-se embora!” e tal, tal, tal…O que foi então que aconteceu? Vieram 
buscar pessoal de construção naval e serralheiros civis e coisas assim e mecânicos, concerteza, 
não em recordo bem....forma buscá-los e então forma no reboque, o Cordoaria, era o Cordoaria 
o reboque…E então levaram-nos pró Mar da Palha, porque o barco tava no Mar da Palha…E 
havia o barco do Arsenal do Alfeite que levava o pessoal pra Lisboa às 5 horas e isto foi às 5 
horas, foi pouco mais ou menos que o Cordoaria levou, aquilo ia cheio, eles iam a chorar, 
coitados! E eu com muita medo que o meu pai lá fosse! Naquela altura…Tinham que ir 
trabalhar pó coiso...Era o barco a querer-se chegar ao reboque, era o gajo do reboque, lá com 
aqueles coisos pró lado, lá com a polícia, com aquilo tudo e foram trabalhar pa, andaram parece, 
naquela altura, não sei se foi 15, se foi 20 dias, que andaram a trabalhar, sem vir a terra, não 
viam família, não viram ninguém! Trabalharam a bordo ali no Mar da Palha, foram obrigados a 
ir…” [36:46-39:06] 
 
“E houve uma ocasião também, que quiseram, a Guarda Republicana quis entrar aqui pela  aqui 
pela Romeira, pó Arsenal, pa lá ir buscar alguém e foram impedidos disso, que a Marinha não 
deixou.” [39:12-39:22] 
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“Como nos serralheiros civis também tava, eu...já agora, não sei sabem, nos serralheiros civis 
havia um torno, um torno, quer dizer, daqueles tornos de pé, não é? Um torneiro, err...que era 
onde trabalhava o Bento Gonçalves!...Tava lá o torno dele ainda e nós fizemos um furo, nós, 
alguém, não fui eu...fizemos um furo e pusemos o emblema do Partido Comunista, lá dentro... 
no torno.” [01:26:12-01:26.46] 
 
“Era por causa dos salários, baixos, era, era por causa do…dos salários baixos e era por causa de 
quando iam lá buscar alguém, pronto aquilo ficava tudo revoltado! Nós chegámos a fazer 
no…na construção naval há um quadro enorme, que é um quadro, vá lá em comprimento, talvez 
seja como esta casa ou maior E havia, a parte de trás aquilo tava tudo, é tudo eléctrico, fazia a 
distribuição toda práquilo....e havia um espaçozinho assim e nesse espaço é que a gente se 
punha todos em fileira, tudo, quer dizer, onde a gente fazia as reuniões do Partido era aí atrás… 
e era um perigo doido, se a gente se encostava ali podia lá ficar agarrado!...” [01:06:33-
01:07:19] 
 
“A gente esperava que isto desse uma volta! Esperávamos que isto desse uma volta porque isto, 
quer dizer…era fome, era maus-tratos! A gente por exemplo dirigia-se ao mestre, ó mestre isto, 
ou mestre aquilo!...Com o bonezinho na mão e ele não parava pa olha pá gente, nem nada! Ia a 
andar pela oficina fora e a gente com o chapelinho através dele, isto eram coisas revoltantes, não 
é? E a gente evitava essas coisas, tanto que, quando aparecia algum companheiro que a gente 
não tinha confiança nele, começávamos a falar no Cova da Piedade! Era o Desportivo isto, o 
Desportivo aquilo! E tal...era tudo o Desportivo, era tudo da bola!” [49:23-50:05] 
 
“Eh, era a gente a conversar, ele sabia que eu era assim tão rebitês, que eu tava sempre a dizer 
mal!E ele concerteza lá pensou “Bem, este tá sempre a dizer isto, tá sempre a dizer aquilo, 
deixa-me cá abordar o gajo!”...E pronto, assim fiquei eu e depois abordei eu outros. E nós não 
sabíamos, uns dos outros não sabíamos! Desconfiávamos pouco mais ou menos quem é...por 
exemplo o Pardal era de um lado, havia um que era que era o João Panta pertencia à mesma 
série, sei lá!” [46:40-47:09] 
 
“Porque a gente távamos na própria oficina e nem todos sabíamos quem pertencia, quem não 
pertencia, quem era aderente à...do partido, ou não. E não sabíamos uns dos outros, quer dizer, 4 
ou 5 sabíamos...por exemplo, eu sabia que havia eu, havia o Albino e havia mais 3 rapazes, até 
se fez reuniões algumas na minha casa…e eu, o meu pai tinha uma coelheira muito grande e 
então os Avantes eram-me dados pelo Albino, que era o nosso controlador, era um senhor que 
não tinha um braço...e a gente tínhamos outros nomes (…) E…começou-me a falar lá ao pé da 
forja e tal, o Capilé isto, o Capilé aquilo e tal…E eu era assim todo rabitês pra essas coisas, 
mas não me metia, não tinha noção do partido, não tinha nada!...E depois é claro, comecei a 
fazer reuniões com eles e então depois mais tarde, era muito amigo do Policarpo, era e sou! O 
Policarpo tava lá na oficina, era soldador, falávamos muito e coiso, mas o Albino é que me 
levou mesmo pra lá!” [44:59-46:35] 
 
“As reuniões daqueles que távamos só daquele grupo, porque os outros grupos a gente não sabia 
de nada! Porque era conveniente a gente não saber nada. Porque...alguns iam presos e depois 
diziam os nomes, diziam os nomes quem é que andava com este e quem andava com aquele, por 
exemplo...quando foi o Albino, o Mário Araújo e tudo foram presos, havia aí rapazes como o 
Elídio e...não sei se o senhor Henrique Carreiras foi senão, não sei, nessa altura. Foram ser 
testemunhas dos outros e tal...porque eles lá perguntaram-lhe a eles “Então o senhor vem cá ser 
testemunha?” e tal…”Mas tá lá escrito na retrete...”, era a casa-de-banho, “Na retrete tá lá 
escrito isto,isto,isto!...” Eles sabiam tudo quanto lá tava escrito! O que a gente escrevia, não 
era? Lá nas casas-de-banho…e eles sabiam aquilo tudo. E quando foi o julgamento daquilo, 
havia uma senhor que era aqui do Desportivo, se não me engano parece que era o Valverde, ou o 
que era, era assim qualquer coisa…Err, eu não conhecia o homem, não conhecia nem hoje ainda 
não sei quem é, nunca me interessou saber...e chega o Elídio lá à oficina e diz assim “Olha, 
ontem fui ao tribunal e tal...”, mais um rapaz que era o Maguta, morava nas Barrocas também... 
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“Fomos ao tribunal e tal e tu tás lá também! Tás lá no processo do Valverde!”. Ora eu nunca 
conhei o Valverde! Não sabia como é que eles faziam aquilo, ainda hoje tou pa saber como é 
que eles faziam aquilo…” [01:07:29-01:09:11] 
 
“Pra ser presos!...o Mário Araújo foi um deles...O Mário Araújo fugiu, quer dizer, quando 
soube que era pra ser preso, fugiu, e passado uns dias aparece lá na oficina, apareceu na oficina  
foi preso! Pronto, quando saiu, foi preso! Foi o Albino, também da Piedade…Foi muita gente 
aqui, foi o Pardal, foi muita gente!” [34:29-34.53] 
 
“Depois vieram buscar o Baptista, depois forma buscar a ele…Foram buscar a ele, forma buscar 
o Tio Luís que era de Cacilhas, o Luís Graveto, que era de Cacilhas…Enfim, uma data deles!”  
 
“Não acontecia nada! Porque aquilo ninguém piava, ninguém dizia nada! A gente é que já 
tínhamos, já lhes dávamos mais liberdade. Porque tínhamos que dar, porque tinha que ser assim! 
Porque era assim que a gente, pronto, que era o nosso sistema, era assim!...Não gostava, 
ninguém tem nada que se levantar e tem que falar comigo como deve ser! Falava comigo como 
deve ser. Ninguém tava a bater à porta pra entrar pra dentro do escritório! Ninguém...a nós não, 
os outros faziam, a nós não!...A minha geração já foi uma geração, já boa, já foi uma...já eles 
refilavam com a gente e tudo! Já diziam “Você não tá a ver isto bem! Você isto e aquilo e 
aqueloutro!” Já falavam assim e a gente falava com eles da mesma maneira, pronto. E 
antigamente não podíamos dizer nada! Era assim, era assim mesmo! Era assim mesmo…” 
[01:17:22-01.18.16] 
 
“Houve uma mudança radical, uma mudança muito grande!... Em todos os sentidos…Em todos 
o sentidos. Mesmo nós quando...quer dizer, a mestrança que entrámos, a camada nova, não tinha 
nada que ver com os outros! Quer dizer, eles grandes artistas, eram uns grandes professores, 
mas também tinham aquela coisa de dizer “Eu quero, posso e mando!”...Quer dizer…A gente 
ainda vinha o contramestre lá em baixo, a gente tava “Epá, vem fulano!” Tudo a trabalhar, logo 
tudo coiso e tal! E nós quando fomos pra lá não tínhamos essa coisa. Eles se tavam sentados, 
iam-se a levantar, no princípio, iam-se a levantar e eu, eu e aqueles que fomos na altura, quer 
dizer, tínhamos uma coisa qualquer “Então tu foste meu colega, andaste a trabalhar comigo, 
andámos a trabalhar os 2 e agora vou passar e vais-te a levantar porquê? Porque é que te vais 
levantar?”...E tínhamos aquela concepção de dizer, de ver as coisas desta maneira. Porque não é 
com medo que se trabalha, ou que se faz mais ou que se faz menos ou qualquer coisa, pelo 
contrário! Então “Deixa-te estar!” Porque se ele tava parado é porque já tinha tado a trabalhar e 
tava cansado, tinha que parar...e a gente o que é que íamos ver? Íamos ver se tava feito e se tava 
bem feito. Se não tava, dizíamos que não tava, se eles não sabiam, íamos lá nós! Quantas vezes 
eu, eles não conseguiam ir ao buraco e eu como contramestre ia lá! Também tive outro antes de 
mim também fazia a mesma coisa, já ia, chamava-nos atão os maçanetas... que éramos os 
desencarregados, quer dizer távamos abaixo do coiso... pronto éramos operários especiais, mas 
já távamos na calha, já pra ir a contramestres. E então a gente já fazia isto. E a gente fazia isto, 
ele não era capaz, ia lá a gente. E a gente via o esforço que eles faziam, porque a gente tínhamos 
passado pelo mesmo!” [01:02:58-01:04:24] 
 
“Quer dizer, foi, a gente conquistámos uma coisa muito boa, quer dizer...Formou-se a Comissão 

de Trabalhadores e…como esta mesa que está aqui grande, eram os administradores e os 
directores do Arsenal e a Comissão de Trabalhadores tava ali! E eu fui levado prá Comissão de 

Trabalhadores pelo senhor Policarpo! O senhor Policarpo é que disse assim “Capilé, tens que 
vir prá Comissão de Trabalhadores!...Tu és activo, tens que ir prá Comissão de 

Trabalhadores!” Diz “Epá, tão mas eu, sabes que eu desde que isto se deu o 25 de Abril, eu 
nunca mais tive contacto do Partido, nunca mais tive nada! Não sou militante, não sou nada! 
Quer dizer, eu sou aquilo que sou, continuo a ser a mesma coisa, mas não sou...” “Não és mas 
vais ser!” Pronto e a partir dessa altura o Policarpo arranjou o cartão, arranjou tudo [sorri], 
pronto, fiquei! Pronto, naquela altura.” [01:18:21-01:19:16] 
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“Eu pertenci à Coordenadora do concelho de Almada e…de Setúbal. A gente juntava-se todos 
era na Lisnave, é que fazíamos as reuniões. Fui 2 anos, fui duas vezes seguidas, da Comissão de 

Trabalhadores...quer dizer e fizemos muitas reivindicações e a gente tava lá na reunião, muitas 
vezes com o administrador e com os directores, eles não gostavam muito, aquilo pra eles era 
uma facada, que a gente via mesmo na cara deles! E eu até uma ocasião responsabilizei a 
Administração, eles ficaram assim a olhar todos prós outros e houve um engenheiro, que era o 
Castro e Sala, que disse assim “Sim senhora, é verdade!” Porque aquilo tava, a instalação 
eléctrica tava tão má, tão má, dentro da oficina de caldeiraria de tubos, porque um homem se se 
encostava ali a qualquer cabo ou qualquer coisa podia ficar, podia morrer ali, não é? Tava tudo a 
cair! E eu citei lá esse problema, que a gente apresentava aqueles problemas, era os problemas 
que nós apresentávamos, as condições de trabalho e essas coisas todas...a gente não tinha luvas, 
não tínhamos máscaras!...Não tínhamos auscultadores nos ouvidos, távamos ali, tava um 
cravador a cravar um bóia, que havia aqui no meio do Tejo antigamente, e eu tava lá dentro da 
bóia e o outro cá tra tra ta ta! Cá em cima e a gente não punha algodões, não punha nada e por 
isso é que nós temos, eu tenho uma doença, eu e vários!” [01:19:20-01:20:51] 
 
“Teve resultados, muitos resultados e bons!...Nós já começámos a ter, quer dizer, os anexos 
foram arranjados, alguns anexos foram arranjados...o anexo chama-se um anexo onde a gente se 
vestia e lavava...há armários! Quer dizer, havia uns armários que eram assim pequenininhos, 
pronto assim, era mais ou menos isto, esta altura... E depois havia um armários grande já, com 
cabides já dentro, já tínhamos lavatórios, já tínhamos duches!...Bem os duches sempre tivemos, 
não é? Tínhamos, já tínhamos várias condições de coiso…Luvas! Luvas, macacos, botas...não 
havia nada dessas coisas, não havia nada!...Dantes não havia nada. A gente ia pra bordo, 
levávamos a ferramenta, caixas às costas, os tubos às costas!...Ás vezes íamos com aqueles 
tubos grossos, íamos 2 homens ali, com o tubo às costas e tal, o outro com a caixa das 
ferramentas...Depois a haver carros eléctricos, aqueles carros pequenos eléctricos, já a levar-nos 
as caixas pra bordo, a levar os tubos já havia a secção de transportes que transportava os tubos e 
levava os tubos, o guindaste agarrava os tubos, punha lá os tubos dentro!...A gente dantes não 
podíamos dar um calor num tubo com um maçarico, a gás, era proibido! Dar-se um calor...Era 
tudo a carvão, aquilo demorava muito tempo. Enquanto que se fazia uma forja e virava-se pra 
fazer uma curva, com um maçarico fazia-se 7 curvas ou 8 curvas ou 10 curvas! Mas havia 
aquela coisa, não podia, nem a gente podia, por exemplo o...Perdigão era lá contramestre lá dos 
soldadores, havia mais e isso, mas ninguém podia agarrar num alicate se não o soldador!...E 
agora por fim não. Eu tinha ali o alicate ao pé, não era preciso vir um homem lá da oficina, 
agora tinha que vir um homem, lá um soldador, não senhora! Eu pegava no alicate, dava um 
pingo, pronto, depois lá ficava pra ele soldar! Pronto, quer dizer, em termos de condições de 
trabalho mudou, mas mudou muito, muito, muito!” [01:21.56-01:24:15] 
 
“Mas depois a partir daí passámos maus bocados, já por...quer dizer, já muitas greves, quer 
dizer...As pessoas, quanto a mim, na minha opinião, quer dizer, não achava bem, se havia 
mestres e contramestres e havia as pessoas técnicas, um homem que andava com uma vassoura 
na mão, que é um homem como outro qualquer, tem os direitos que têm os outros, mas...acho 
que um homem que andava com uma vassoura na mão ou que era um...vá lá, um operário de 3.ª 
classe ou uma coisa qualquer, a querer saber mais que o mestre e que os contramestres e a 
querer mandar nos contramestres e nos mestres, não...Eu não tenho razão de queixa como 
contramestre, nunca tive razão de queixa! E já naquela altura o era...Não tive razão de queixa 
porque nenhum daqueles que andava a trabalhar comigo, nunca me disseram que não! Chegou 
operários no Arsenal, lá e dizerem assim “Tu vais práli!” O contramestre dizia assim “Olha, 
tens aqui trabalho, vais trabalhar, vais pró navio tal, prá parte tal!”, tal, tal... diziam “Não estou 
interessado nesse serviço!”...E isto custa bastante, custa, o serviço tinha que se fazer...o serviço 
tinha que se fazer, aquilo não podia parar!” [01.15-57-01:17:19] 
 
“Do CIRL...Era sócio do CIRL e era sócio do Desportivo da Cova da Piedade. Era sócio destes 
2 só.” [01:33:13-01:33:21] 
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“Porque este trabalho lá em cima na ARPILF [Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 

do Laranjeiro e Feijó], tive no Miratejo, nunca abandonei estas coisas…e...aquela casa que está 
feita no Miratejo, foi feita quando eu pertenci à direcção do Miratejo, vim-me embora, fiquei 
satisfeito, não tinha empregado nenhum, quando me vim embora, hoje tem lá 21 
empregada!...Faz-se domicílios, faz-se tudo ali...e hoje tou na ARPILF tou também muito 
satisfeito, temos um grupo coral, temos um grupo de teatro, temos os jograis, temos o grupo de 
cavaquinhos, que é o etnográfico, tou muito satisfeito com isto, são trabalhos bem feitos! Temos 
senhoras a fazer jogos, a jogar pitanga...que já são umas campeãs também [sorri] são mulheres 
de idade já e...de idade mas ainda com muita força! E sinto muito orgulho de pertencer àquelas 
casas, tenho pena de já ter a idade que tenho e...eles dizem que eu tou bom, mas...” [01:36:50-
01:38:00] 
 
“Foi, tudo! Por isso é que eu, quer dizer, a gente quando fala nisto, nós arsenalistas quando 
falamos nisto, sentimos uma coisa por dentro, a gente até estremece cá por dentro! Porque, eu 
tou farto de dizer, bem, não é no mau sentido, não vou dizer isto no mau sentido...Isto é como a 
Casa Pia! Aqui são todos irmãos!” [59:49-01:00:10] 
 
“Nunca saí! Com medo da estabilidade, quer dizer, aqui é que eu tou bem, é pouco mas é certo! 
E pronto. E hoje não tou nada arrependido, nada arrependido! Não tou nada arrependido…se 
houvesse uma fábrica pra ir hoje, se fosse pequenito, era práli que eu queria ir! (…) Porque 
gostei do Arsenal. Ainda hoje, o Arsenal é uma família. O Arsenal pa mim tá considerado uma 
família!” [57:48-58:06] 
 
“Não sei porquê! È uma coisa que o Arsenal de Marinha tem, que não sei! Pronto é uma 
família! Aquilo que tá ali é uma família! Embora a gente as vezes não goste deste ou não goste 
daquele, mas quando chega o ano do almoço, todos vamos ao almoço, chegamos a ser 400, 
todos os anos, 400 pessoas não é brincadeira nenhuma! Num almoço...e todos gostam e depois a 
gente gosta de ver aqueles velhotes já que vêm, já com muitos anos disto!” [01:00:26-01:00:55] 
 
“É um orgulho ser arsenalista! Tenho...tou-me a arrepiar outra vez!...Err, gosto muito! E por 
causa disso é que eu fui dos fundadores da Casa do Pessoal do Alfeite, sou o número 8.” 
[01:36:22-01:36:38] 
 
“O futuro do Arsenal, segundo as minhas expectativas, tou a ver aquilo muito negro! Aquilo, 
não sei…Se ficará só com a parte dos submarinos, se não ficará!...Não sei…A outra parte vai 
toda embora! Aquilo passa a ser particular, aquilo fala-se que vai ser dividido em 2 empresas, 
fala-se que é só uma empresa…Não sei!...Tamos cá pra ver…” [01:35:43-01:36:10] 
 
“Aquilo que eu gostava que ficasse registado, era que o Arsenal não fosse para mãos 
particulares, que continuasse na mão do Estado!...Que continuasse a fazer as suas reparações, 
que não desse barcos pra fora, porque temos homens!...Nós costumamos dizer isto, isto é 
verdade, é como nós estarmos aqui!...Costumamos dizer isto, quando vamos aos almoços, 
somos 400 e a conversa é sempre esta “Temos aqui homens pa fazer um navio!”... E temos. 
Desde o escriturário, desde o homem do desenho, ao homem... Temos, tão lá 400 que faziam 
um navio!...E é mal empregado isto ir prá mão de pessoas que… enfim. E era isto.” [01:38:13-
01:39:05] 
 
 
 
 
 
 


