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Ana Costa – Vamos começar, Senhor Augusto? 

 

Augusto Ramos – Vamos. 

 

Ana Costa – Vou-lhe perguntar o ano em que nasceu. 

 

Augusto Ramos – Eu?.... Já há tanto tempo que eu não sei…80 e…foi no dia 1995…1925. No 

dia 16 de Junho, às 9 e um quarto. 

 

Ana Costa –E nasceu onde? 

 

Augusto Ramos – Hã? 

 

Ana Costa – Nasceu onde? 

Augusto Ramos – Nasci ali ao pé da praça, aonde não existia a praça ainda, aqui ao pé deste 

mercado em baixo…Há ali um mercado, ainda lá não existia. Existia lá era um…um colégio de 

rapazes e uma senhora que ficou viúva e ficou a morar ali naquele quiosque. Era um quiosque 

que tava ali à borda da estrada e foram ali....inté à praça, que aquilo era um vazadouro. Aquilo 

era um vazadouro antigamente.  

 

Ana Costa –O que é que é um vazadouro? 

 

Augusto Ramos – Um vazadouro era, era…por exemplo, temos aqui, tamos a carregar ali em 

baixo casa. Era um buraco, era um buraco que não tava certo com a estrada, de maneira que 

começavam a encher aquilo, chama-se um vazadouro. Era ali… 

 

Ana Costa – O que é que os seus pais faziam? 

 

Augusto Ramos – Ora, os meus pais eram pobres. O meu pai era corticeiro, em primeiro lugar. 

Trabalhava na cortiça, a cortiça depois começou a fugir pós outros países…ficamos, ficamos cá 

caro, quer dizer, agora compramos as coisas já feitas dos outros países com o nosso produto… 

[encolhe os ombros] O meu pai como já não dava foi pra servente de pedreiro.  

 

Ana Costa – O seu pai tinha nascido em Almada? 

 

Augusto Ramos – Cova da Piedade. 
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Ana Costa – Qual era a fábrica onde ele trabalhava? 

 

Augusto Ramos – Err…Ele chegou a trabalhar em diversas fábricas, em diversos fabricos. 

Como sabia, começou a trabalhar em diversos fabricos…depois chegou, chegou a corticeiro 

também…chegou a corticeiro e acabou.  

 

Ana Costa –E a sua mãe? 

 

Augusto Ramos – A minha mãe era azeitadora…azeitadora ali na, no Ginjal, numa fábrica que 

havia ali, que era a…ai, que agora me esqueci, pá…  

 

Margarida Nunes – A fabrica era de, de… a La Paloma? 

 

Augusto Ramos – Hã? 

 

Ana Costa – Era uma fábrica de quê? 

 

Augusto Ramos – De peixe.  

 

Margarida Nunes – De peixe. A La Paloma? 

 

Augusto Ramos – Ia para lá sardinha e era cozida lá e era metida na lata…e a minha mãe era 

azeitadora, tinha um pio grande, tinha que levar as sardinhas pró fundo pa encher de azeite e 

depois tinha que as trazer cheias de azeite cá para cima [imita o gesto com os braços e sorri]. 

Que ninguém queria fazer aquele serviço. 

 

Ana Costa – Porquê? 

 

Augusto Ramos – Por causa do músculo! Muitas não tinham músculo… e era a minha mãe e 

uma chamada Beatriz, que morava ali na Rua das Vítimas… essas é que faziam esse serviço.  

 

Ana Costa – A fábrica chamava-se La Paloma? 

 

Augusto Ramos – La Paloma! Agora não me tava a lembrar… [sorri] La Paloma…Era, era um 

alemão. Depois morreu o alemão, morreu a fábrica. Os encarregados era marido e mulher, 

morreram lá dentro queimadinhos… 
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Margarida Nunes – Num incêndio? Foram os que morreram no incêndio? 

 

Augusto Ramos – Num incêndio. 

 

Margarida Nunes – Isso foi em que ano? 

 

Augusto Ramos – Hã? 

 

Margarida Nunes – O incêndio foi em que ano? 

 

Augusto Ramos – Oh há quantos anos…Eu era pequenino ainda…eu era pequenino, ainda tinha 

praí uns.... dez anos ou doze anos… 

 

Ana Costa – 35, 36…Antes da Guerra? 

 

Augusto Ramos – …Sim, antes da Guerra, pois! Foi....Foi antes da Guerra. 

 

Margarida Nunes – Mas depois do incêndio nunca mais voltou a funcionar, nada? 

 

Augusto Ramos – Nunca mais, tá lá pra se ver. Tá lá pra se ver…Todo queimadinho, tá lá 

mesmo, tá lá, o comprimento dela tá lá… Eles arranjaram a rua cá em baixo e coiso, a Câmara, 

arranjou a rua e coiso e tal, tal, tal, mas lá em cima… E a minha mãe, quando eu era pequenino, 

levava-me com ela prá fábrica…ia à praia, fazia uma poça…Elas ali é que iam lavar a 

roupa…Fazia uma cova e a água vinha da rocha pra baixo, enchia ali, aquela cova ali…e a 

minha mãe levava-me e punha-me ali naquela poça a brincar, com a água, com uns bonecos e 

coiso, tal, punha-me ali a brincar…E pra cortar o cabelo, vinha lá de baixo, há aqui estas 

senhoras da manhã, que é o tal barbeiro que eu disse, que é o Firmino da Silva. Cortava ali o 

cabelo, a minha mãe punha-me lá às 8 horas da manhã, quando vinha pra cima pra 

almoçar…pra almoçar, levava-me pra casa. Depois ficava a… brincar com umas coisinhas lá na 

selha, umas coisas…com uns paus… fechados à chave. Eu e a minha irmã. A minha irmã 

coitadita lá tá há sessenta anos…Morreu com vinte anos. 

 

Ana Costa – Eram só dois irmãos? 

 

Augusto Ramos – [acena positivamente] 
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Ana Costa – Lembra-se dos horários da sua mãe, na fábrica? 

 

Augusto Ramos – Oh, se me lembro!.... Entrava às oito, saia ao meio-dia, subia duzentos e oito 

degraus, descia duzentos e oito degraus…Tornava a subir…Era às cinco horas que vinha 

almoçar…mais duzentos e oito…depois tornava a descer e nessa noite ia às dez, onze horas, 

conforme… 

 

Margarida Nunes – Chegou a ir à fábrica? Lembra-se de como é que era por dentro? 

 

Augusto Ramos –  Hã? 

 

Margarida Nunes – Lembra-se de como é que era a fábrica por dentro? 

 

Augusto Ramos – Eu lembro-me, era tudo cheio de máquinas! Só havia era um veio com, com 

rolamentos…a sardinha saía do…Saía de lá de dentro do pio, com o azeite, era metida logo na 

máquina para cravar e cravavam logo a sardinha depois já cheia… [sorri] Isso alembro-me 

eu!… 

 

Ana Costa – Eram muitas mulheres? 

 

Augusto Ramos – Eram, eram muitas mulheres…Quando chegava ali um burro, andavam ali as 

varinas com os cestos à cabeça a carregar a sardinha…depois andava a rapaziada com um 

pauzinho a tocar nas sardinhas pa ficar pró chão, pra apanharem! [risos] E elas não diziam 

nada, que já sabiam que havia fome naquela altura… 

 

Margarida Nunes – Também fez isso com as sardinhas? 

 

Augusto Ramos – Eu não fiz, eu nunca cheguei a fazer…mas via fazer. 

 

Ana Costa – A sua mãe levava sardinhas pra casa?  

 

Augusto Ramos – Oh, mal da gente se não fosse a sardinha! Era sardinha cozida, era sardinha 

frita, era sardinha de caldeirada, era sardinha já cozida do, do sal, salgada…com um bocado de 

café em cima e toca a aviar! 
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 Margarida Nunes – A sua mãe levava as latas de sardinha pra casa? 

 

Augusto Ramos – Não, as latas não. Eles davam era uma teca a cada empregada, uma tecazinha 

de sardinha, havia ordem para elas provarem....para casa.  

 

Margarida Nunes – Lembra-se de como é que eram as latas? 

 

Augusto Ramos – Nas latas não… 

 

Margarida Nunes – Não, mas lembra-se de como é que eram, as latas de sardinha? 

 

Augusto Ramos – Não, as latas de sardinha era pra eles mandar pró armazém pra venderem! 

 

Margarida Nunes – Mas eram o quê, grande, pequeno?.... Tinham imagens? 

  

Augusto Ramos – Tinham, tinham lata, tinha…é tal e qual como tá aí agora, aí… o que é que a 

cravadeira levava aquilo pra baixo, cheias de azeite, depois era cravado....ficava fechadinho ali 

pra não entrar lá nada dentro… Isso era, lembro-me!.... E lembro-me de a minha mãe me levar 

além para me cortar o cabelo ao Tio Firmino…Tinha já uns sete anos, seis anos…Ia ali assim e 

depois virava, que eu morava aqui neste, no fundo desta rua, virava pra baixo, em frente ao 

mercado…Era ali…da quina pra cá era a segunda para cá, era a terceira porta.  

 

Ana Costa – E morava aí muita gente? Os seus vizinhos faziam o quê? 

 

Augusto Ramos – Quem? 

 

Ana Costa – Os seus vizinhos, nessa altura, trabalhavam no quê? 

 

Augusto Ramos – Oh, era fabricos de cortiça, era…nas lojas, as lojas de…mercearias, 

era…lojas de pão, era… aqui intigamente tinha muitos fabricos de cortiça! Antes da cortiça se 

começar a vender pra fora, tinha muitos fabricos…na Cova da Piedade não queira saber!.... 

Havia muitos fabricos…Aquela azinhaga que é hoje…não é o hospital que lá está, é o… [abana 

a cabeça] 
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Ana Costa –A Azinhaga Mata-Cães? 

 

Augusto Ramos – É a Azinhaga Mata-Cães…ali pra cima, era tudo cheio de mulheres 

a….depois das cinco horas. Vinham todos dos fabricos, das fábricas de cortiça, tudo, vinha tudo 

por ali a cima.  

 

Ana Costa – O Senhor Augusto andou na escola? 

 

Augusta Ramos – Ai, essa também é boa!.... É que o Salazar nunca quis fazer escolas…nunca 

foi pra fazer escola....Ele foi intimado pelo estrangeiro pra fazer escolas! Isto lembro-me eu 

ainda que eu ouvia!... 

 

Ana Costa – E andou em alguma aqui em Almada? 

 

Augusto Ramos – Aqui em Almada, das escolas da Câmara nunca andei em nenhuma. Eram só 

trinta e cinco [lugares], quando chegava ali já não havia mais. E a minha mãe meteu a minha 

irmã e a mim na escola da Voz do Operário, que era aqui nesta rua…era aqui nesta rua, ali 

assim por cima de um fotógrafo que há ali…Primeiro andar. Primeiro e segundo andar. Eu 

ficava no primeiro e a minha irmã ia pró segundo. A minha irmã era da primeira classe e eu era 

da segunda… [encolhe ombros] De maneira que é claro… chegou ao fim do mês, a minha mãe 

queria… onze com nove [custo da inscrição], era vinte, não tinha dinheiro, tirou os dois e eu 

fiquei sem saber ler nem escrever. 

 

Ana Costa – Nunca mais foi à escola? 

 

Augusto Ramos – Eu depois já de andar a trabalhar fui intimado pra ir prá escola de noite, fui 

intimado…mas aquilo, [encolhe os ombros] ainda fiz… fiz os da terceira classe, assim a fugir, 

mas não… 

 

Ana Costa – Mas aprendeu a ler e a escrever? 

 

Augusto Ramos – Não, não…Escrever, escrevo o meu nome, escrevo…algumas coisas e leio 

algumas coisas…Agora o que me tem tado a fazer ler é a televisão…mas a televisão diz mais 

depressa do que eu leio uma palavra…vejo-me às aranhas!....É assim, se eu soubesse ler e 

escrever, estava muito melhor. Eu e os meus pais!.... 
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Ana Costa – Os seus pais também não sabiam ler nem escrever? 

 

Augusto Ramos – Não, não…Então eu depois vim aqui prá Incrível como sócio… e chega uma 

proposta, paguei doze mil e quinhentos, com moedas de tostão, meio tostão, dois tostões, 

conforme eu ia ajuntando, comecei a juntar…e depois tinha a minha mãe que assinar 

aquilo…Como a minha mãe não sabia assinar e o meu pai, puseram os dedos… [sorri] Foi 

assim que eu fiquei aqui, como sócio. 

 

Ana Costa – Oh Senhor Augusto e os seus pais já eram sócios da Incrível? 

 

Augusto Ramos – Diga? 

 

Ana Costa – Os seus pais já eram sócios da Incrível? 

 

Augusto Ramos – Não, nunca foram… 

 

Ana Costa – E como é que o Senhor Augusto decide ser sócio da Incrível?  

 

Augusto Ramos – É porque eu quando era miúdo gostava muito do cinema, aqui na rua, nesta 

rua que vai pra baixo, a última porta tem duas, uma do palco e outra da parte de baixo que era o 

gabinete da comissão e…então…eu gostava de cinema, ia práli… Levavam os meninos ao colo 

das senhoras que queriam entrar pró cinema, “Olhe deixe-me levar o seu filho, que é pra eles 

me deixarem entrar!” [sorri] … Mas começaram a ser conhecidos, “Olhe, dê lá o menino à mãe, 

ele pesa mais do que tu!”, era um grande, coiso… [ri-se] Foi um grande engenheiro, esse 

rapaz…Já morreu o pai, que era filho da Beatriz, que trabalhava com a minha mãe lá em baixo 

na La Paloma…Já morreu o pai, já morreu a mãe, morreu aquela família toda… 

 

Ana Costa – E eles deixavam-no entrar no cinema? 

 

Augusto Ramos – Muitas vezes deixavam, outras, mais por brincadeira, o António Martins…o 

António Martins, que por acaso não tá aqui e…o Rufino da Costa Leal, que também não tá 

aqui…eu tenho impressão, deve tar praí... [olha em redor à procura da fotografia] Olha, tá ali o 

Heitor, o homem que levava os estandartes.... Oh pois tá aqui de certeza, deve tar praí… O 

Rufino que era um homem excepcional, só… Eu tenho muita pena daqueles homens, que eram 

homens todos cheios… [emociona-se] E antão andei aqui dentro…Só, só....Vim práquí com 12 

anos. A arrumar…Era então a plateia, inda me lembro, desde o um ao trezentos e 
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sessenta…plateia…E como não tinha coxia ao centro, nós tínhamos de saber qual era o número 

de entrada, pra facilitar ao espectador, não andar a pedir licença aos outros ali que também 

estavam…E fiz de maquinista, até que cheguei a ser director dois anos seguidos. 

 

Ana Costa – Mas antes disso, com doze anos, tinha de ser recomendado por um sócio mais 

antigo para poder andar cá dentro, não era? 

 

Augusto Ramos – Não! Era a direcção que mandava cá, não eram os sócios mais antigos! Então 

hoje eu sou o número nove…vão-me dar por ser o mais antigo, não… [sorri] Tenho eu o mesmo 

privilégio que tem aquele novo…Eles não tinham isso. E eram os indivíduos que eram 

directores, eram…foram músicos e tudo isso…Eu gostava muito disto! Muito, muito… 

 

Ana Costa – O Senhor Augusto, nessa altura, não recebia dinheiro por esse trabalho que 

fazia?.... 

 

Augusto Ramos – Sessenta anos, nunca arecebi dinheiro…Tinha o meu trabalho no Olho de 

Boi, fui pra lá trabalhar com treze anos…Só se podia entrar aos 14 e eu entrei aos treze e 4 

meses… Foi lá o director mandou-me com o José Dias, “Vá lá ter o José Dias”…Fui lá ter com 

o Zé Dias, que era um rapaz que dava ali a volta àquilo, à papelada e coiso… e ele “Então mas 

quantos anos é que tu tens?” “Epá, eu tenho treze anos, pá!” “Então e quando é que fazes os 

catorze?” “Daqui a quatro meses” “Então dizes que tens catorze anos!” e tal …Fiquei no Olho 

de Boi até me vir embora. Lá aprendi o ofício, fui prá pica…marcar o costado dos navios, com 

a picadeira…Volta não volta ia parar a Alcântara, nas docas, depois vinha…Depois vinha outra 

vez prá pica aqui no Olho de Boi e depois sei que um dia um encarregado que me conhecia 

quando eu trabalhei no César, numa casa de comércio, que eu andei a vender carvão… 

 

Ana Costa – Isso foi antes de ir para a Companhia Portuguesa de Pesca, que vendeu 

carvão? 

 

Augusto Ramos –  Hã? 

 

Ana Costa – Foi antes de ir para a Companhia Portuguesa de Pesca? 

 

Augusto Ramos – Foi, foi, com oito anos…era eu com oito anos! 

 

Ana Costa – Então conte lá como é que era! Começou a trabalhar aos oito anos… 
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Augusto Ramos – Como… Eu foi aos sete, até! 

 

Ana Costa – Então conte lá como é que foi assim a  sua vida… 

 

Augusto Ramos – A minha vida, começar a trabalhar é eu que morava quase ao lado dessa 

mercearia que era de um espanhol. O espanhol veio para cá com a trouxinha da roupa na mão, 

com um pauzinho às costas…e ficou cá. Ficou cá, arranjou mulher, arranjou filhos, arranjou 

tudo! Que era um grande artista e sapateiro! Você queria uns sapatos pró pé, ele tirava-lhe a 

medida, “Venha cá daqui a três dias ou quatro” e cá tinha os sapatos! E era muito bom 

homem…Hoje vou até ver o filho, que é o que merece… A outra que conhecia já morreu, um 

que conhecia já morreu…Tem um…na Inglaterra, que é o mais novo…E tem outro…pró fim da 

linha de comboio, lá, a partir dali do Cais do Sodré… 

 

Ana Costa – Como é que se chamava esse espanhol? 

 

Augusto Ramos – António Suzarte Cid 

 

Ana Costa – Cid… 

 

Augusto Ramos – C-i-d!  

 

Ana Costa – E então, ele tinha essa mercearia… 

 

Augusto Ramos – Tinha e depois eu tava sempre lá metido com os filhos, que eram novos, 

tavam lá sempre metidos.... “Tu queres é já trabalhar, é o que tu queres!”, com sete anos…Deu-

me dez tostões por dia e de comer. Ora a minha mãe…Foi, foi uma sorte prá minha mãe! Tava 

ali, tive ali ainda até aos oito anos!.... 

 

Ana Costa – E fazia o quê?  

 

Augusto Ramos – Olhe, ia lá pró quintal enxugar carvão [imita a tarefa com as mãos] …A 

camioneta vinha e vazava as sacas né? E depois a gente ia ali e tirava o carvão à pázada, punha 

numa…numa…numa coisa pra enxugar carvão! Como é que se chama aquilo?....Uma ciranda, 

era uma ciranda!.... e enchia a tulha. Quando lá ia eu buscar um quilo de carvão ou dois quilos, 

metia a pá, metia na balança, metia para dentro do saco, era assim… [sorri] 

 

Ana Costa – Trabalhava descalço? 
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Augusto Ramos – Hã? 

 

Ana Costa – Trabalhava descalço? 

 

Augusto Ramos – De saltos? 

 

Ana Costa – Descalço!....Sem sapatos! 

 

Augusto Ramos – Era masé umas alpercatas, quando havia!....quando não havia era descalço! 

Até a jogar à bola, quando andava a jogar à bola, era descalço!.... 

 

Ana Costa – Então e depois? Esteve aí até aos oito anos… 

 

Augusto Ramos – Até aos sete! Depois morreu, casou a filha, uma senhora chamada Celsa, 

casou…e o filho que andava na rua, que é o Pedro, que é este, coitado, que eu vou lá vê-lo…Tá 

ali já há três anos e meio, numa cama…e agora cortaram-lhe uma perna, salvo seja, por 

aqui…[mostra o sítio da amputação] Agora até foi para uma casinha, que a senhoria, que era o 

único lá do prédio…e a senhoria arranjou umas casitas, arranjou a casa toda por dentro, tá nova 

e ele agora não queria ir pra lá, queria morrer naquele quarto, porque nasceu naquele 

quarto!...Queria morrer ali …e é claro a mulher, tinha umas escadas prá mulher, coitadita já 

com setenta também, setenta e oito anos, a subir aquelas escadas, já tava tudo podre, tudo 

coiso…já não era caminho prá mulher…E ele agora também tá, entra pelo rés-do-chão, 

pronto!.... 

 

Ana Costa – Então o Senhor Augusto deixou de trabalhar na mercearia porque o Pedro foi 

trabalhar para lá… 

 

Augusto Ramos – Foi para a mercearia o Pedro e eu fui prá rua, a vender carvão…Inté aos treze 

anos, andei....Andei desde os oito até aos treze a vender e depois então é que fui....Não!.... 

Ainda fui prá Margueira nova, dar cortiça à banca… Mal sabia eu que arranjava ali um sogro!... 

[ri-se]  

 

Ana Costa – Mas quando vendia carvão dizia algum pregão, como é que vendia o carvão? 

 

Augusto Ramos – Era com um apito na boca! [reproduz o assobio e sorri] Pra chamar as 

pessoas! 
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Ana Costa – E as pessoas já sabiam… 

 

Augustos Ramos – Já sabiam! Então eu fazia aquela rua todos os dias… 

 

Ana Costa – Que rua, que sítios é que fazia? 

 

Augusto Ramos – Olhe, eu subia aqui esta Rua da Praça [actual Luís de Camões], dava aqui a 

volta…e ia sair ali ao pé da Singer….Passa por trás da Singer [Rua da Judiaria], ia à rua da…da 

Quintinha, que não tinha saída…aquilo a rapariga, a rapariga [sorri]!... Boneca! A Boneca até já 

dava ali a volta sozinha! Depois vinha-me cá entrar à mesma rua… 

 

Ana Costa – Quem era a Boneca? 

 

Augusto Ramos – Era a Burra! [sorri] 

 

Ana Costa – Ah era a burra! 

 

Augusto Ramos – Pois! [ri-se] Ela já sabia dar ali a volta sozinha, vinha pela mesma 

rua…Chegávamos ali àquela rua que vem sair à.... Àquela! Ali à Casa Ramos…tá ali aquela 

rua, descia ali, vinha… descia esta rua toda, toda, por aí fora, a seguir aqui a este 

hospital…descia à Pedreira [R. Elias Garcia], entrava lá na rua das terras, a rua das terras 

descia…ficava em Cacilhas e vinha pela rua por aí a cima, aqui à porta [sorri]!.... Isto era da 

parte da manhã, da parte da tarde era pró Pragal, com carvão de Pinho…Pró Pragal já era 

carvão de pinho…. 

 

Ana Costa – Trabalhava à mesma para a mercearia? 

 

Augusto Ramos – Era, era tudo! Era mercearia, era petróleo, era vinho, era carvão, era…era 

tudo! Vendia tudo, era sapatos, era meias solas de sapato, era sapato novo!.... [sorri] 

 

Ana Costa – A burra e a carroça eram de quem? 

 

Augusto Ramos – Era dele! Era tudo do patrão, do António Suzarte Cid. Ele é que tinha uns 

poucos filhos…Tinha…o Pedro, o Manel, o Fernando, o Elísio e o Luís e a Celsa…tinha seis!  

 

Ana Costa – E o Senhor Narciso tinha algum estabelecimento fixo? 
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Augusto Ramos – Quem? 

 

Ana Costa – Esse Senhor Narciso… 

 

Augusto Ramos – Narciso? 

 

Ana Costa – Como é que se chamava o dono? 

 

Augusto Ramos – António Suzarte Cid. 

 

Ana Costa – Ah! Ok, exacto…Era o espanhol da mercearia! 

 

Augusto Ramos – Era o espanhol!.... 

 

Ana Costa – Então e depois como é que muda de trabalho, como é que vai prá, prá 

cortiça?.... 

 

Augusto Ramos – Eu mudei de trabalho porque é claro…Tava ali no César…Dez tostões e 

comer…Quando era bacalhau à Gomes Sá, os filhos comiam o bacalhau e eu comia as 

batatas…Eu e o outro empregado, que era um rapaz chamado Jaquim, que também lá estava…E 

então procurei outro serviço. Então fui prá Margueira Nova, ganhar onze, onze escudos… 

 

Ana Costa – A fábrica da Margueira Nova, como é que se chamava? 

 

Augusto Ramos – Era de cortiça. Era mesmo a fábrica da Margueira Nova e a fábrica da 

Margueira Velha, que era ao lado, que eram duas fábricas…Fui para lá, tinha lá 

conhecimento…falei com um, a minha mãe falou com um encarregado, o encarregado arranjou 

trabalho…Fui para lá com onze anos. 

 

Ana Costa – E fez lá o que? 

 

Augusto Ramos – Dar cortiça à banca! Trazia a cortiça nos fardos, abertos…prá banca pra eles 

escolherem a cortiça, cortarem as cortiças, escolherem! Para fazerem uma rolha. Mal sabia eu 

que dali saia o meu sogro!....[sorri] 

 

Ana Costa – Então, conte lá!.... 
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Augusto Ramos – [ri-se] Foi quando, mais tarde, eu fui pró Olho de Boi… 

 

Ana Costa – Então… 

 

Augusto Ramos – Com treze anos, fui pró Olho de Boi, deram-me trabalho no Olho de Boi, faz 

de conta que tens catorze…Segui…e depois de lá tar uns anos apareceu lá o meu cunhado, o 

irmão da minha mulher… 

 

Ana Costa – Mas ainda não era seu cunhado!.... 

 

Augusto Ramos – Não…Então eu casei aos vinte anos!....Eu casei quando saí da tropa. Fui na 

tropa, na Trafaria, de 1946…e saí em 47. Depois é que casei…casei em 47, casei em 49. O meu 

pai morre em 48 e a minha irmã…a minha irmã morreu dois dias do meu pai morrer… [encolhe 

os ombros] A vida é assim!.... 

 

Ana Costa – Foi um acidente? 

 

Augusto Ramos – Não…A minha irmã foi uma tuberculose galopante. O marido obrigou-a a 

tomar comprimidos para fazer desmanche de tar grávida…E o médico quis mandá-lo prender, 

ela é que não quis…Senão…Foi ela e ele também já lá tá, ele morreu primeiro do que ela. 

 

Ana Costa – Uma história triste… 

 

Augusto Ramos – Hã? 

 

Ana Costa – É muito triste, não é? É triste! Mas… 

 

Augusto Ramos – Foi! Ele por acaso morreu primeiro do que ela, por acaso até fui lá, ver aqui 

um senhor que era ali, que era ali do café da manhã…Estrela da Manhã, fui lá ver…e disseram-

me assim “Epá, tá ali o teu cunhado!” , “Eu quero que o meu cunhado se lixe, homem!”… Ele 

andava já metido com outra, por isso é que tratava a minha irmã mal! Batia-lhe, não lhe dava 

dinheiro pra comer…E andava a obrigar a rapariga a tomar comprimidos sem tar grávida!....Já 

morreu…Já morreu o doutor também… 
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Ana Costa – Oh Senhor Augusto, mas então o Senhor Augusto tava na Companhia 

Portuguesa de Pesca… Conte lá como é que foi passando lá dentro, como é que foi 

evoluindo… 

 

Augusto Ramos – Ah fui passando, pois foi…Tava na pica…Fui prá pica…E o serviço da pica, 

portanto…o barco ia prá doca, pra Lisboa, pra Alcântara, a gente tinha que ir ao reboque pra lá, 

picar o navio, pintar, coiso… Depois vinha pra cá, até que um dia, um encarregado da pica…o 

mestre dos carpinteiros perdeu um servente para varrer a oficina, fui pra servente pra varrer a 

oficina!....Andei lá a varrer a oficina, andei lá a limpar as retretes lá do primeiro andar… 

[encolhe os ombros] Andei lá a fazer aquelas coisas…Passado uma vez, comecei-me a encostar 

aos carpinteiros, a dar a ferramenta a eles…Comecei a ver, a ver… e eu tava ali a varrer a 

oficina, ia dando, dando as ferramentas, agarrei…Até que começaram a dizer pró 

encarregado…não eu depois fui pra, pra…a trabalhar com o encarregado, que ainda não era 

encarregado, era operário… 

 

Ana Costa – E ele trabalhava no quê? 

 

Augusto Ramos – O encarregado era carpinteiro. E depois saiu mais tarde, é que saiu operário 

chefe e…eu andava com ele a bordo…quando ele queria-se encostar um bocadinho [pisca o 

olho], ensinava-me a fazer…o que eu queria era fazer, néra? O que eu queria era fazer!... “Epá 

vai fazer isto aquilo assim e assim e coiso… tira medidas… se vier alguém apitas, hein?” De 

maneira que é claro, já tinha aí, já tinha os meus catorze, quinze anos e coiso…já tinha assim 

uma idade…De maneira que é claro, diziam que era um grande oficial…Eu quando soube que 

ele morreu, tava em fato de macaco, fui pró hospital, fui pró cemitério do Alto de São João, 

conforme estava!... 

 

Ana Costa – Quem era esse oficial? Lembra-se do nome? 

 

Augusto Ramos – Era o João, que era o oficial…Chegou a....Chegou a coiso, a… 

 

Ana Costa – Mestre? 

 

Augusto Ramos – Chegou a mestre, chegou a mestre!....Quando ele morreu, já era 

mestre!....Houve outro que morreu, que era o Zacarias de Oliveira Pinho…que também foi 

operador aqui na Incrível…sócio na Incrível, operador de trabalhar com a máquina de 

cinema…E depois foi mestre lá e morreu à frente do João Sebastião…O Zacarias de Oliveira 
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Pinho foi o primeiro a morrer e depois ficou aquele…que era operário chefe, ficou aquele em 

mestre, depois morreu em mestre. 

 

Ana Costa – E o Senhor Augusto depois ficou sempre na parte de carpintaria? 

 

Augusto Ramos – Foi, fiquei sempre na parte da carpintaria. Depois quando chegou a 

altura…de reformar, eu queria fazer os setenta… os setenta anos e já não fui fazer, porque 

aquilo faliu. Faliu…Não faliu…Acabou! 

 

Ana Costa – Ficou mesmo lá até ter acabado? 

 

Augusto Ramos – Fiquei lá, fui o último a sair de lá. Fui o último a sair de lá!....O que eles me 

deram foi o oficial especializado de primeira carpinteiro machado… 

 

Ana Costa – Era a sua categoria? 

 

Augusto Ramos – Pois… Foi o que me deram no final!... [encolhe ombros] 

 

Ana Costa – Havia dois tipos de carpinteiros...Eram os de machado e os de branco. 

 

Augusto Ramos – Eram, os carpinteiros machado e os carpinteiros brancos. 

 

Ana Costa – Qual era a diferença? 

 

Augusto Ramos – A diferença era pouca…o carpinteiro de machado tinha mais, mas era muito 

pouca!... E havia diferença do carpinteiro de machado pró carpinteiro de moldes. O meu 

cunhado foi carpinteiro de moldes…O meu cunhado quando saiu de lá…já também tava 

fechado, foi sempre carpinteiro de moldes. Um grande artista!.... 

 

Ana Costa – O que é que, para quem não conhecesse nada, como é que o Senhor Augusto 

explicava o que era a Companhia Portuguesa de Pesca? 

 

Augusto Ramos – A Companhia Portuguesa de Pesca era uma Companhia que tinha vinte e três 

barcos, duas lanchas…para transportar o pessoal de Lisboa pra cá…e tinha o reboque. O 

reboque levava às cinco horas, mas se fosse algum trabalhador, que tivesse algum barco na 

doca, levava o trabalhador à doca, à de Alcântara. Era uma companhia de peixe. Ia prás outras 

terras, pró estrangeiro, apanhar peixe…E aquilo acabou porque intigamente os barcos iam e 
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entravam num país, na Inglaterra…pescavam, vinham-se embora!... Mas depois começaram a 

dizer não, este bocado aqui é nosso!....E quem quisesse pescar ali já tinha que pagar…E acabou 

a pesca assim. 

 

Ana Costa – E na Companhia Portuguesa de Pesca, ali no Olho de Boi, como é que tava 

dividida? 

 

Augusto Ramos – Em quê? 

 

Ana Costa – Em secções de trabalho… 

 

Augusto Ramos – Tava tudo dividido. Caldeiraria era uma, fundição era outra… Tinha cantina, 

tinha cantina… Tinha armazém de ferro, tinha…torneiros, tinha serralheiros…tinha 

carpinteiros, os carpinteiros brancos trabalhavam na mesma oficina…Era, era tudo assim… 

 

Ana Costa – Senhor Augusto, estava então a dizer que a Companhia estava dividida, não 

é? Em várias secções… 

 

Augusto Ramos – Desde o escritório, a secção para fazer requisições, tinha…uma oficina de 

soldadura, tinha mestre, contramestre…tinha caldeiraria, tinha fundição…para fazer as hélices 

lá…Eras feitas, as hélices de ferro! As outras não eram. Aquelas que eram em cobre e latão não 

eram… E….tinha muita coisa! Carpintaria, caldeiraria… 

 

Ana Costa – E construíam navios ou só reparavam? 

 

Augustos Ramos – Não, só reparavam. Construir, nunca construíram. Já vinham os navios 

feitos. Às vezes havia os navios que já vinham em segunda mão e lá eram todos reparados, 

todos reparados…Fazia-se lá grandes reparações, com o navio dentro de água, com grandes 

reparações!.... 

 

Ana Costa – E era só aos navios que eram propriedade da CPP? 

 

Augusto Ramos – Era só. Tinha setecentos operários…e oitocentos marinheiros. 

 

Ana Costa – E reparavam tudo? 

 

Augusto Ramos – Tudo, era tudo lá reparado! 
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Ana Costa – As hélices… 

 

Augusto Ramos – Tudo. Tiravam hélices, ia à doca, tiravam a velha, punham a nova… [sorri] 

Na doca, tudo, tudo.... faziam tudo! Tinha a aparelhagem de som, tinham aparelhagem… que eu 

fui ver ainda o enterro deles a… a Setúbal…a Setúbal?....Foi a Setúbal!....Foi em Setúbal! 

…Que ele tava…Ele casou…casou com uma médica… 

 

Ana Costa – Quem? 

 

Augusto Ramos – O Santos Matias.  

 

Ana Costa – Quem era o Santos Matias? 

 

Augusto Ramos – Era o gerente daquilo tudo.... Abaixo dos mestres todos era ele. Acima dele, a 

contar com os mestres todos, era ele que mandava lá tudo.  

 

Ana Costa – E o dono? Quem era o dono? 

 

Augusto Ramos – O dono era uma firma, era todos!.... Era o pagode que foi revelado! 

Era…uma firma que muita gente deu pra lá dinheiro…e o dinheiro que deu, deu pra fazer a 

firma e esses nunca mais viram nada!....Foram pra lá os ladrões pronto!.... 

 

Ana Costa – Para reparação, para repararem os navios, como é que o navio entrava? 

 

Augusto Ramos – O navio era reparado dentro de água. Não havia, o Olho-de-boi não tinha 

doca. Tavam pra fazer lá duas docas, sabe, mas não chegaram a fazer…Porque…Não chegaram 

a fazer pela razão da PIB [imposto] da pesca. Antigamente não se pagava o peixe que trazia, 

pescava, trazia. Depois começou-se a pagar o peixe, já começou a fugir o dinheiro…Já não se 

fez as docas! 

 

Ana Costa – Então os operários mergulhavam quando era pra reparar o casco do navio? 

 

Augusto Ramos – Não. Da linha de água pra cima a gente fazia a reparação, da linha de água 

pra baixo, ia à doca.  
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Margarida Nunes – Que era onde, essa doca? 

 

Augusto Ramos – A doca era a de Alcântara, era ali…Por exemplo, queriam pôr chapas no 

fundo…O barco ia lá acima e ficava em cima dos picadeiros, tiravam as chapas, punham outras 

chapas. Traziam as velhas e pelas velhas faziam um nova e depois levavam. Vinham já com 

chapas novas, pintadas e tudo.  

 

Ana Costa – Os barcos quando vinham aqui prós estaleiros da CPP, vinham já vazios, não 

traziam peixe? 

 

Augusto Ramos – Não havia nenhum peixe? Não! O barco quando vinha ia à doca de Alcântara. 

Ali em Alcântara é que encostavam e faziam ali a, ali é que era a…como é que se chama 

aquilo?.... 

 

Ana Costa – Faziam a descarga? 

 

Augusto Ramos – Ali é que faziam a descarga e ali é que vendiam o peixe! 

 

Ana Costa – Então porque é que depois vinham aqui pró Ginjal? 

 

Augusto Ramos – Porque ali é que era a firma, ali é que eles começaram a nascer! A 

Companhia…Aquilo intigamente era uma…de coisas assim de…de doenças, de remédios, de 

doenças…Depois é que acabou e eles apanharam aquilo e ficaram e fizeram ali as oficinas. 

Aquilo era muito grande! Aquilo, o Olho de Boi era grande! Tinham um terreno pró lado da 

rocha e tudo… 

 

Margarida Nunes – E tem um bairro… 

 

Augusto Ramos – Hã? 

 

Margarida Nunes – O Bairro Social… 

 

Augusto Ramos – Tem um bairro, oh…Nesse bairro então, fartei-me lá de trabalhar!....Em 

telhados, era comigo! Telhados e pauzinhos do mastro lá ao fundo, com dezassete metros de 

altura, era eu que andava lá em cima! 
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Margarida Nunes – Então trabalhou na construção do bairro? 

 

Augusto Ramos – Andei na construção do bairro… [acena vigorosamente com a cabeça] No 

bairro, o que lá está passou-me tudo pelas mãos e era na altura em que era meu oficial esse João 

Sebastião! Era aí que era a altura, aí é que ele me ensinou, ensinou-me tudo… 

 

Margarida Nunes – Nunca morou lá no bairro? 

 

Augusto Ramos – Nunca. Nunca lá morei. 

 

Margarida Nunes – Quem é que morava lá? Nesse bairro, quem é que morava? 

 

Augusto Ramos – Geralmente, era indivíduos que não tinham casa e havia lá uma casa, o 

indivíduo era bom operário, entrava pra lá [pisca o olho]… Outros era guardas, 

guardas…Outros era do gelo, outros era do carvão…Como ganhavam assim pouco, punham-nos 

ali.  

 

Ana Costa – Não tinha nenhum sindicato nem nenhuma associação, os trabalhadores da 

CPP?  

 

Augusto Ramos – Eles tinham um sindicato, todos nós tínhamos sindicato. Eu tive sindicato, ali 

na Rua da Boavista!....De carpinteiro machado. Tinha sindicato, fui para lá como 

aprendiz!....Ali na Rua da Boavista, que havia ali uma bicazinha a correr…pra dentro do, de um 

tanquezito…Era aí, o sindicato era por cima e ao lado era uma loja de ferragens. 

 

Ana Costa – Vocês, o sindicato ajudava? Vocês alguma vez fizeram uma greve muito 

grande? 

 

Augusto Ramos – Eu fiz uma ocasião uma greve, que fui preso livremente… [sorri] 

 

Ana Costa – Foi preso livremente? Explique lá!.... 

 

Augusto Ramos – [ri-se] Fui preso livremente!....O Salazar era contra isso. E fiz uma greve, 

fizemos! Uma greve, na altura do Salazar. 
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Ana Costa – E o que é que vocês queriam? 

 

Augusto Ramos – A gente queria era mais dinheiro! Agente queria era mais dinheiro!....O que 

chegava não dava pra comer…né? E eles, na altura, apanhavam lá o atum, houve uma altura em 

que apanharam o atum, que aquilo não queira saber! Aquilo… Foi encher de dinheiro, foi 

encher a barriga! E a gente não apanhava nada, não é? E depois fizeram uma greve!....E então a 

greve foi feita dentro das, da… da linha. Todos nós, carpinteiros e serralheiros e caldeireiros e 

fundições faziam a greve, cada qual em seus sítios.  

 

Ana Costa – Era uma greve de braços caídos… 

 

Augusto Ramos – Pois, ninguém fazia nada! De maneira que depois chegou lá a polícia, com 

reboques da polícia… Chegou lá o reboque, andou a ver aquilo, as secções todas…viu tudo em 

ordem, né? Cada qual nos seus coisos, tava tudo em ordem…Depois foi-se embora! Foi-se 

embora…À tarde, apareceram lá outra vez. “Meus amigos, vocês não se quiseram ir embora, 

agora vai práli, prá forma, quem quiser!” Por isso é que eu digo, que foi uma prisão livre! [ri-

se] E fomos pra uma garagem, não fomos pra uma prisão. Fomos pra…pra uma garagem práli 

pra…pra onde é que foi?.... Prá esquadra de Santa Marta! 

 

Ana Costa – Foram como, de barco? 

 

Augusto Ramos – Fomos no reboque deles e como o reboque deles não chegava, foi o reboque 

da casa. Quando começou a chegar, eu nunca tinha visto aquilo…Tavam as Ramonas, que a 

gente chama Ramonas… C’as portas abertas…então, vá práli! Eu entrei práli, fiquei assim 

numa persiana, aquelas persianas que os carros têm… É claro, mas o que é que eu havia de ver? 

Só via era o chão a correr, a correr, a correr…não via mais nada! …[sorri] Quando a gente 

chegou a ver, era uma garagem que a gente foi presos! Havia lá ambulâncias antigas [ri-se], 

antigas…A malta dormia no guarda-lama encostado às costas, à roda da ambulância…fazia 

assim um coiso…Antigamente a entrada era feita, não era feita como é feita agora! Agora abre-

se a porta e entra-se logo, né? Antigamente, abria-se a porta, ainda havia um espaço aí de vinte e 

cinco centímetros pra entrar e a gente dormia aí! Havia uma cantina ao lado, tava a meter 

carvão… as palhas que vinham na boca das sacas de carvão foi todas prá gente pra dormir em 

cima delas! [sorri] 

 

Ana Costa – Ficaram lá quanto tempo? 

 

Augusto Ramos – Nove dias. 
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Ana Costa – E depois? 

 

Augustos Ramos – Depois chegaram lá e meteram tudo na rua! 

 

Ana Costa – Não foram a tribunal nem nada? 

 

Augusto Ramos – Não fomos a tribunal, fomos foi só ao…coiso da polícia.  

 

Ana Costa – E o que é que eles vos disseram? 

 

Augusto Ramos – O que é que eles disseram, o que é que eles queriam que a gente dissesse? 

Eles não podiam dizer nada!....Quem podia dizer era o patrão! O patrão não quis dar mais 

dinheiro, não tinha....diz que não tinha, não tinha, não tinha…Pronto… 

 

Ana Costa – E depois quando chegaram lá o patrão, o gerente, ameaçou-vos? Por causa da 

greve? 

 

Augusto Ramos – Não, não!.... 

 

Ana Costa – Isso foi quando, Senhor Augusto? 

 

Augusto Ramos – Houve alguns que se despediram-se de lá e fizeram, que tavam lá no Parri 

Son foram pró Olho de Boi e do Olho de Boi foram pró Parri Son [Parry & Son]. Mas isso foi… 

foi…pra aprendizagens, que era pra ganhar mais dinheiro… Antigamente era só, só interessava 

era o dinheiro, não era? Era prá gente comer!....Já fui pra lá ganhar cinco mil e duzentos…E o 

aumento era de dois tostões, três tostões…de aumento. Naquela altura que era assim. Também 

sofri muito no Olho de Boi!....Lá aprendi o ofício, cheguei a oficial especializado de 

primeira…e lá me mandaram embora com as mãos assim a abanar!.... 

 

Margarida Nunes – Não teve direito a reforma? 

 

Augusto Ramos – Não! Foi lá uns indivíduos da Caixa…de Setúbal…Foi até reunião com 

diversos operários… e eu assisti a isso…e eles disseram “Olhe a gente vem cá, vocês vão fazer 

mais um desconto”… “De maneira que vocês têm de saber o que é que vão pagar”. Até aí tava 

bem, né? Agora, aumentar as coisas sem dizer nada a ninguém!....Até aí tava bem!… “Olhe 

vocês vão ter uma facilidade....Vão ter médico… vão ter remédios… vão ter reforma… e vão 

ter…melhoramentos…pró trabalho!” Quer dizer, a gente…havia coisas que a gente não tinha 
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,luvas, né? Passámos a ter. Havia coisas que não tínhamos, óculos…passámos a 

ter…Antigamente era muito duro!....Eu, tenho lá polainas assim deste tamanho e tinha uma que 

era assim [mostra dimensão com as mãos]…Ainda a prender madeira com aquela garlopa, era 

garlopa! Quanto mais comprida, mais a tábua ficava mais direita! Que não havia 

máquinas!....Não havia máquinas para aparelhar aquilo. Era à mão! Eu ainda trabalhei no Olho 

de Boi assim! Até foi um bocado, muito, duro…Quando comecei a abrir os olhos, começaram a 

chamar, a chamar, a chamar, a chamar…Comecei a abrir os olhos…Só havia, no Olho de Boi só 

a única máquina que havia era uma serra, prá gente serrar. O resto tínhamos de fazer tudo à 

mão. Tínhamos que abrir buracos pra enfiar a madeira uma na outra, à mão…com um amieiro, 

com um macedo, tuca, tuca tuca, tuca, tuca… seis centímetros de um, dez…tudo à mão…que a 

gente tinha que fazer de tudo! Até o sal foi duro! Até o sal era duro!....De Inverno, chegava ao 

meio do rio, já não passava, por causa das rochas…A gente tinha ali frio, frio, frio, 

frio…Antigamente, foi muito duro! 

 

Ana Costa – Senhor Augusto, agora fale-nos um bocadinho da Incrível!.... Como é que 

foram esses sessenta anos aqui de associado? 

 

Augusto Ramos – Ora, sessenta anos, ora eu me lembro da Incrível…que é hoje uma granda 

casa!....Já lá puseram um papel, um....uma coisa comprida praí com seis metros, por quatro de 

largo… “Santa Casa da Misericórdia – Há 450 anos que faz bem!” Mentira! Eles ainda hoje 

não fazem bem!....O meu ordenado, se eu fosse pra lá, não me chegava!.... Eu ganho trezentos e 

oitenta e nove euros…o ordenado não chegava! Eles tão a mentir, nunca fizeram bem a 

ninguém! E já disseram que tão falidos! Uma coisa que é só entrar, na Santa Casa, que é só 

entrar dinheiro…Eu sou muito revoltado, sabe?.... 

 

Ana Costa – Mas a Incrível, esse carinho que tem pela Incrível Almadense… 

 

Augusto Ramos – A Incrível é da esquerda. A Academia é que é da direita. Por isso é que eu 

nunca entrei na Academia. E ainda hoje vou lá, tão lá uns banquinhos à entrada, não sei se já 

viram isso...assim na rua, que é na rua!....Aquela rua é da Câmara, aquela rua é 

nossa!....Também sou português!....E como tinha lá…Até tenho aqui ele, coitadito, que já foi 

faleceu… [vai ao bolso buscar carteira] trabalhou no Olho de Boi, morreu à coisa de quatro 

meses…Tenho aqui dois… Tinha lá este rapaz, que teve nos funileiros e este teve nos 

carpinteiros. [Mostra retratos da carteira] 
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Ana Costa – Este de baixo, como é que se chamava? 

 

Augusto Ramos – Este era o Orlando. 

 

Ana Costa – E este de cima, que foi dos carpinteiros? 

 

Augusto Ramos – Filipe da Assunção Lopes. Filho de Manuel Barbosa… Filho de Manuel 

Barbosa, que era um grande Incrível.  

 

Ana Costa – Então conte-nos lá, Senhor Augusto. O que é que fez aqui na Incrível? O que é 

que fazia? 

 

Augusto Ramos – O que é que fazia?....Trabalhava! Trabalhava…Só o que me faltou foi ser um 

operador! Fui director dois anos seguidos … 

 

Ana Costa – Em que anos, lembra-se? 

 

Augusto Ramos – 1953. Eu e aquele que ali tá. O de cá. [aponta para retrato na parede] 

 

Ana Costa – O Fernando Gil? 

 

Augusto Ramos – O Fernando Gil! Também já morreu. Coitadito… 

 

Ana Costa – Foi director…Foi maquinista? 

 

Augusto Ramos – Foi maquinista no Arsenal. E ele foi director, foi director…Ele foi presidente 

dezanove anos!....Dezanove ou dezassete…Foram dezanove anos! 

 

Ana Costa – E o Senhor Augusto, aqui na Incrível, foi maquinista teatral… 

 

Augusto Ramos – Fui, tirei, ainda tenho o cartão disso! Andei três meses a tirar isso…Três 

meses em Lisboa… 

 

Ana Costa – Onde? 

 

Augusto Ramos – Err…Foi…Tem lá o jornal do Mário Pepe, que era um mestre…no 

Monumental! 
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Ana Costa – E o que é que é um maquinista teatral? 

 

Augusto Ramos – Um maquinista teatral é…A teia tem diversos....cordas assim [faz um gesto 

com as mãos] esquerda a direita, direita esquerda.... e tem uma corda ao meio e tem duas de 

cada lado. É a corda fina, é a corda do meio e é a corda grossa. E aquilo tem uma vareta, é tudo 

preso à vara…Quando é pra pendurar um cenário, a gente põe a vara no chão e vem o cenário, 

estica em cima e depois é tudo cheio de calha, vinte a vinte e cinco centímetros, que ainda tenho 

lá o martelo. Tem um cabo assim [mostra tamanho com as mãos], prá gente não se abaixar 

muito pra arrancar. Ainda tenho lá o martelo!... [sorri] de maneira que aprendi também aquilo! 

Depois havia esse Mário Pepe, queria que eu fosse trabalhar lá pra eles, mas eu…nasci aqui na 

Incrível né? Sabia que não havia lá ninguém que fizesse aquele serviço!... Que a gente tinha 

teatro, tinha teatro diariamente aí…Tínhamos de fazer uma sala, eu tinha de fazer a sala! O 

indivíduo fazia o boneco, os cenários…e depois eu ia fazendo a calha toda, depois tinha que 

engatar aquilo, na corda, com uns pregos [faz o gesto com a mão], tudo ali, prá sala não ir 

abaixo!... [sorri] E era assim…Tínhamos rompimentos, tínhamos pamplinas, tínhamos o pano 

de boca, tínhamos o pano de afinação…pamplinas de afinação, o pano…o pano que é interior ao 

encarnado...O encarnado é pra fechar e tinha um que era o pano feito de…O palco tinha dez 

metros de comprimento, de boca…e o pano tinha, era o dobro. Era assim feito a cem por cento.  

 

Ana Costa – Fez esse trabalho ao longo de muitos anos... 

 

Augusto Ramos – Oh então, eu saí de lá a trabalhar…Eu fui pra lá com doze anos! A 

arrumar…e depois de arrumar fui pra carpinteiro, aos catorze…Comecei a aprender…É claro, 

depois mandaram fazer… tinham umas secções....Olhe, tá li, tá ali uma! Ao pé daquela! 

[Levanta-se e mostra uma cadeira] Aquilo era da Incrível! Aquilo que ali está era da 

Incrível…Aqui de trás, tem um…um bocadinho de madeira, com dois parafusos, que vai ao 

pé…outros dois vão às costas.  

 

Ana Costa – Fez isso também? 

 

Augusto Ramos – Oh, foi a todas as cadeiras! Foi quando eu comecei a conhecer aquilo! 

 

Ana Costa – Oh Senhor Augusto, então diga…Sempre que houvesse trabalho manual, era 

consigo! 

 

Augusto Ramos – Trabalho de carpinteiro era sempre comigo. Quando havia obras, eu às vezes 

até fazia aquilo…Tanto que o salão de festas foi feito com um dinheiro do Olho de Boi, que o 
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Santos Matias era muito amigo da Incrível, o Santos Matias…Foi feito com o dinheiro do Olho 

de Boi…Eu tive lá sete meses a trabalhar com o João Alves…mataram o João Alves, uma 

senhora fez o favor de o matar!... Não sabia trabalhar com o carro, andou prá frente....o outro 

sabia, ando prá frente, olha…matou o homem! 

 

Ana Costa – O Senhor Augusto participou alguma vez na filarmónica, nos grupos de 

teatro da Incrível? 

 

Augusto Ramos – Eu fui da filarmónica, era da Incrível, mas era tudo por trás do pano! Era tudo 

por trás do pano!....Uma ocasião, apareceu-me aí a Maria…umas senhoras que lhe chamavam a 

Pepe…uma senhora que chamavam a Pepe e…pediu-me adereços, de coisas de campo e eu 

arranjei tudo…Arranjei aquela ferramenta toda, pra mostrar e quê…Depois ela, ao chegar ao 

fim, disseram “Ó Senhor Augusto, você tem que ir fazer um favor…Tem que ir ali trabalhar 

com o pano, que a gente não sabe trabalhar com o pano…” “Vocês não sabem trabalhar com o 

pano? Aquilo tá feito pra qualquer um trabalhar! Vocês puxam por uma corda, o pano fecha. 

Senão é aquela pra puxar, é a outra! Não tem mais nenhuma!”…[ri-se] É claro…Mas, eles 

levaram-me, eu fui lá, o que é que é que já tava já combinado…Quando eu descarregasse o 

pano, eles empurravam e eu ia parar no meio do palco conforme fui! Que nunca cheguei a ir ao 

palco…Nunca arecebi, tenho lá…tenho lá diplomas oferecidos pela Incrível… mas nunca foi 

recebido em frente do público! Ia depois ao gabinete pra buscar isso. Nunca fui…Então eles 

sabiam”Ai ele não vai ao palco!....” “Vai! Quer ver como vai?”...Eles “Ai não vai, 

não!”…Empurraram-me e eu não faço mais nada!....Pus-me em pé e saí pela outra porta!....Já 

nunca mais me viram…Nunca gostei de agradecimentos…assim em público, nunca gostei… 

 

Ana Costa – Senhor Augusto, agora para terminarmos, queríamos que nos contasse duas 

histórias…Uma é a da bandeira do Centro Republicano Capitão Leitão, que o Firmino da 

Silva lhe deu pra guardar. Conte lá como é que foi! 

 

Augusto Ramos – [ri-se] Como é que foi…Foi muito fácil…O Firmino da Silva já me conhecia 

de pequenino, não é? Depois conheceu-me em grande na Incrível… E havia lá um que tinha a 

mania…Quando içava a bandeira republicana, dizia-se na sede da Incrível…que ele era director 

da Academia, era académico…mas vinha às vezes à sessão solene à Incrível e quando ele ia a 

falar dizia sempre “Eu fui o único homem que icei a bandeira no Forte de Almada!”… É claro, 

eu admirava-me o Firmino da Silva vir-me entregar aquilo a mim, que eu já tinha os meus vinte 

e quatro anos, vinte e seis anos… “Augusto tenho lá uma coisa pra te dar, mas só faço confiança 

em ti!....” “O quê, Senhor Firmino?”…Eu ia lá volta não volta à casa dele e via o estandarte, 

assim [aponta com a mão], como aquela vitrina! Ali o estandarte…via lá aquilo, mas…não sabia 
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o que era praticamente…Ele tinha aquilo na sala dele! Cada vez que lá ia, tava sempre! Foi ele 

que safou aquele estandarte das mãos da PIDE…trouxe pra casa dele. E aquilo escapou uma 

data de anos nas mãos dele e escapou desde 1961, que ele me entregou aquilo a mim… até mil 

novecentos e… até depois de fazer o 25 de Abril!  

 

Ana Costa – Então, ele entregou-lhe a si e explicou-lhe porque é que lhe estava a dar, 

porque é que lhe estava a pedir pra guardar a bandeira? 

 

Augusto Ramos – Quando ele me pediu pra guardar a bandeira, foi quando eu o chamei pra ver 

e ele perguntou “Atão aquilo?” “Senhor Firmino, venha cá ver!”…Julgava eu que ia fazer uma 

grande coisa!....Ele sobe as escadas da carpintaria, do salão de festas…e…quando ele vê aquilo 

pendurado ele diz “Dá cá uma cadeira, dá cá uma cadeira!” e ele assim “Tira-me aquilo dali! 

Que vais tu, vou eu e vai a Incrível!”…Já tinham fechado casas em Lisboa por causa da daquilo 

e já tinham prendido pessoas que tinham aquela responsabilidade!....E ele safou aquele 

estandarte que é pra casa dele…E eu safei-o prá minha!  

 

Ana Costa – Então e depois onde é que o guardou na sua? 

 

Augusto Ramos – Na minha, guardei-o numa malazinha assim [mostra o tamanho com as mãos] 

baixinha…com um metro e qualquer coisa, no tecto…No tecto, aqui por cima! Tinha um… 

quando fui pra lá tinha um buraco, pra eu fazer, pra pôr qualquer coisa lá em cima no tecto, o 

senhorio não deixou…Depois quando pus a bandeira, fechei o tecto todo igual… 

 

Ana Costa – Tapou? 

 

Augusto Ramos – Tapei… 

 

Ana Costa – E tinha-nos dito que só tirou a bandeira quando o Firmino morreu e foi ao 

cemitério… 

 

Augusto Ramos – Foi! Não foi ao cemitério…Antes de morrer, quando ele morreu, foi no 

cemitério. Eu levei aquilo, a bandeira., quando ele morreu, depois fui abrir a campa dele…No 

cemitério abri aquilo na campa dele…E fui pra uma…não era uma festa, que é…havia lá 

um...um protesto! Veio desde o Pão de Açúcar, que já não existe, lá em Almada, err…vinha pra 

cima. E eu fui pra baixo, abri aquilo no cemitério de manhã e depois vim pra cima daquilo, 

quando era meio-dia, fui lá buscar. E aquilo tudo cheio de gente, eu fiquei admirado… Diziam-
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me assim “Mas do que é que se trata aquilo?” “Olhe, amigo, isto foi um indivíduo que safou 

esta coisa”… 

 

Ana Costa – Isto já foi a seguir  ao 25 de Abril? 

 

Augusto Ramos – Já foi depois do 25 de Abril…Foi quando eu fui, abri o buraco e fui lá buscar 

aquilo [sorri] Ainda me lembro…De maneira que, claro… Expliquei às pessoas porque é que 

aquilo tinha acontecido, foi o Firmino da Silva que mo entregou a mim e tal…Pois eu admirava-

me porque é que o Firmino da Silva tava a fazer força pra eu trazer aquilo e não tinha o Luís! O 

Luís era um indivíduo que subia as bandeiras da República…mas não, aquilo era, era… 

 

Ana Costa – E hoje, pensando nisso, porque é que acha que o Firmino lhe pediu a si? 

 

Augusto Ramos – Err....Eu acho porque ele me conheceu de pequenino, quando a minha mãe ia 

lá pra cortar o cabelo, depois conheceu-me em grande quando ele foi prá Incrível também, foi 

lá director, foi presidente da Assembleia Geral, diversas vezes!.... 

 

Ana Costa – Ele confiava em si… 

 

Augusto Ramos – Pois!.... Sabia o que era, ele sabia…muita gente dizia mal de mim…Que eu 

era bera, que eu era assim. Não, uma pessoa que obriga a outra não é bera!....Por exemplo, eu 

tava a trabalhar…E enchia, isto aconteceu…no salão da ginástica…em 84. Isto aconteceu!... A 

porta tava aberta, prós sócios entrarem. Mas era pra verem e se irem embora! Aqueles 

não…Aqueles entravam ali, aqueles três…iam à procura de um tijolo, sentavam-se, 

ali…punham-se a ver ali os parvos a trabalhar! E eu disso não gosto! Eu não gosto que tejam-

me a ver a trabalhar…Nunca gostei disso. Eu assim “Olha, queres ver?”, prós outros…”Queres 

ver como eles vão-se já embora?”… “Pá, vê lá o que é que vais fazer!....”, “È! Queres ver?”… 

Pus três tábuas às costas…Eu até sou canhoto, eles ficaram com o lado esquerdo…Eu fui, 

buscar as tábuas, que não eram precisas…e cheguei-me ao pé deles, mandei as tábuas pró chão! 

Aquilo tava tudo cheio de pó, do trabalho....Fizeram uma granda porra “Eh, porque não sei 

quê!...O que é que é isto?” E o caraças… “Oh meu amigo, isto aqui é prá gente trabalhar, não é 

prá gente vir fazer ver! Isto aqui não temos o espectáculo feito!....Vêm práqui fumar…Tão aqui 

a fumar e tão aqui a ver os escravos trabalhar? Não a gente não tamos a ser pagos pra isso!” 

 

Ana Costa – Claro, o espírito era esse! 

 

Augusto Ramos – [encolhe ombros] 
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Ana Costa – Senhor Augusto, cante lá esse bocadinho do fado que tava a cantar!.... 

 

Augusto Ramos – [ri-se] Antigamente, quando havia assim uma cantiga ou um teatro, 

apareciam os gajos da PIDE… Quando apareciam, aquilo eram castigados, né? Então andava 

um ceguinho a cantar e a tocar e andava outro a pedir. E quando um tava a pedir, tava um a 

cantar… e o outro que tava a cantar, o outro que tava a pedir dizia “Epá, lá vem ele!”…Ele, o 

polícia!....E ele mudava. Então era assim… [começa a cantar] “Não entres na igreja, cavador / 

que é falsa a religião dessa canalha! / Os santos são de pau, não têm valor…/ O valor deves dar 

a quem trabalha!”… E dizia o outro “ Lá vem ele!”…”Não entes na taberna, cavador / Que é 

falsa a religião do taberneiro! / Os cascos são de pau, não têm valor… / O valor deves dar ao teu 

dinheiro!”....Mais nada, não sei mais nada!....Aprendi isto de miúdo e ficou-me na cabeça, 

nunca mais… 

 

Ana Costa – Mas olhe que não canta mal! 

 

Augusto Ramos – Não canto mal? [ri-se] 

 

Ana Costa – Obrigada, Senhor Augusto! 

 

Augusto Ramos – [continua a rir-se] Não canta mal? Nunca cantei! Aprendi esta e nunca mais 

saiu-me da cabeça e pronto… 

 

Ana Costa – Ficou-lhe no ouvido… 

 

Augusto Ramos – Era miúdo… 

 


