
1 
 

Edição da Entrevista ao Senhor Carlos Godinho 

 

 

 

 

Índice: 

 

 

 

Borba / Educação (pág.2) 

Borba / Emprego (pág.2) 

Borba / Actividade Cultural (pág.2) 

Feijó / Migrações (pág.2) 

Feijó / Educação (pág.2) 

Feijó / Emprego (pág.3) 

Feijó e Laranjeiro / Associativismo (pág.3) 

Miratejo / Associativismo (págs. 3-4) 

Arsenal do Alfeite / Cultura Material (págs.4-8) 

Arsenal do Alfeite / Vivências (págs.8-16) 

Resistência (pág.16) 

 



2 
 

Borba / Educação 
 
“Eu nasci, portanto, num…numa terra que é muito conhecida por alguns produtos que fabrica, 
que é Borba, a terra do vinho e dos mármores…Nasci aí e estudei, tirei aí a instrução primária e 
depois tirei o curso industrial em Estremoz. Comecei por…pelo ciclo preparatório que ainda foi 
tirado no que é hoje a Pousada Santa Isabel em Estremoz, no Castelo. Não havia ainda 
instalações próprias pra isso e foi feita uma escola lá, uma escola em que se dava o curso de 
serralharia. Err, portanto, as instalações eram o que actualmente é o monumento, err..da 
Pousada da  Santa Isabel, lá no mesmo no Castelo em Estremoz. Foi um local muito 
interessante, era frio como tudo, não havia ainda os ares condicionados nem…Fazíamos as 
oficinas, tínhamos um grande pavilhão e já tínhamos máquinas, aprendemos aí já alguma 
coisa…Entretanto, quando terminei o ciclo preparatório, foi inaugurada a escola industrial nova 
e acabei por tirar um curso não já de serralheiro mas de electromecânico, na Escola Industrial. 
Tirei as secções preparatórias pó Instituto Industrial, lá também. E depois fiz uma tentativa de 
vir ao Instituto Superior Técnico, fazer a admissão. Fiz a admissão mas faltava a parte 
económica pa aguentar e acabei por desistir de continuar.” [00:25-02:08] 
 
Borba / Emprego 
 
“Porque o meu pai era construtor civil e os desenhos, antigamente, ele como construtor civil 
fazia o projecto e metia-o a aprovar na Câmara e fazia!..Ele fazia, a especialidade dele era 
construir casas de campo..montes alentejanos e..tinha também uma especialidade de arquitectura 
antiga, fazia as chamadas abóbadas das igrejas e daquelas casas mais senhoriais, eles 
tinham…e..e ele cedo me pôs a desenhar, não é? Eu em casa já desenhava! Com 9, 10 anos, já 
fazia desenhos de construção civil e até me vir embora de lá aos 17 anos, sempre fui desenhador 
de construção civil com ele, com o meu pai!..” [14:40-15:28] 
 
Borba / Actividade Cultural 
 
“Sempre tive uma actividade na área do teatro, em Borba.  Fizemos vários grupos de teatro, 
tínhamos sempre grupos de teatro, tínhamos o Cine-Teatro e até fizemos um grupo que 
percorremos o Alentejo todo, fizemos mais de 300 espectáculos em todo o Alentejo com as 
nossas peças de teatro…” [20:30-20:42] 
 
Feijó / Migrações 
 
“Err, regressei ao Alentejo onde tentei…arranjar trabalho profissional de acordo com os meus 
conhecimentos mas era muito difícil…E acabei por vir para Lisboa, vim morar aqui para o 
Feijó, para casa de uma irmã que já vivia aqui.” [02:09-02:28] 
 
“Eu vivi no Feijó, depois passei ali pa um intermédio, ali pó Laranjeiro…porque entretanto 
trouxe os meus pais do Alentejo, que eles e tavam lá sozinhos. Comprei uma casa aqui no 
Laranjeiro e trouxe-os pra cá..Acabei por, a minha irmã vir viver também connosco..Aquilo era 
uma vivenda, duas vivendas num terreno. Acabámos por o clã reunir-se ali. Err, até que casei e 
fui viver para Miratejo.” [48:51-49:26] 
 
Feijó / Educação  
 
“Ainda fui à António Arroios tirar um curso de artes de fogo..Interessado por estas áreas, depois 
acabei por também querer saber, tar a fazer um trabalho sem ter um conhecimento profundo dos 
materiais, fui à António Arroios, tirei o curso de artes de fogo!..Err..e..acabei por aí, quando 
acabei ali o atelier, não fiz mais cerâmica!” [52:07-52:32] 
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Feijó / Emprego 
 
“O meu cunhado já trabalhava no Arsenal nessa altura…E tive a trabalhar em Lisboa como 
electricista, montador electricista, err…Tive também a trabalhar para um gabinete de desenho na 
área da construção civil” [02:29-02:44] 
 
“A minha carreira ali foi meteórica e nem sequer eu tava a pensar regressar ao 
Arsenal!..Portanto, foi mesmo juntar algum dinheiro pra ir prá tropa e depois logo se via, não é! 
Ainda por cima a pensar-se que se ia pra uma guerra, não se fazia projectos a longo prazo nem a 
médio prazo, não é?  E…acabei por ir prá tropa,err..E fiz, fiz 3 anos de tropa cá. Não cheguei a 
ir a África..Tive a sorte de não ser mobilizado. Fiquei classificado na especialidade, ainda por 
cima especialidade de atirador, era mais que certo que ia mesmo pó!..” [17:42-18:26] 
 
Feijó e Laranjeiro / Associativismo 
 
“O teatro depois acabei, depois de vir da tropa, já não fiz mais..já não fiz mais teatro. Esse 
grupo entretanto tinha desaparecido e não fiz mais teatro. Liguei-me depois foi a outro tipo de 
actividades…Á cerâmica. Err, criei com um grupo de amigos, criámos um atelier de artes 
plásticas, onde fazíamos pintura, cerâmica…Err, um pouco de tudo. Era a curiosidade que nos 
levava a fazer mais as coisas do que propriamente o conhecimento. Acabámos por evoluir, 
alguns deles são ceramistas, um deles pelo menos é um ceramista já de nome, o Francisco 

Vaz..que aqui na área do Seixal tem, já tem alguns painéis, murais na rua..Err, saiu outro de lá 
também, que nós também tínhamos uma área que gostávamos muito, que era fotografia..saiu um 
fotógrafo, o Francisco Salgueiro, que fazia parte desse núcleo de ateliers..Eu também enveredei 
um pouco pela cerâmica, criei um atelier de cerâmica com uma outra figura, acabámos por criar 
uma linha de cerâmica interessante…ainda ganhámos um prémio num concurso em Nantes de 
cerâmica..ficámos aqui na FIL também classificados em 2.º lugar...Portanto foi uma actividade 
que se transformou depois numa actividade comercial. Começámos a fornecer o mercado com 
as nossas peças, começámos a fabricar em série as nossas peças. Que terminou tragicamente, 
porque o comboio passou por cima do atelier. Era ali na Cruz de Pau, quando fizeram a linha do 
comboio, aquilo estava  no caminho e derrubaram aquelas casas todas, nós távamos lá…A 
indemnização que nos deram, porque aquilo era uma casa de habitação, deram-nos uma 
ninharia, ou seja, investimos ali muito dinheiro pra criar aquela fábrica de cerâmica já, era uma 
fábrica de cerâmica!..E depois perdemos, já não tivemos oportunidade…” [49:44-52:04] 
 
“Na parte associativa, eh, sempre tive envolvido com as associações. O Clube de Instrução e 

Recreio do Laranjeiro, o Clube do Feijó..Nunca fiz parte dos órgãos… O Recreativo! Nunca fiz 
parte dos órgãos mas participava em muitas das actividades que eram desses clubes. Mais tarde, 
fui membro fundador da associação Alma Alentejana e…aí já fui corpo gerente, já fiz parte da 
direcção e da assembleia-geral” [52:32-53:10] 
 
Miratejo / Associativismo 
 
“Ultimamente também criei, fui…com um grupo de amigos e moradores ali de Miratejo, 
fundámos uma associação que é o Grupo Flamingo, um grupo de defesa do património cultural 
e histórico e ecológico” [53:12-53:34] 
 
“Esse Grupo Flamingo foi criado com o objectivo de não permitir a destruição do Sapal de 
Corroios, que tavam a ser feitos ali uns viveiros e tavam a destruir o Sapal. E nós organizamo-
nos para defender o Sapal! Achámos que era um erro e começámos a reunir, ainda sem qualquer 
intenção de fundar uma associação…Tentámos saber junto da Câmara do Seixal, o que é que se 
tava a passar, fomos a departamentos do Ministério do Ambiente saber o que é que se passava e 
apercebemo-nos que havia qualquer coisa de errado..E então acabámos por formar mesmo uma 
associação e lançámo-nos na defesa do sapal de Corroios! Conseguindo ir até às instâncias 
europeias, com a ajuda da Quercus e da GEOTA, que nos apoiaram, conseguimos travar o 
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processo de destruição do Sapal de Corroios. Err, com o apoio também depois da Câmara do 

Seixal, a Câmara do Seixal teve um bocado indecisa no início mas depois acabou por alinhar 
também connosco e defender e não foi possível fazer ali o que eles queriam fazer, destruir ali 
grande parte daquele património ecológico que ali estava. Pronto e agora tem outras actividades 
a associação…Ainda muito recentemente..E faz a vigilância da Mata dos Medos, com o apoio 
da Câmara Municipal de Almada…faz limpeza de praias, organiza passeios pelas zonas 
ribeirinhas, pelas matas…Enfim, divulga o património botânico e ecológico da região e 
avícola..Faz conferências, organiza conferências e debates sobre essas matérias!..” [53:44-
55:34] 
 
Arsenal do Alfeite / Cultura Material 
 
“Portanto, a quantidade de militares que se sediou aqui nesta zona e depois o Arsenal do Alfeite 
fez..o Arsenal do Alfeite foi uma altura em que se construiu bastante dentro do 
Arsenal..construíam-se grandes navios nessa altura no Arsenal e era preciso muita mão-de-obra, 
porque havia muito poucas máquinas! A maior parte dos navios, a grande parte da estrutura do  
navio, era trabalho manual. Tamos a falar ainda de navios que eram rebitados! Não havia..logo 
veio a soldadura mas rudimentar, não é? Havia muita..o trabalho era braçal, era preciso muita 
gente! Pa fazer o navio.” [01:41:17-01:42:01] 
 
“Haviam muitos serventes..Chamava-se uma profissão que fazia de tudo um pouco dentro de 
uma oficina.. Desde varrer a oficina a lavar as instalações sanitárias, a ir levantar materiais, a 
levar materiais a bordo aos operários que tavam a trabalhar a bordo, enfim, fazia todo o tipo de 
trabalho... E eu fui instruído pra fazer um tipo de trabalho que é os motores que vinham de 
bordo, que eram pra ser reparados, eram todos abertos e nós ali raspávamos os motores, não 
é?..E pintávamos os motores, as carcaças dos motores.” [05:07-05:42] 
 
“A zona onde nós távamos a fazer esse trabalho tinha umas estufas e tinha uns painéis onde os 
operários faziam exames pra passarem de nível..Eram operários de 2.ª, 3.ª, tal..E pra passarem 
de nível tinham de fazer um teste, que era feito nos painéis.” [05:43-06:12] 
 
“Apesar de as provas serem desenho, mas também tinham física, matemática, português… 
Pronto, entrei pá sala de desenho e…entrei como…uma categoria que desapareceu! Que é 
chamada a categoria de decalcador. Um decalcador é um copiador, é o…O desenhador normal 
faz um esquiço, a lápis, e depois nós decalcamos a tinta-da-china. Ainda com o estira linhas e 
com aquelas coisas!..E portanto foi, entrei pra essa especialidade de decalcador, que era mesmo 
uma especialidade! Que depois se foi transformado, os quadros de carreira foram 
transformando, o decalcador desapareceu e passou só a haver desenhadores e desenhadores-
projectistas…Que antigamente havia decalcadores, havia os calculadores, portanto que faziam 
exclusivamente os cálculos estruturais…E havia os desenhadores e havia o desenhador-chefe e 
acabou!..Entretanto isso foi alterado, passaram a haver desenhadores com os diferentes escalões, 
de 1.ª, 2.ª e 3.ª e depois o desenhador-projectista..E a seguir passou a haver uma outra categoria 
que era o técnico coordenador naval. Que era o chefe de uma equipa, composto por 
desenhadores e desenhadores-projectistas. Que é a actual posição que tenho, dentro da carreira e 
da sala de desenho, que é técnico. Agora somos chamados técnicos industriais, porque 
foram..Havia os técnicos coordenadores navais da sala de desenho e havia os técnicos navais 
das oficinas, entretanto juntaram tudo num…no mesmo grupo pra nós podermos ir pás oficinas 
fazer, desempenhar funções nas oficinas..Das oficinas é que nunca vêm pá sala de desenho, 
porque não faz sentido, porque eles não tão dentro dos assunstos da sala de desenho. Mas nós, 
com grande frequência, vamos ocupar cargos nas oficinas, gerir áreas tecnológicas das 
oficinas.” [15:30-17:33] 
 
“Alguns dos desenhadores que estão na sala de desenho, antes tiveram na sala do risco. E faz 
todo o sentido! Porque tamos a falar da área de construção naval…O operário de construção 
naval, neste caso o operário com um curso industrial, acabava por  ser colocado em zonas 
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estratégicas da construção naval e uma delas era a traçagem do navio em tamanhão real, na sala 
do risco. O desenho do traçado do navio era feito na sala de desenho, à escala de 1:100 ou de 
1:50 ou de 1: 200, conforme a dimensão do navio. Esse plano geométrico, que é o traçado 
geométrico das formas do navio, só tinha uma forma de ser aferido! Porque uma coisa é tar a 
fazer um desenho pequeno, em que as linhas parecem perfeitas e cujas intersecções 
tridimensionais são importes pa se tirar medidas pá construção, quer das cavernas quer do 
casco..E essas dimensões, nos desenhos são tiradas com uma escala e portanto pode haver ali 
um erro de milésimas que se reflecte em centímetros no navio! Portanto havia uma necessidade 
de aferir se aquelas formas e aquelas uniões, aquelas intersecções tridimensionais tavam certas e 
no sítio certo. A única forma de o fazer é a uma escala maior, portanto a uma escala real. 
Portanto o plano geométrico era transferido pá sala do risco e aí era feito um novo plano 
geométrico, mas em tamanho real. E os erros que existiam apareciam à escala real, que depois 
seriam corrigidos novamente no plano geométrico em desenho. Porque é a partir dessas 
dimensões que se vão tirar, das intersecções, que se faz uma folha de cálculo,  que é a tabela de 
cálculo da estrutura do navio, em que se divide o navio por secções transversais e 
longitudinais…e aí a partir dessas dimensões que se tiram faz-se uma tabela pra se dar a 
informação à oficina, para construir as sércias e ao mesmo tempo o casco do navio. Portanto, a 
sala do risco confere os desenhos geométricos da sala de desenho, tanto que se chamava sala de 
desenho também, à sala do risco! Eram duas salas de desenho, ou uma composta por duas, duas 
áreas.” [01:14:29-01:16:58] 
 
“Aquelas pessoas que tavam na sala do risco foram novamente prá oficina mãe, que é a oficina 
de construção naval!..Foram criados depois nessa altura, houve um sector que alargou, que 
evoluiu bastante, que foi o sector da preparação e do planeamento…e aí é preciso ter 
conhecimentos de desenho, err, saber estruturas de navios, saber, conhecimento de materiais! E 
esses indivíduos que tavam  na sala do risco e noutras foram sendo os melhores operários!.Os 
melhores operários eram chamados prá preparação ou pó planeamento do trabalho, portanto 
foram integrados novamente na oficina mãe e a sala do risco desapareceu…Inclusivamente 
eram feitas as sércias do navio, pa se..aquelas zonas mais problemáticas, a popa ou a proa, um 
bolbo, uma chapa encurvada, eles passavam do desenho que tinham no chão, tiravam várias 
linhas, passavam pra réguas de madeiras, essas réguas de madeira depois eram montadas numa 
estrutura e faziam o modelo à escala real da chapa que iria ser enformada! Portanto era esse 
modelo que depois, essa sércia, que ia pá oficina e era a partir dali que se iria fazer…Era 
trabalho de preparação! Portanto, a preparação depois passou prá oficina, com os mesmos 
processos..houve uma evolução! Da sala do risco passou a ser feito tudo na oficina de 
construção naval. Houve a introdução depois dos sistemas informáticos, começou-se a cortar já 
a chapa, no lugar de ser a maçarico, é cortada já com uma máquina laser, já também com 
processos informáticos…portanto, houve uma evolução natural nos processos de trabalho.” 
[01:17:52-01:19:44] 
 
“A informática, hoje em dia, faz os cálculos, ou seja..o plano geométrico é integrado, há 
programa que integram já  o casco. Portanto a gente faz o plano geométrico mas já com valores 
dados pelos cálculos feitos em computador com programas específicos e que portanto já não 
necessitamos de aferir na sala do risco, o computador faz esse trabalho. Com precisão.Com 
muito mais precisão!” [01:17:17-01.17:49] 
 
“Houve sempre pequenas transformações dentro do Arsenal e até nalguns casos grandes 
transformações, não é?..Como a criação de oficinas que não existiam..o caso da grande 
transformação da divisão de armamento e da divisão de armas electrónicas, telecomunicações, 
portanto, isso foi uma grande transformação, uma grande reestruturação do Arsenal. Outras 
oficinas mais a de mecânica, da própria electricidade também, foram sempre evoluindo. A área 
da carpintaria, essa foi ficando, porque..Eram áreas de grande..de grandes necessidades, porque 
faziam todo o tipo de trabalho, portanto não havia grande necessidade de transformação, quanto 
muito comprar máquinas mais modernas, mas de resto manteve-se tudo!  O que acontece é que 
actualmente a transformação da carpintaria não é no sentido da evolução tecnológica..Também, 
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um pouco, mas não é! É porque o número de trabalhadores, quer de uma oficina, quer doutra, 
foi sendo reduzido de tal maneira que, por questões económicas, o melhor é juntar as duas só 
num bloco oficinal! Estrategicamente, porque há uma outra área que cresceu e que é necessário 
dar um espaço e melhores condições, que é a área de pintura!..” [01:20:30-01:21:49] 
 
“A área das fibras já existia dentro da oficina de carpinteiros machado, só que de forma precária 
e improvisada, não é? Eram espaço improvisados e a área das fibras requer um espaço próprio, 
isolado. Não só por questões de higiene e de saúde, como de segurança. Portanto, agora 
aproveitou-se, quando se fez a remodelação da oficina de carpinteiros de machado, criar uma 
área específica pás fibras. E a oficina que era de carpinteiros de branco passou agora prós 
carpinteiros de machado, portanto, agora passa-se a chamar área tecnológica de carpintaria. A 
oficina que era de carpinteiros de branco, vai passar a ser a oficina de preservação de 
superfícies, ou seja, área de pintura, pintura e tratamento de superfícies.” [01:21.55-   ] 
 
“A decapagem é uma área à parte! È uma oficina que foi criada, essa foi uma das tais, dentro do 
que se pode chamar reestruturação, foi criada uma oficina de decapagem. Porque a decapagem 
era feita quase que ao ar livre, quase sempre...Portanto, agora ali é mesmo a área de pintura. Há 
estaleiros que têm, o navio entra dentro da oficina de pintura pa pintar o casco é, não…há uma 
protecção climática! Se tá a chover, não se pode pintar o casco, portanto se tiver um hangar 
onde se possa pintar, há rentabilidade logo desse espaço. Não é o caso ali, mas tendo um espaço 
grande…Se vai ao Arsenal vê muitas vezes os pintores, por não terem espaço dentro da própria 
oficina de pintura, tarem a pintar na rua…Err, há certos equipamentos que não se pode fazer 
isso, mas há outros que fazem! Porque não têm um espaço, portanto agora vão passar a ter um 
espaço só pra pinturas. Deixa de haver a pintura na rua, ao ar livre!” [   -01:23:38] 
 
“Isso é, no fundo, é uma exigência, é uma reivindicação antiga dos estaleiros, ser criado um 
novo sistema de alagem de navios que permita que o navio, suba, entre e vá pa um hangar. Err, 
haja ali os chamados sistemas hidrolift ou syncrolift que apanham os navios, trazem-nos pra 
fora e colocam-nos no sítio, depois há uma rede de vias, tipo caminho de ferro, em que os 
navios são deslocados e são colocados no espaço. E é tudo concentrado naquele espaço, nas 
transformações, aquilo é um hangar! Portanto, o navio entra e sai e tá sempre em condições de 
reparação, quer teja muito calor, quer teja frio, quer teja  a chover, são criadas pra que o 
trabalho seja mais rápido. Isso é uma grande reivindicação! E já se fizeram alguns estudos pa 
implementar isso, só quando chega o dinheiro, o ministro da Defesa nunca consegue, o ministro 
das Finanças, o dinheiro…” [01:23:00-01:24:59] 
 
“O investimento que é necessário fazer pra por o Arsenal em condições, quer a nível de…de 
equipamentos, quer a nível de infra-estruturas, não é? Cais acostáveis, meios de elevação, meios 
de movimentação..O dinheiro que é necessário investir não é considerado rentável, ou seja, o 
dinheiro que se investe..o que se produz supostamente não paga o que se investe!..Portanto há 
aqui um conflito entre o que é que o Arsenal é capaz de fazer pra  rentabilizar o dinheiro que sa 
vai investir. Pra arranjar parceiros pa investirem ali, tem que haver garantia de que aquilo é 
rentável e acho que eles andam embrulhados com isso, nesse conflito e ainda não conseguiram 
sair dessa…” [01:25:28-01:26:14] 
 
“Estas empresas requerem transformações periódicas porque a indústria da construção naval, 
como qualquer indústria, evolui e às vezes com grande rapidez. E se o estaleiro não se adapta às 
novas transformações perde o comboio! E não consegue acompanhar e ser ao mesmo tempo 
rentável e competitivo em relação aos outros estaleiros.” [01:19:55-01:20:23] 
 
“E foi aí que se construíram algumas obras grandes, no caso do, conseguiu-se construir uns 
cascos prá Polónia…conseguiu-se que a Polónia encomendasse cascos ao Arsenal!..Uns navios 
grandes, petroleiros, que já não se faziam há muito tempo…” [27:56-28:09] 
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“As fragatas da classe João Belo tiveram grandes transformações, grandes modernizações e eu 
participei nelas e aí foi um pouco, a minha escola começou aí, na classe de fragatas João Belo. 
Que é a modernização de todo o seu espaço interior, retirar tudo o que lá está e voltar a colocar 
materiais novos, equipamentos novos…Antigamente faziam-se essas grandes reparações dos 
navios, que eles tavam ali 4, 5 anos e faziam-se grandes reparações!..Fazer um navio novo tem a 
ver muito mais com o casco. No navio reparado ou modernizado tem a ver com o aprestamento, 
o aproveitamento dos espaços, as harmonias, portanto a gente estuda os matérias que vai lá 
colocar dentro, portanto..adquire um conhecimento muito grande do interior do navio. Na parte 
da construção, isso se se puder participar nesse projecto é a parte estrutural, que é a parte 
interessante. (…) participei na construção ainda do…dos navios oceanográficos e 
hidrográficos..de lanchas de desembarque, err, nos cascos da Polónia…que aí foi só cascos, 
desenhei também estruturas dos cascos que fizemos prá Polónia e depois foi as lanchas da era 
moderna, as lanchas de fiscalização rápidas. Aí, participei  já na área de casco, portanto..as 
primeiras de casco de fibra, depois de alumínio..e que continuámos agora mas, mesmo nestas 
acabo sempre por interferir mais na área do aprestamento e dos materiais porque..devido à 
minha experiência ou conhecimento que tenho, sou mais útil nessa área, portanto acabo sempre 
por ficar mais na parte do design e da ergonomia  e dos estudos dos espaços e dos materiais a 
escolher, a consulta ao mercado..portanto é mais nessa área que eu me envolvo.” [58:08-
01:01:03] 
 
“É muito vanguardista, quer a nível da propulsão, quer a nível da estrutura em si. Err, por 
exemplo, normalmente estas estruturas de alumínio são muito difíceis de executar e portanto 
tem de se aliviar ao máximo a estrutura pra ser leve mas também ter a resistência pra aguentar 
mares bastante violentes e..a inovação que se criou aqui, eu pensão que não há nenhum salva-
vidas no mundo com a propulsão de water jets!..Normalmente, os salva-vidas são sempre com 
propulsão a hélice, motor e hélice. Portanto foi aqui alguma inovação e uma aventura arriscada 
mas conseguida de criar este tipo de salva-vidas e até agora tem tado a demonstrar que é muito 
bom. Não temos é talvez a capacidade comercial de o impor a nível mundial mas era uma 
embarcação que tinha venda a nível mundial!..Se nós conseguíssemos fazê-lo a preços 
concorrenciais, que é o que falta ali. È orientar uma linha de fabrico que pudesse baixar o custo 
e pudesse ser vendável, não é? Porque há outros estaleiros que só fabricam deste tipo de navios 
e portanto, mercê da sua organização e do seu planeamento e preparação de trabalho, vendem 
muito mais barato do que nós e portanto nós não podemos concorrer a esse nível!” [01:01:39-
01:03:10] 
 
“E eu tive durante um ano a trabalhar com eles no estudo da caravela. Eles davam ideias e 
fazíamos, fizemos alguns 6 ou 7 planos geométricos pra encontrar a forma que eles 
supostamente achavam que era a original. Depois de elaborarmos esse projecto, fizemos o 
projecto até ao fim, com desenhos, nunca chegou a ser construída, err..por questões políticas 
dentro da Marinha. Aqueles almirantes, um deles pelo menos, o Vasco Viegas, era muito 
controverso, muito contestatários e portanto não tinha grandes simpatias nas chefias da Marinha 
na altura e ele não conseguiu que aquele projecto fosse executado. Se tivesse sido executado, 
tinha sido antecessor da Bartolomeu Dias e da Gil Eanes e acho que deveria ter sido executado! 
Não tinha sequer motor nem nada, era mesmo pra depois fazerem experiências com as velas, 
fazer a cabotagem, navegar e ir à procura de como era a caravela portuguesa. Depois disso 
apareceu um outro trabalho que foi a construção de uma nau para o António Vilar, que queria 
fazer um filme sobre o Fernão de Magalhães, a viagem de circum-navegação…Err, esse 
projecto apareceu ali também e fiquei também a trabalhar nesse projecto. (…) Quando chega a 
altura da Fragata D. Fernando… A Fragata D. Fernando até nem era pra vir pró Arsenal, mas 
eles tentaram em vários sítios saber quem é que podia fazer isso e acabaram por chegar  a uma 
conclusão..Só no Arsenal do Alfeite é que há condições pa se fazer este projecto de restauro, 
porque o projecto de restauro não foi feito ao mesmo tempo que a Fragata D. Fernando tava a 
ser construída…Eu tive a trabalhar 8 anos antes de ela começar a ser construída. Durante 8 anos, 
eu fiz pesquisa e elaborávamos o projecto de restauro da Fragata D. Fernando.” [01:03:42-
01:06:14] 
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“Quando, quando o trouxemos dali [a Fragata D. Fernando], prá  Lisnave, quando trouxemos 
do Mar da Palha prá Lisnave, logo lá no Mar da Palha, parte da proa partiu-se…depois, quando 
chegou à Lisnave, quando ficou em seco, a parte da ré, 15 metros de ré, separou-se da outra 
parte, a quilha rodou e partiu. Err, o que se aproveitou? Aproveitou-se a quilha toda, fizemos ali 
uma reposição de material onde ela tinha fracturado, err..aproveitou-se a quilha, a sub-quilha, 
aproveitaram-se 14 ou 15 cavernas que ainda estavam em condições..as tábuas do fundo, desde 
a tábua do resbordo , que a gente não conseguia desmontar, porque aquilo tava pregado de tal 
maneira, só partindo, só destruindo mesmo! Aproveitámos pelo menos umas 10 fiadas por 
bordo, quase a..não digo a todo o comprimento, porque aqueles 15 metros de ré foram feitos 
novos, porque a quilha se separou, mas aproveitámos ali muita madeira! Aproveitámos os vaus 
dos 2 pavimentos principais, aproveitámos muita madeira ali, err…de tal forma, o interesse era 
aproveitar o máximo da madeira do navio, para que fosse considerado um restauro, não uma 
réplica. Portanto o que tinha valor era o restauro. E assim foi, ser considerado o 7.º ou o 8.º 
navio mais antigo do mundo. Se fosse uma réplica nem sequer tava nessa listagem!..Portanto 
aproveitámos bastante madeira. Eu diria que madeira que ali está deve tar à volta de 20, 25% de 
madeira do navio, que tá lá, continua lá nos sítios de onde ela era..E não aproveitámos mais 
porque a madeira de estar tanto tempo dentro de água calcificou …A teca já por si é dura, com a 
calcificação provocada pela água, não havia serra nenhuma que cortasse aquilo! Ou seja, 
partimos, começámos a partir práli serras, dizíamos “A gente já não sai daqui!”..A madeira não, 
a serra não conseguir entrar na madeira, era como se tivesse a cortar mármore! Talvez com 
discos pra cortar mármore, a gente conseguisse cortar a madeira, de outra forma não conseguia! 
E então abandonámos um bocado o aproveitamento, senão tínhamos metido muito mais madeira 
dentro da fragata.” [01:06:54-01:09:21] 
 
“Foi colocada aí dentro e foi a reboque para Aveiro. Foi lá que foi restaurado o casco(…)Os 
Estaleiros Ria Marine, do Mestre Alberto Costa, um construtor (…) Quando o Mestre Alberto 
precisava do meu apoio eu ia lá! E ao mesmo tempo também, como távamos a fazer o 
aprestamento, era necessário ir lá verificar a estrutura do navio, tirar medidas, verificar se as 
coisas tavam a ser feitas também como mandavam os planos, acabou depois por ir pra lá um 
engenheiro do Arsenal, no fundo a fazer a ligação entre o estaleiro e o Arsenal, para que as 
coisas corressem o melhor possível” [01:10:07-01:10:52] 
 
“ A questão é enquanto existir Marinha, o Arsenal é essencial, pra manter a esquadra. E ai da 
Marinha se não existisse o Arsenal!..Durante estes últimos anos, os navios antigos que a 
Marinha tem tido operacionais, agradece à existência do Arsenal e ao profissionalismo dos 
trabalhadores do Arsenal!..Porque manter as fragatas da classe João Belo, as corvetas e todos os 
outros navios que a Marinha tinha..se ela tivesse que se socorrer dos estaleiros privados pra 

manter, já não existiam! Aqueles navios, não era possível, não era rentável gastar dinheiro prós 
manter a circular!..” [01:29:16-01:29:54] 
 
Arsenal do Alfeite / Vivências 
 
“E a Marinha ao sediar-se aqui, pra já, os níveis salariais, quer dos marinheiros, quer dos 
operários do Arsenal, além de serem seguros, de serem certos, eram um bocadinho acima da 
média! E o nível de instrução, quer da Marinha, quer do pessoal que começou depois a fixar-se 
no Arsenal , era um bocadinho mais elevado do que a média…E isso fez com que as pessoas 
tivessem algum poder de compra, algum poder de organização e as cooperativas, a aquisição de 
terrenos e a construção das próprias casas fez com que a explosão demográfica acontecesse de 
uma forma bastante elevada. Eu penso que contribui porque, apesar de tudo, a gente ter um 
ordenado fixo naquela época era já algo de muito importante!” [01:42:03-01:43:07] 
 
“Como se aproximava a altura de ir prá tropa e o que se ganhava em Lisboa era pouco…Aqui 
no Arsenal ofereciam um vencimento igual ou quase igual ao que era praticado na sobras em 
Lisboa, com uma contrapartida…Tinha refeitório e não gastava dinheiro em transportes, 
portanto, ia de bicicleta do Feijó pó Arsenal, portanto aquilo que poupava foi sempre no sentido, 
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“Como tenho que ir prá tropa, o melhor é juntar algum dinheiro!” porque..Era sempre 
importante ter-se algum dinheiro quando se tava na tropa, nesse, para alimentação, prós mais 
diversos err…diversões que a gente gosta de ter naquela idade. E foi assim que acabei por entrar 
pó Arsenal…Na altura as inscrições tavam fechadas pa qualquer das carreiras, só havia entrada 
para servente, servente oficinal…E como me disseram que o importante era entrar, entrei como 
servente…” [02:45-03:53] 
 
“Ele é que tratou de me apresentar a 2 ou 3 pessoas lá dentro e me levou, porque não conhecia o 
Arsenal, nunca lá tinha estado, levou-me lá aos serviços de pessoal e apresentou-me ao 
indivíduo que ia tratar do assunto e entrei como servente. Era lógico que tinha de ter algum 
conhecimento lá dentro pra me darem as indicações do que era, porque eu como servente, com 
o curso que tinha, não me deixavam entrar, não é? Se eu dissesse que tinha o 5.º ano industrial, 
não me deixavam entrar como servente, era lógico!.. Então fui aconselhado a arranjar um 
diploma da 4.ª classe e a dizer que tinha só a 4.ª classe. Entreguei o diploma da 4.ª classe e 
entrei como servente pró Arsenal. Foi o meu início de carreira no Arsenal foi como servente… 
da oficina de electricidade, que era a minha especialidade.” [04:00-04:46] 
 
“Aconteceu que 3 operários foram fazer esse teste e tavam com algumas dificuldades em fazer 
algumas ligações nos painéis, porque tinham que ligar uns motores e uns geradores e eles não 
tavam, não tavam bem por dentro do assunto. Eu apercebi-me disso e comecei-lhe a indicar… 
“Liga o amarelo ali, liga o azul acolá, faz isto, faz aquilo, liga este aqui, hum!..” Comecei a dar 
instruções. O mestre que tava dentro do gabinete lá ao longe, apercebeu-se do que é que se tava 
a passar, mas deixou correr as coisas…Pronto, os operários lá foram promovidos…O que é 
certo é que passado dois dias fui chamado ao mestre, que era uma figura imponente (…) E ele 
ficou espantado com a situação, porque naquele momento, dentro da classe de operários, era o 
indivíduo que tinha mais instrução, formação académica! Levou-me ao engenheiro, que também 
era um indivíduo espectacular, que já morreu, vivia aqui na Cova da Piedade, que era o 
Engenheiro Castro Sola (…) E contou-lhe o que se passou ao engenheiro e portanto o 
engenheiro telefonou pó indivíduo que me admitiu, da quem era amigo, deu-lhe um raspanete, 
grande.. ..”Vê se evitas que isto volta a acontecer! Vocês têm de ter informações acerca das 
pessoas!..Além daquelas que eles dão, vocês têm a oportunidade, têm a possibilidade de saber 
quem são as pessoas, podem ter mais informações! Portanto, não se deixem cair nesta tentação 
de admitir seja quem for sem saber quem é!..” E portanto tive 15 dias em servente, passaram-me 
pra aprendiz…Tive mais 15 dias em aprendiz, passaram-me pra ajudante…e enviaram-me pra 
bordo, logo a trabalhar!..Portanto eu tive uma ascensão na carreira meteórica, logo de 
início!”[06:13-11:00] 
 
“O que é normal é tar em aprendiz 2, 3 anos e em ajudante outros tantos, não é?..Acabei por, 
pelas circunstâncias, proporcionarem-me imediatamente a subida, porque eles queriam.. “Temos 
aqui um profissional, o melhor é pô-lo a trabalhar já no local!” E fui trabalhar prá oficina de 
submarinos” [11:06-11:26] 
 
“Sim, tive a trabalhar na oficina, fazia parte da oficina de electricidade. Nunca tive no IRS, era 
oficina mesmo de electricidade, era uma equipe, que ia fazer trabalhos ao submarino…E eu tive 
3 meses ou 4 a trabalhar nos submarinos…Entretanto um desses operários que tava a trabalhar, 
que me tava a chefiar a mim, que era aqui da Cova da Piedade, chamava-se Manuel mas era 
mais conhecido pelo Puscas...que era um indivíduo extremamente conhecido aqui do Clube da 

Piedade, desta zona toda!... Err, soube que tinha aberto inscrições pá sala de desenho, pa  
desenhadores e…Eu nem sequer sabia onde era a sala de desenho, tava a tão pouco tempo no 
Arsenal, nem conhecia o Arsenal ainda!..E ele disse “Anda cá comigo!” E eu fui com ele!..Que 
ele era o meu chefe, eu ia com ele pra onde ele quisesse! E levou-me ao serviço de pessoal (…) 
Era…chamava-se, eram os chamados operários especialistas…E ele conhecia aquele indivíduo  
que era da convivência dele aqui da Cova da Piedade, eram amigos, levou-me lá pra me 
inscrever, pra concorrer à sala de desenho. E assim  foi, inscrevi-me..Fiz lá o concurso e fui 
admitido à sala de desenho! Portanto, num período extremamente rápido, passei de servente a 
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desenhador…Ser desenhador no Arsenal já era uma posição, dentro da hierarquia profissional, 
muito boa!” [12.44-14:30] 
 
“Para se ser desenhador, na altura deram um curso de formação para desenhadores, ali dentro, 
que incluía avarias disciplinas, a matemática!..Deram-nos umas luzes de cálculo integral, enfim, 
evoluíram, fizeram-nos evoluir um pouco na área do cálculo…de inglês! Deram-nos também 
lições de inglês, apesar de eu já ter, mas havia quem não tivesse, davam também lições de 
inglês..e depois tínhamos uma série de , vários!...Curso de desenhador  e depois pra cima, pra 

desenhador projectista, tinha-se um curso que…penso que foi o melhor curso alguma vez dado 
ali no Arsenal do Alfeite! Que era um curso quase que a nível universitário! Era dado lá dentro. 
Portanto, pra se passar de desenhador pra desenhador projectista, frequentávamos aquele curso, 
que era dado pelos engenheiros da casa e alguns ás vezes era do exterior, err..Um curso , 
aprofundávamos os nosso conhecimentos a nível do cálculo de estabilidade do navio, da 
construção do navio, dos matérias a utilizar, da forma de calcular, as estruturas..err…Era um 
curso muito, muito profundo e que nos deu, a nós que o tirámos, porque já não existe esse curso, 
que nos deu uma capacidade muito grande executar trabalhos a nível da arquitectura naval 
excepcional! Quer a nível da arquitectura naval, quer de electricidade, quer de mecânica! 
Portanto, cada um tinha as suas áreas específicas, portanto a minha geração foi beneficiária de 
uma formação muito específica, muito bem dada. Quem organizou aquele curso era um 
engenheiro construtor naval, que chegou a administrador do Arsenal, aqui da Piedade, o 
Engenheiro Xavier Cabrita..” [42:53-45.00] 
 
 “Desenhadores, antigos chefes, engenheiros, chefes de divisão…directores e inclusive 
administradores que passaram pela sala de desenho, porque a maior parte dos militares, oficiais! 
Que estão no Arsenal, passa pela sala de desenho, como 1.º tenente, 2.º tenente, capitão de 
fragata, capitão de mar e guerra e chegam alguns a almirantes e chegam a administradores, que 
é o caso do administrador actual…Passou por lá, foi lá engenheiro naval e depois foi chefe de 
divisão, foi director e acabou como administrador. O anterior também...Aliás os anteriores, 
quase todos eles tinham passado pela sala de desenho!” [01:12:30-01.13:10] 
 
“Mesmo tando na tropa, alguns colegas meus tavam  na tropa e o Arsenal dava a hipótese de 
quem tivesse  na tropa, poder vir trabalhar ao Arsenal, ou seja..Uma semana, 2 dias..Eu se 
quisesse, tando na tropa, podia vir trabalhar à mesma ao Arsenal e recebia esse vencimento. Eu 
nunca fiz isso, durante o tempo de tropa não apareci sequer no Arsenal! Porque não queria 
voltar pró Arsenal, queria..desenvolver uma outra actividade qualquer!..mas, no pós-25 de 
Abril, naquela altura era muito complicado arranjar-se trabalho, apesar de tudo..E eu vi-me na 
eminência de ficar no desemprego e acabei por entrar outra vez pró Arsenal…E depois envolvi-
me com o Arsenal, como toda a gente se envolveu naquela altura” [23:19-24:06] 
 
“O Arsenal não oferecia só vencimento, outras regalias, né? Das mais variadas..que as outras 
empresas cá fora não ofereciam. Quando aparece a Lisnave, a Lisnave aparece a apresentar 
salários muito mais elevados!..E foi estratégica, essa situação foi estratégica! Porque não 
havia…Quem é que tinha a mão-de-obra especializada de construção naval aqui nesta área? Era 
o Arsenal! Portanto, a Lisnave ao implantar-se, já se sabia que ia roubar pessoal ao Arsenal! E 
como é que conseguia roubar pessoal ao Arsenal, era oferecendo menos condições? Não, tinha 
que oferecer mais!..E portanto nessa altura mais de 1000 trabalhadores do Arsenal passaram-se 
prá Lisnave!..Mas isso só veio dar ainda mais incremento porque a Lisnave foi outro boom.” 
[01:43:28-01:44:21] 
 
“Mesmo questões técnicas, tudo! A maior parte do tempo era passada a discutir! E portanto 
havia muito pouca produtividade, aqueles anos foram anos de muito pouca produtividade!.. Até 
às pessoas se inteirarem e se organizarem novamente na produção, houve ali conflitos enormes 
que paralisaram quase a empresa..Apesar de nas oficinas se continuar a trabalhar e a executar os 
diferentes trabalhos que eram necessários..mas sempre com muita contestação envolvida, 
porque..Como é lógico, deu-se o 25 de Abril mas ninguém veio oferecer direitos e regalias aos 
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trabalhadores, os trabalhadores por si é que se tiveram de organizar e exigir da estrutura que 
existia..que ainda por cima era uma estrutura militar e que estava ligada aos militares e os 
militares são extremamente disciplinados! Eu deu-me a sensação que o 25 de Abril nem sequer 
mexeu com a instituição! A estrutura orgânica e a hierarquia do poder manteve-se intacta! E 
eles ali não queriam permitir que as coisas evoluíssem noutro sentido! E portanto houve ali uma 
grande luta, de exigência por parte dos trabalhadores mais organizados, aqueles que eram mais 
conscientes de..do poder que era possível ter se as pessoas tivessem organizadas e 
imediatamente se começaram a organizar comissões oficinais e criar-se o que foi depois a 
Comissão de Trabalhadores…Já foi uma organização com objectivos claros de interferir 
directamente com a gestão própria da empresa. Ou seja, exercer na sua função,err..Conseguir 
influenciar  a gestão da empresa, a administração na direcção que a empresa devia tomar. Quer a 
nível da construção naval, quer pá Marinha, quer pó exterior!” [25:51-27:55] 
 
“Não tenho dúvidas, se não fosse a Comissão de Trabalhadores, esses cascos nunca tinham sido 
construídos no Arsenal! Portanto houve ali movimentações políticas e influências políticas para 
que esse trabalho viesse pra cá. Foi uma altura de aprendizagem, não é? De convívio, de formas 
diferentes, de ideias…Apesar da maior, da melhor organização que estava implantada no terreno 
era o Partido Comunista..havia várias correntes de pensamento..o Partido Socialista, haviam 
uns grupos de esquerda da UDP, o MRPP! (…) E..houve ali grande choques entre, 
principalmente entre comunistas e socialistas. Houve ali grandes choques..e criaram-se 
porventura algumas inimizades, que com o tempo se foram esbatendo, mas…(…) Um pormenor 
por exemplo engraçado é que a Comissão de Trabalhadores, o primeiro gabinete que vai ter é 
no edifício da Administração, na melhor sala da Administração, que é agora o actual gabinete 
do administrador, na melhor sala da Administração!  Não é? Primeiro andar, com vista pó mar! 
Portanto, o melhor gabinete foi pá Comissão de Trabalhadores!” [28:12-29:58] 
 
“Eu não tenho a data..mas acho que a Comissão de Trabalhadores nasce por essa altura, de 
75!..Pelo menos o embrião! A institucionalização, com eleições…” [30:03-30:16] 
 
“O sindicato foi um processo muito difícil porque…eu não digo que fosse o poder político, mas 
o poder militar teve ali uma grande influência de não querer que houvesse uma organização 
sindical dentro da Base Militar do Alfeite. Ou seja, eles não admitiam e os governos que..que 
estiveram nessa altura e que eram do Partido Socialista e juntamente com o PSD, sabendo que 
esse sindicato era dominado pelo Partido Comunista, fizeram sempre força pra que ele não 
existisse!..Foi uma luta muito grande e só nos anos 90 é que se conseguiu a legalização do 
sindicato.” [30:26-31.15] 
 
“A Comissão de Trabalhadores como já era uma estrutura organizada, apoiou a criação do 
sindicato. Portanto havia uma condição à doc para criar o sindicato e…portanto apresentou 
todas as..nas instâncias que era preciso apresentar, para se inscrever, para criar a estrutura 
sindical do Arsenal do Alfeite. Só que era recusada, não é? Até que foi aprovado e..e acabou por 
se transformar no Sindicato dos Estabelecimentos Fabris das Forças Armadas.” [31:22-32.00] 
 
“A vários níveis, a vários níveis!..Quer a nível da alimentação, portanto, com a criação e o 
melhoramento do fornecimento de refeições a toda a gente, porque antes nem toda a gente tinha 
direito à refeição...porque o refeitório não tinha capacidade pra mais e portanto só alguns é que 
tinham direito a refeições, os outros não tinham! Não tinham, não havia senhas pra toda a gente, 
não havia possibilidade de fornecer e portanto isso foi criado um novo refeitório, o 
melhoramento das cozinhas e um alargamento portanto desse serviço a todos os trabalhadores 
do Arsenal, portanto isso também foi uma grande conquista.” [32:30-33:05] 
 
“[A creche] Foi feita depois do 25 de Abril, foi!..Foi uma iniciativa da Comissão de 

Trabalhadores. Juntamente com a Comissão Social de Corroios, que era detentora do projecto, 
porque a nossa creche é igual à que está ali me Miratejo, do lado de fora..que é de Corroios, que 
é da Comissão Social, da Igreja de Corroios. Eles cederam-nos o projecto, a Marinha cedeu-nos 
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aquele espaço, ali dentro do bairro social e…mercê de apoios, quer da Câmara, quer de outras 
entidades, quer mesmo de dinheiros de cotização das pessoas e do próprio Arsenal, investiu ali 
também dinheiro, construiu-se o infantário. Foi obra dos trabalhadores! E da empresa. Não 
foram eles que fizeram a..foi uma empresa, que depois foi contratada e pronto! Aquilo é 
colocado por kits já há placas feitas, era construção barata na altura e portanto foi feita desse 
modo.” [01:46:32-01:47:36] 
 
“Pisar a relva acabou por ser um…uma forma de divulgar um acto de contestação dentro do 
Arsenal. Quando alguém quer contestar orientações superiores ou decisões superiores que foram 
tomadas e os trabalhadores se sentem prejudicados com essas decisões, o normal é dizer 
“Temos que pisar a relva!” Que é o mesmo que dizer “Temos que ir contestar junto da 
Administração que a atitude que tomou é incorrecta e que nós não a aceitamos!” Chama-se pisar 
a relva porque em frente à Administração havia uma zona relvada, ajardinada e que nunca 
ninguém pisava nos seus trajectos normais, porque existem passeios, existe uma rua e portanto 
essa relva normalmente não é pisada. Só, mas só é pisada quando há uma contestação e o 
número de trabalhadores é grande e portanto pisa-se a relva! Ou seja, as pessoas vão pra cima 
da relva, em frente ao edifício da Administração contestar…” [01.34:17-01:35:28] 
 
“Há um administrador que aparece ali que copiou uma série de coisas que viu nos Estados 
Unidos, ele era muito…americanizado. E importou umas estátuas que há lá também, trouxe dos 
Estados Unidos o modelo e aquela fonte também, fez aquela fonte com aquela estrutura 
metálica que ali está, também trouxe dos estados Unidos a ideia…mas não teve a ver com 
isso!..Apesar desse administrador ser capaz de fazer uma coisa desse tipo, pensar nisso e fazê-
la!..Porque foi talvez dos administradores mais…como é que hei-de dizer?..mais reaccionários! 
Reaccionários no sentido de ser anti-comunista, ser anti-trabalhador, organizações dos 
trabalhadores..portanto ele era um indivíduo liberal, de direita e portanto contestou e recusava-
se inclusive a reunir  com a Comissão de Trabalhadores, quem reunia era os directores, ele não 
reunia!..” [01:35:44-01:36:42] 
 
“Foi já o fim do PREC e ele veio terminar ali as hostilidades, impor-se! Foi ele que retirou a 
Comissão de Trabalhadores lá daquele gabinete que tinha e criou um espaço prá Comissão de 

Trabalhadores e ele ocupou esse gabinete” [01:36:48-01:37:04] 
 
“Eu lembra-me quando entrei pró Arsenal, eu não tinha direito à refeição no Arsenal!..E 
portanto, juntava-me a 2 operários, eles repartiam a refeição deles comigo. Neste caso, um era o 
meu cunhado e o outro era um amigo do meu cunhado e como eu não tinha direito a ter senha eu 
ia almoçar com eles. Do prato deles, eles davam um bocado pró meu e eu comia com eles! E 
não era o único, havia mais gente assim! A sopa isso havia pra toda a gente, a gente comprava a 
sopa..Na altura. Não me recordo…15 tostões ou 2 escudos, comprava-se uma tigela de sopa, 
comia-se uma ou duas e depois eles davam mais um bocado ali da comida deles e a gente 
comia” [33:05-33:52] 
 
“Os mestres das oficinas no Arsenal do Alfeite, naquela época, tamos a falar em 72..Qualquer 
pessoa que quisesse entrar dentro da oficina tinha que lhe pedir autorização, quer fosse 
engenheiro, ou servente. Dentro daquela oficina ele era rei e senhor! Se alguém queria ir à casa 
de banho, tinha de pedir autorização ao mestre. Qualquer movimentação, seja de quem for, 
dentro da oficina, o mestre a dirigir era como um maestro, ele tava, tinha um..Não tinha um 
pedestal mas tinha uma zona em que controlava a oficina toda e ele dominava a oficina toda e 
havia um respeito enorme. Não era medo, era respeito! Por aquela figura do mestre, que era o 
homem que sabia mais. E portanto não havia, qualquer problema que houvesse, o mestre 
resolvia sempre. Hoje já não é bem assim porque tá mais esbatido, já há muitos mestres e 
esse..esse conhecimento que era empírico na altura, que era, que…sei lá, o mestre, aquele 
mestre, por acaso tinha o 5.º ano, mas a grande maioria dos mestres tinham a 4.ª classe. Hoje 
não! Hoje os operários já têm a mesma qualificação que os mestres. Qualificação académica e 
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ao mesmo tempo também de conhecimentos profissionais. Portanto, o nível esbateu-se, essas 
diferenças esbateram-se um bocado.” [07:04-08:20] 
 
“Uma coisa que eu senti ali dentro que é a solidariedade entre aquela gente toda. Fala-se muito 
dos laços familiares e que têm grande influência, não é? Mas independentemente, eu tive ali 
relações de solidariedade e de amizade com pessoas que me eram estranhas e que não tinha nada 
a ver com esses laços familiares, extraordinários! E que nalguns casos comove a forma como as 
pessoas se entregam à causa comum ali dos arsenalistas. Tive ali grandes exemplos de 
fraternidade e de solidariedade que é impensável esquecer! È por isso que o Arsenal tem 
esse..esse carisma.  Quem entra práli apercebe-se que não é um corpo estranho, que é 
imediatamente absorvido por aquele grupo de pessoas e que é apoiado e ajudado. Nunca vi 
ninguém ali queixar-se de ir pa uma oficina ou de ir fazer um trabalho e que os colegas ou por 
inveja ou por antipatia ou por…outra coisa qualquer, rejeição, não há rejeição ali! Há uma 
aceitação imediata e apoio, ajuda, é mais um! Que vem pa trabalhar e pa…não!..O que é muito 
bom, numa empresa é muito bom, existir esse clima!” [33:54-35:13] 
 
“O arsenalista é um sentimento, é um estado de espírito dentro do Arsenal, não tem a ver com 
os actos normais do comum do cidadão ou neste caso dos trabalhadores do Arsenal. È um 
sentimento que liga as pessoas umas às outras, que cria laços de solidariedade e de fraternidade 
e que são estratégicos quer quando a pessoa está a trabalhar quer quando a pessoa passa prá 
reforma. Não há ninguém que se afaste do Arsenal ou que seja reformado e que se sinta isolado 
do Arsenal. Ele sabe que conta sempre com a solidariedade das pessoas que tão no Arsenal. Em 
qualquer momento de aflição, a primeira coisa que ele faz é ligara para alguém do Arsenal , pró 
ajudar. Isso é ser arsenalista, é esse sentimento que liga este grupo que vive ali uma vida inteira 
e que criou ali um espaço de confraternização que eu não conheci em mais lado nenhum. (…) 
Portanto ser arsenalista é gostar desse grupo, é gostar de trabalhar com as pessoas com que 
estão. E gostar do sítio, que é um sítio maravilhoso, o Arsenal do Alfeite.! Muitas vezes as 
pessoas não..Eu acho que é um privilégio trabalhar naquele sítio! À beira-mar, no meio daquela 
mata..é um privilégio! Ter aquele lugar pra trabalhar. Poder circular, de um lado pró outro de 
bicicleta, a pé!.. Poder navegar , nos navios..Acho que…isso também faz parte de ser arsenalista 
é gostar da profissão que se tem, gostar de se trabalhar no estaleiro! Portanto..é isso que é ser 
arsenalista.” [01:37:55-01:39:54] 
 
“Há alcunhas e a maioria delas ali aparecem por um acontecimento qualquer que ocorreu a uma 
pessoa e a alcunha vem daí, desse acontecimento, de um disparate que fez, de uma parvoíce que 
disse, de...ou de uma característica física, ou…ou da personalidade, da pessoa, não é? Se a 
pessoa faz isto repetidamente, acaba por requerer uma alcunha de acordo com aquilo que ele é e 
o que faz.” 
 
“As praxes que havia ali dentro eram coisas interessantes. Aqui agora, começa a época do Verão 
e é vulgar, na zona das oficinas, quando chega àquelas horas de calor e já no fim do dia, quando 
o trabalho já tá terminado, haver baldeação, ou seja, baldes de água em cima uns dos outros, há 
essas brincadeiras! Que se fazem ali, ainda se faz! Faz-se menos mas, antigamente fazia-se 
mais.” [41:56-42:23] 
 
“Eu não sei se tenho alguma alcunha, se isto pode ser considerado alcunha ou não!..Eu, tal como 
na tropa, a gente quando chega a algum sítio, fala muito da terra de onde veio e…eu ali ou sou 
conhecido como Godinho mas há um grupo alargado que me conhece por Borba, chamam-me o 
Borba…” [39:35-40:02] 
 
“O local onde eu trabalhava, a sala de desenho, era um local muito formal. De tal forma que, 
quando eu entrei, nos anos 70, né? 72, 73..Ninguém entrava na sala de desenho! Um operário 
não tinha autorização pra entrar na sala de desenho!..Havia operários ali que tavam já lá a 
trabalhar há 20 anos e nunca tinham entrado na sala de desenho, não tinham autorização pra 
entrar! Era um local protegido e nós éramos…Eu nunca me consideraram como tal! Mas..eu sei 
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que há, não digo a maioria, mas grande parte, considerava-se uma elite dentro do Arsenal. E às 
vezes compreendo, porque era ali que se faziam os estudos e os projectos de tudo o que se fazia 
no Arsenal, nascia ali!” [35:40-36:33] 
 
“Pronto, havia determinados trabalhos que não podiam ser divulgados pó exterior e portanto era 
restrito. Hoje não. As pessoas entram na sala de desenho como entram noutra oficina qualquer, 
mas antes não entravam! Não entravam na sala de desenho. Havia uma grande disciplina e um 
grande rigor na organização do trabalho e quem é que tem acesso aos conhecimentos e..Mesmo 
internamente havia determinados cálculos que os meus superiores faziam, os desenhadores mais 
velhos, e quando os faziam nós não podíamos tar a ver! Portanto, nós éramos afastados de 
determinado tipo de conhecimento que só eles é que detinham.” [36:43-37:25] 
 
“Quando chegasse a altura de passar, de transmitir esses conhecimentos, eles seriam passados. 
Mas não eram passados assim!..Ou seja, havia o tal afilhado, o tal desenhador com quem eles 
simpatizavam mais e que iam puxando pra…Cada desenhador-chefe ou cada desenhador 
principal, tinha 2 ou 3 desenhadores com quem simpatizava mais e com quem trabalhava e ia-
lhe passando conhecimentos, não é? A pouco e pouco…” [37:30-37:57] 
 
“Depois entretanto fui convivendo também com outros e acabámos, a seguir ao 25 de Abril, por 
se abrir um pouco mais o jogo…Eu sei que havia, err…por exemplo, um computador que 
existia lá e que só, era um computador daqueles de fichas perfuradas pra fazer cálculos e que só 
eles é que sabiam como é que aquilo funcionava, não é?..Só que a nossa geração foi uma 
geração já diferente da deles e ao longe e pelos gestos nós aprendemos a trabalhar com a 
máquina. E um dia, por uma circunstância qualquer, foi preciso fazer um trabalho e o indivíduo 
que fazia aquele trabalho não estava e um de nós disse “Mas a gente também é capaz de fazer 
isso!” “Como, se vocês não sabem trabalhar com a máquina?” “Ah isso é que sabemos!” E 
pusemos logo os cartões, fizemos as contas e eles ficaram “Pronto, não vale a pena esconder 
mais, eles já sabem!..” [38:17-39:08] 
 
“Daí talvez a nossa geração tenha sido a melhor geração que apareceu ali de desenhadores e 
proporcionou que esta geração que entrou nova, já com grandes  capacidade de trabalhar com 
computadores, com a informática,  nós transmitimos-lhe os conhecimentos e temos neste 
momento um grupo de desenhadores-projectistas, que associou os conhecimentos que nós lhes 
transmitimos com a formação de informática, que estão neste momento a trabalhar  a um nível, 
eu diria mundial! (…) Eu diria que neste momento talvez seja já o único gabinete do país que 
faz o projecto completo, do início até ao fim, concepção, execução! E acompanhamento na 
oficina. Err..Portanto foi um trabalho fruto de muitos anos.  Quer dizer, foi os conhecimentos 
que eu adquiri com os mais velhos e os transmiti agora para os mais novos e eles lançaram-se! É 
uma característica do Arsenal é essa, de passar os conhecimentos e fazer escola lá, escola de 
formação. O Arsenal é uma escola a todos os níveis.” [45:36-47:06] 
 
“De não admitir a admissão de novos funcionários na Administração Pública fez com que o 
Arsenal, que também é Administração Pública, não lhe fosse permitido renovar os quadros. 
Estão a sair , tá a sair, saiu durante esta década, muita gente prá reforma e nos últimos anos não 
entrou ninguém praticamente para os substituir!..” [47.52-48:12] 
 
“Tá-se a quebrar completamente! Porque já deviam ter entrado duas gerações! De aprendizes, 
que saem dali excelentes profissionais e que depois inclusive cá fora não conseguem encaixar-se 
a trabalhar em indústria! Porque a indústria também neste momento não tem capacidade de 
receber estas pessoas…portanto, é um erro, um erro grave e que o Arsenal tá a sofrer por 
isso!..” [48:17-48:41] 
 
“E cada vez é mais difícil substituir os membros da Comissão de Trabalhadores! Eu estou lá 
ainda, eu e outros! Porque não conseguimos ninguém que nos venha substituir! Conseguimos 1 
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ou 2 ou 3 mais novos que entram, pra  saírem 2 ou 3, mas o núcleo duro mantém-se porque não 
conseguimos arranjar pessoal pra nos substituir.” [57:09-57:30] 
 
“E todos os anos fazemos num determinado dia um almoço de convívio, pode ser uma excursão 
e irmos almoçar a um sítio qualquer ou organizamos uma visita a um outro estaleiro ou uma 
fábrica…ou a um local qualquer agradável  e depois vamos almoçar…Convivemos um dia, 
como o pessoal que se reformou e o pessoal que tá no activo…Tirando isso há aqueles grupos, 
que é natural que..que apareçam e que também fazem aqueles almoçozinhos de convívio. Há um 
grupinho que se costuma juntar aqui às quintas-feiras na Cova da Piedade pra almoçar, 
reformados e não reformados, umas vezes vão uns, outras vezes vão outros, mas já sabemos! 
Todas as quintas-feiras naquele restaurante ou no outro, conforme combinado, o pessoal vai 
almoçar e convive um bocadinho!” [01:13:11-01:14:09] 
 
“O Arsenal português, tal como os outros arsenais dos outros países, fazem sentido porque 
existe Marinha. Existindo Marinha, faz sentido existir um Arsenal. Porque os navios militares 
não são navios normais, como os navios da marinha mercante. Têm uma série de exigências e 
de características que obriga a pessoal altamente especializado para os manter, fazer 
manutenção, reparação, seja o que for!” [01:27:28-01.28:07] 
 
“O estaleiro do Arsenal é útil! Tem de ser no plano da utilidade. Utilidade que é..utilidade a 
nível nacional! È estratégico do ponto de vista da defesa nacional existir um estaleiro que 
mantenha a esquadra a funcionar, sobre que situação for! Portanto, seja em que condições for, 
aquele estaleiro tá sempre a funcionar!..É isso que é importante, isso é que mantém num Estado 
de Direito o estatuto de independência..contribui pra  esse estatuto de independência ter uma 
Marinha a funcionar em que condições for. A palavra Arsenal é esse mesmo, é essa função 
contínua de manutenção e de apoio à esquadra da Marinha!..” [01:30:16-01:31:03] 
 
“Na minha opinião pessoal, no meu ponto de vista, privatizar o Arsenal não faz sentido 
nenhum!..Porque se o estaleiro não é um estaleiro normal, porque o seu cliente principal e quase 
único é a Marinha, não podemos de forma alguma ver que ao privatizar se vá dali gerar uma 
empresa lucrativa. Porque…o Estado, a verba com que envolve a manutenção da esquadra é 
uma verba que é discutida plo..tem um plano estratégico de defesa e só se gasta x, portanto 
aquela verba já está automaticamente restringida, portanto, não pode gastar mais do que x! 
Qualquer empresa privada não pode estar subjugada a um orçamento, tem é de se lançar pró 
mercado e fabricar e vender, com fins lucrativos! Se isso fosse feito, o Arsenal tinha que se virar 
pró exterior e ficava sem tempo para tratar dos navios da Marinha! (…)Pode haver é interesses 
de privados no estaleiro. Supostamente quando transformarem, que é o que pretendem, o 
Arsenal numa sociedade anónima, com capitais do Estado, gerida pela Empordeff,  é natural que 
alguns capitais privados queiram investir no volume de negócios que um estaleiro normalmente 
tem, que é na aquisição de materiais e de equipamentos e até de fabrico de navios, embarcações 
de qualquer tipo.. Pode haver aí um interesse, isso não vejo nada desfavorável haver um 
investimento do exterior no estaleiro Arsenal do Alfeite, privatizá-lo é que é um disparate!” 
[01:31:14-01:33:21] 
 
“É natural que os trabalhadores, a maioria dos trabalhadores do Arsenal, pertencem à cidade de 
Almada, tão aqui sediados. E as actividades que fazem no exterior são levadas pra dentro do 
Arsenal e vice-versa! Há actividades que nascem dentro do Arsenal e que depois são trazidas 
pró exterior..Quer a nível político, quer a nível social, quer a nível  cultural. Há uma grande 
interligação entre a empresa, o estaleiro, os seus elementos, aqueles que se envolvem a nível 
cultural e que transportam do interior pró exterior e do exterior pró interior essa ligação. 
Portanto o estaleiro tá perfeitamente integrado dentro da cidade através dos seus trabalhadores. 
[abana positivamente a cabeça]  Err..Eu diria que o Arsenal se saísse daqui era uma grande 
perda prá cidade. Porque..faz falta numa cidade uma indústria que seja criadora não só de mão-
de-obra ou de emprego mas também dessa cultura que se vive na indústria, de desenvolvimento, 
de pesquisa, de investigação, faz falta esse núcleo! Era importante que existisse ainda a 
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Lisnave!..mas que já não pode existir..mas que não se perca este último núcleo industrial da 
cidade de Almada! Acho que a cidade ficava..tinha uma perda muito grande, a esse nível. 
Passava a ser uma cidade apenas de serviços e comercial e ficava descaracterizada. Porque é 
uma cidade ribeirinha!(…) Neste momento tem-se travado uma luta conjunta, quer do Arsenal, 
das comissões de trabalhadores, a própria autarquia, a própria Assembleia Municipal, a fazer 
uma força para que não se destrua o Arsenal do Alfeite, o Arsenal do Alfeite continue a ser uma 
empresa do Estado, ao serviço do país. Isso é importantíssimo!” [01:47:49-01:50:22] 
 
Resistência 
 
“Pessoas amigas disseram-me pra eu ir à Incrível, que havia um grupo de teatro na Incrível, na 
altura..E foi o que fiz..Conheci outras pessoas aqui de Almada que faziam teatro e..o engraçado 
é  que aquele grupo de teatro não era propriamente um grupo de teatro para apresentar 
espectáculos..Era um grupo de teatro para divulgar ou influenciar ou politizar as pessoas! Eram 
indivíduos que pertenciam a organizações comunistas, de extrema esquerda..Foram 
considerados de extrema esquerda depois, mas na altura eram pequenas células de comunistas 
organizados e não só! Porque também havia lá pessoas que não o eram, como eu! E…deram-me 
algumas luzes do que é que se tava a passar em Portugal, porque eu não sabia, vinha do 
Alentejo, pra mim Portugal era Portugal!..Politicamente, era um zero á esquerda, eu!..E deram-
me algumas luzes sobre o que é se tava a passar..Inclusive falamos nas questões da fuga pó 

estrangeiro, pra fugir à tropa!..Que eu tava quase a ir prá tropa, pusemos esses problemas, eles 
disseram-me o que é que se podia fazer, se eu quisesse emigrar, ou não! Portanto…Deu-me 
algumas bases, depois em Mafra, a gente acaba por encontrar sempre alguém que diz uma 
palavra ou outra que parece uma senha e apercebemo-nos “Este também tem algumas 
convicções políticas” e..começa-se a estabelecer um círculo de amizades e acaba por se saber 
que fulano e fulano são clandestinos mas pertencem ao Partido Comunista, o outro pertence a 
este, o outro pertence àquele..e cria-se uma rede. Portanto, quando se dá o 25 de Abril, já muita 
gente se conhecia e sabia o que é que se tava a passar, ou seja..Com alguma antecedência, não 
digo muitos dias, mas, nós soubemos antes o que é que se ia passar, que se ia passar uma coisa 
bastante importante e portanto já távamos preparados! Nem sequer dormimos nessa noite, não 
é? Távamos acordados à espera do..Não sabíamos o que era mas távamos à espera! E o facto é 
que aconteceu e ainda bem que aconteceu e lá saímos pró exterior…” [20:44-23:00] 
 
“O pessoal do Arsenal sempre esteve bem organizado politicamente. Digo, havia pessoas 
que…que estavam já no topo da organização neste caso do, quando se deu o 25 de Abril, o 
único partido que tava organizado era o Partido Comunista! Os outros começaram-se a 
organizar a partir daí…E quando nasce a possibilidade de…de as organizações poderem 
participar na vida pública, aqueles mais bem organizados e que já estão organizados, é natural 
que tomem a dianteira e que se proponham a dirigir os destinos da cidade e foi isso que 
aconteceu. Penso que naturalmente o partido que tava mais bem organizado e que tava em 
condições de essa função, foi o que aconteceu, foi naturalmente!..Porquê do Arsenal? Porque..o 
Arsenal sempre esteve, possivelmente, no topo da organização do Partido. Os elementos que 
faziam parte da organização eram, muitos deles eram oriundos do Arsenal.” [01:44:55-
01:46:10] 
 
 
 
 


