
Edição da Entrevista ao Senhor Augusto Ramos 

 

Organograma (Temas e Subtemas): 

 

Museu Naval  

  

Ginjal/Espaço Urbano 

 Ginjal/Quotidiano 

 Ginjal/Fábricas e Fabricos/ La Paloma  

 Companhia Portuguesa de Pesca / História e Organização 

 Companhia Portuguesa de Pesca / Pesca e Descarga 

Companhia Portuguesa de Pesca / Reparação Naval 

Companhia Portuguesa de Pesca / Reparação Naval / Carpintaria 

Companhia Portuguesa de Pesca / Vivências 

Companhia Portuguesa de Pesca / Condições de Trabalho 

Companhia Portuguesa de Pesca / Condições de Trabalho/Sindicalismo e Greves 

Companhia Portuguesa de Pesca / Bairro Social 

 

Centro de Interpretação de Almada Velha  

 

Almada Velha / Espaço Urbano 

Almada Velha / Vivências / Emprego / Fábricas e Fabricos 

 Almada Velha / Vivências / Emprego / Comércio 

Almada Velha / Vivências / Emprego / Comércio / Venda de Carvão 

Almada Velha / Vivências / Emprego /Ofícios/ Carpintaria 

Almada Velha / Vivências / Emprego / Ofícios / Barbearia 

Almada Velha / Vivências / Quotidiano e Lazer 

Almada Velha / Vivências / Condições de Vida 

Almada Velha / Vivências / Educação 

Almada Velha / Republicanismo / Firmino da Silva 

 

 

 

 

 

 



 

Museu da Música  

 

Sociedade Filarmónica Incrível Almadense/ Estrutura e Organização 

Sociedade Filarmónica Incrível Almadense/ Actividades 

Sociedade Filarmónica Incrível Almadense/ Direcção e Ilustres 

Sociedade Filarmónica Incrível Almadense/ Sócios e Funções / Arrumadores 

Sociedade Filarmónica Incrível Almadense/ Sócios e funções / Maquinista Teatral 

Sociedade Filarmónica Incrível Almadense/ Sócios e funções/ Carpintaria 

Sociedade Filarmónica Incrível Almadense/ Sócios e funções/ Operadores 

Sociedade Filarmónica Incrível Almadense/ Vivências 

 

 

Outros Assuntos transversais  

 

Resistência 



Selecção de Excertos de Imagem 
 

In Out Tema e Subtema Observações 

00:04:27 00:04:44 

Ginjal/Espaço 

Urbano 

 

“Nunca mais, tá lá pra 
se ver. (…)lá em cima” 

00:06:54 00: 07:13 
Ginjal /Quotidiano 

 

“Eram, eram muitas 
mulheres (…)havia 

fome naquela altura…” 

00:04:45 00:05:12] 
Ginjal /Quotidiano 

 

“E a minha mãe, 
quando eu era 

pequenino (…) punha-
me ali a brincar…” 

00:03:02 00: 03:37 

Ginjal / Fábricas e 

fabricos / La 

Paloma 

 

“Ia para lá sardinha e 
era cozida lá e era 
metida na lata (…) 

faziam esse serviço” 

00:03:44 00: 03:56 
Ginjal / Fábricas e 

fabricos / La 
Paloma 

“La Paloma! (…) 
morreram lá dentro 
queimadinhos…” 

00:05:58 00:06:22 
Ginjal / Fábricas e 

fabricos / La 
Paloma 

“Entrava às oito, saia 
ao meio-dia (…)noite 
ia às dez, onze horas, 

conforme…” 

00:06:29 

 

00: 06:51 

 

Ginjal / Fábricas e 
fabricos / La 

Paloma 

“Eu lembro, era tudo 
cheio de máquinas!(…) 

cravavam logo a 
sardinha depois já 

cheia….Isso alembro-

me eu!…” 

00:07:46 00:07:55 
Ginjal / Fábricas e 

fabricos / La 
Paloma 

“Não, as latas não 
(…)para elas 

provarem...para casa.” 

00:08:00 00:08:04 
Ginjal / Fábricas e 

fabricos / La 
Paloma 

“Não, as latas de 
sardinha era pra eles 
mandar pró armazém 

pra venderem!” 

00:08:09 00:08:26 
Ginjal / Fábricas e 

fabricos / La 
Paloma 

“Tinham, tinham lata,  
(…)fechadinho ali pra 

não entrar lá nada 
dentro…” 

00:29:54 00: 30:54 

CPP/ História e  

Organização 

 

“era uma Companhia 
que tinha vinte e três 

barcos (…)E acabou a 
pesca assim.” 

00:31:06 00: 31:33 

CPP/ História e  

Organização 

 

“Tava tudo 
dividido(…)era tudo 

assim…” 



00:32:12 00:32:43 

CPP/ História e  

Organização 

 

“Desde o escritório 
(…) caldeiraria…” 

00:33:09 00:33:15 

CPP/ História e  

Organização 

 

“Tinha setecentos 
operários…e oitocentos 

marinheiros.” 

00:33:59 00: 34:09 

CPP/ História e  

Organização 

 

(O Santos Matias) “Era 
o gerente daquilo tudo 
(…)mandava lá tudo.” 

00:34:11 

 

00: 34:31 

 

CPP/ História e  

Organização 

 

“O dono era uma firma, 
era todos!(…) Foram 

pra lá os ladrões 
pronto!...” 

00:36:40 00:36:40 

CPP/ História e  

Organização 

 

“Porque ali é que era a 
firma (…) pró lado da 

rocha e tudo…” 

00:35:03 00:35:03 

CPP/ História e  

Organização 

 

“Tavam pra fazer lá 
duas docas (…)Já não 

se fez as docas!” 

00:35:31 00:36:07 

CPP / Pesca e 

Descarga 

 

“ O barco quando vinha 
ia à doca de Alcântara. 
(…)faziam a descarga e 

ali é que vendiam o 
peixe!” 

00:25:59 00:26:15 
CPP/ Reparação 

Naval 

“E o serviço da pica, 
portanto(…)picar o 

navio, pintar, coiso…” 

00:22:47 00:33:06 
CPP/ Reparação 

Naval/ 

“Não, só 
reparavam.(…) com o 
navio dentro de água, 

com grandes 
reparações!...” 

00:33:23 00:33:39 
CPP/ Reparação 

Naval/ 

“Tiravam hélices, ia à 
doca(…)tinham 
aparelhagem…” 

00:34:38 00:35:03 
CPP/ Reparação 

Naval/ 

“O navio era reparado 
dentro de água. Não 
havia, o Olho-de-boi 

não tinha doca.” 

00:35:11 00:35:17 
CPP/ Reparação 

Naval/ 

“Não. Da linha de água 
pra cima a gente fazia 

a reparação, da linha de 
água pra baixo, ia à 

doca.” 

00:35:20 00:35:40 
CPP/ Reparação 

Naval/ 

“A doca era a de 
Alcântara(…). Vinham 
já com chapas novas, 

pintadas e tudo.” 



00:22:28 00:29:50 
CPP/ Reparação 

Naval/Carpintaria 

“A diferença era pouca 
(…)foi sempre 

carpinteiro de moldes. 
Um grande artista!...” 

00:44:20 00:45:36 
CPP/ Reparação 

Naval/Carpintaria 

“Antigamente era 
muito duro!... seis 
centímetros de um, 

dez…tudo à mão…” 

00:15:20 00:16:10 
CPP/ Vivências 

 

“Tinha o meu trabalho 
no Olho de Boi, fui pra 
lá trabalhar com treze 
anos (…)prá pica aqui 

no Olho de Boi” 

00:26:13 00:26:45 
CPP/ Vivências 

 

“até que um dia, um 
encarregado da pica… 
dando as ferramentas, 

agarrei…” 

00:27:00 00:27:30 CPP/ Vivências 

“O encarregado era 
carpinteiro (…)quinze 
anos e coiso…já tinha 
assim uma idade…” 

00:28:36 00:28:54 CPP/ Vivências 

“Foi, fiquei sempre na 
parte da carpintaria 

(…)Não 
faliu…Acabou!” 

00:28:58 00:29:10 CPP/ Vivências 

“Fiquei lá, fui o último 
a sair de lá.(…) oficial 

especializado de 
primeira carpinteiro 

machado…” 

00:42:15- 00:43:06 

CPP/ Condições de 

Trabalho 

 

“Houve alguns que se 
despediram-se de 

lá(…)e lá me 
mandaram embora com 

as mãos assim a 
abanar!...” 

00:28:58 00:29:10 

CPP/ Condições de 

Trabalho 

 

“Fiquei lá, fui o último 
a sair de lá (…)oficial 

especializado de 
primeira carpinteiro 

machado…” 

00:43:09 00:44:20 
CPP/ Condições de 

Trabalho 

“Foi lá uns indivíduos 
da Caixa (…)não 

tínhamos 
óculos…passámos a 

ter…” 

00:44:20 00:45:36 
CPP/ Condições de 

Trabalho 

“Antigamente era 
muito duro!(…) frio, 

frio, 
frio…Antigamente, foi 

muito duro!” 

00:41:40 00:42:07 
CPP/ Condições de 

Trabalho 

“Depois chegaram lá e 
meteram tudo na rua! 

(…)não 



tinha…Pronto.” 

[37:56-38:06] 

 

[37:56-38:06] 

 

CPP/ Condições de 

Trabalho/ 

Sindicalismo e 

Greves 

 

“Eles tinham um 
sindicato, todos nós 
tínhamos sindicato 

(…)fui para lá como 
aprendiz!...” 

[38:26-38:45] [38:26-38:45] 

CPP/ Condições de 

Trabalho/ 

Sindicalismo e 

Greves 

 

“Fui preso 
livremente!(…) Uma 

greve, na altura do 
Salazar.” 

[38:47-40:20] [38:47-40:20] 

CPP/ Condições de 

Trabalho/ 

Sindicalismo e 

Greves 

 

““A gente queria era 
mais dinheiro!(…) Prá 

esquadra de Santa 
Marta!” 

[40:23-41:38] [40:23-41:38] 

CPP/ Condições de 

Trabalho/ 

Sindicalismo e 

Greves 

 

“Fomos no reboque 
deles(…)na boca das 
sacas de carvão foi 
todas prá gente pra 

dormir em cima delas!” 

[41:40-42:07] [41:40-42:07] 

 

CPP/ Condições de 

Trabalho/ 

Sindicalismo e 

Greves 

 

“Depois chegaram lá e 
meteram tudo na rua! 

(…), não 
tinha…Pronto.” 

00:36:46 00:37:00 
CPP/ Bairro Social 

 

“Tem um bairro 
(…)era eu que andava 

lá em cima!” [ 

00:37:04 00:37:19 
CPP/ Bairro Social 

 

“Andei na construção 
do bairro(…)ensinou-

me tudo…” 

00:37:26 00:37:49 
CPP/ Bairro Social 

 

“Geralmente, era 
indivíduos que não 

tinham 
casa(…)ganhavam 

assim pouco, punham-
nos ali.” 

00:00:30 00: 01:00 
Almada Velha / 

Espaço Urbano 

“Nasci ali ao pé da 
praça(…)Aquilo era 

um vazadouro 



 antigamente” 

00:20:36 00:21:05 

Almada Velha / 

Espaço Urbano 

 

“Olhe, eu subia aqui 
esta Rua da 

Praça(…)Depois vinha-
me cá entrar à mesma 

rua…” 

00:21:09 00:21:55 

Almada Velha / 

Espaço Urbano 

 

“Ela já sabia dar ali a 
volta sozinha, ficava 
em Cacilhas e vinha 

pela rua por aí a cima, 
aqui à porta!...” 

00:38:07 00:38:21 

Almada Velha / 

Espaço Urbano 

 

 

“Ali na Rua da 
Boavista(…)o sindicato 
era por cima e ao lado 

era uma loja de 
ferragens.” 

00:08:50 00:08:50 

Almada Velha / 

Espaço Urbano 

 

“E lembro-me de a 
minha mãe me levar 

além pra cortar o 
cabelo ao Tio 

Firmino(…)da quina 
pra cá era a segunda 
para cá, era a terceira 

porta.” 

00:10:29 00:10:50 

Almada Velha / 

Espaço Urbano 

 

“ E a minha mãe meteu 
a minha irmã e a mim  
na escola da Voz do 

Operário(…)Eu ficava 
no primeiro e a minha 
irmã ia pró segundo.” 

00:01:40 00: 02:10 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / Fábricas 

e Fabricos 

 

“Ora, os meus pais 
eram pobres. O meu 

pai era 
corticeiro(…)como já 

não dava foi pra 

servente de pedreiro.” 

00:02:20 00: 02:35 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / Fábricas 

e Fabricos 

 

“Ele chegou a trabalhar 
em diversas 

fábricas(…)chegou a 
corticeiro e acabou.” 

00:02:37 00:02:40 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / Fábricas 

e Fabricos 

 

“A minha mãe era 
azeitadora…azeitadora 
ali na, no Ginjal, numa 
fábrica que havia ali.” 

00:08:59 00:09:24 Almada Velha / “Oh, era fabricos de 
cortiça(…)na Cova da 



Vivências / 

Emprego / Fábricas 

e Fabricos 

 

Piedade não queira 
saber!... Havia muitos 

fabricos…” 

00:09:38 00: 09:54 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / Fábricas 

e Fabricos 

 

“É a Azinhaga Mata-
Cães (…)vinha tudo 

por ali a cima.” 

00:20:10 00:20:15 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / Fábricas 

e Fabricos 

 

 

“Não!... Ainda fui prá 

Margueira nova, dar 
cortiça à banca…” 

00:22:54 00:23:21 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / Fábricas 

e Fabricos 

 

“Eu mudei de 
trabalho(…)Então fui 
prá Margueira Nova, 

ganhar onze, onze 
escudos…” 

00:23:24 00:23:42 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / Fábricas 

e Fabricos 

“Era de cortiça. Era 
mesmo a fábrica da 

Margueira 
Nova(…)Fui para lá 

com onze anos.” 

00:23:43 00:23:53 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / Fábricas 

e Fabricos 

 

 

“Dar cortiça à 
banca!(…) Para 

fazerem uma rolha” 

00:08:59 00:08:64 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / 

Comércio 

 

“ Era…nas lojas, as 
lojas de…mercearias, 
era…lojas de pão…” 

00:19:56 00:20.09 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / 

Comércio 

 

“Foi para a mercearia o 
Pedro e eu fui prá 

rua(…)até aos treze a 
vender e depois então é 

que fui...” 



00:16:38 00:14:44 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / 

Comércio 

 

“A minha vida, 
começar a trabalhar é 
eu que morava quase 

ao lado dessa mercearia 
que era de um 

espanhol.” 

00:22:00 00:22:12 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / 

Comércio 

 

“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!...” 

00:18:02 00:18:34 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / 

Comércio / Venda 

de Carvão 

 

“Olhe, ia lá pró quintal 
enxugar 

carvão(…)metia a pá, 
metia na balança, metia 
para dentro do saco, era 

assim…” 

00:20:36 00:21:05 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / 

Comércio / Venda 

de Carvão 

 

“Olhe, eu subia aqui 
esta Rua da 

Praça(…)Depois vinha-
me cá entrar à mesma 

rua…” 

00:21:09 00:21:55 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / 

Comércio / Venda 

de Carvão 

 

“Ela já sabia dar ali a 
volta sozinha, vinha 

pela mesma rua (…)da 
parte da tarde era pró 
Pragal, com carvão de 
Pinho…Pró Pragal já 

era carvão de pinho….” 

00:20:21 00:20:30 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / 

Comércio / Venda 

de Carvão 

 

“ (Como vendia o 
carvão) Era com um 

apito na boca! 
[reproduz o assobio] 

Pra chamar as 
pessoas!” 

00:16:55 00:17:03 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego /Ofícios/ 

“Que era um grande 
artista e sapateiro! 
Você queria uns 

sapatos pró pé, ele 
tirava-lhe a medida, 



Carpintaria 

 

“Venha cá daqui a três 
dias ou quatro” e cá 
tinha os sapatos!” 

00:05:13 06:17 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / Ofícios / 

Barbearia 

 

“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” 

00:08:28 00:08:33 

Almada Velha / 

Vivências / 

Emprego / Ofícios / 

Barbearia 

 

“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…” 

00:05:13 00:05:45 

Almada Velha / 

Vivências / 

Quotidiano e Lazer 

“E pra cortar o cabelo, 
vinha lá de baixo 
(…)… fechados à 

chave. Eu e a minha 
irmã.” 

00:08:28 00:08:50 

Almada Velha / 

Vivências / 

Quotidiano e Lazer 

“E lembro-me de a 
minha mãe me levar 
além(…)Era ali…da 

quina pra cá era a 
segunda para cá, era a 

terceira porta.” 

00:10:19 00:10:50 

Almada Velha / 

Vivências / 

Quotidiano e Lazer 

 

“Aqui em Almada, das 
escolas da 

Câmara(…)Primeiro e 
segundo andar. Eu 

ficava no primeiro e a 
minha irmã ia pró 

segundo.” 

00:00:55 00:01:59 

Almada Velha / 

Vivências / 

Quotidiano e Lazer 

 

“Antigamente, quando 
havia assim uma 
cantiga ou um 

teatro(…)Aprendi isto 
de miúdo e ficou-me na 
cabeça, nunca mais…” 

00:12:32 00:13:95 

Almada Velha / 

Vivências / 

Quotidiano e Lazer 

 

“É porque eu quando 
era miúdo gostava 

muito do 
cinema(…)Mas 
começaram a ser 

conhecidos, “Olhe, dê 
lá o menino à mãe, ele 
pesa mais do que tu!” 

00:07:24 00:07:41 

Almada Velha / 

Vivências / 

Condições de Vida 

“Oh, mal da gente se 
não fosse a 

sardinha!(…) um 
bocado de café em 



 cima e toca a aviar!” 

00:22:54 00:23:21 

Almada Velha / 

Vivências / 

Condições de Vida 

 

“Eu mudei de trabalho 
porque é claro(…)que 
era um rapaz chamado 
Jaquim, que também lá 

estava…” 

00:18:44 00:18:44 

Almada Velha / 

Vivências / 

Condições de Vida 

 

“Era masé  umas 
alpercatas, quando 
havia!(…) quando 

andava a jogar à bola, 
era descalço!...” 

00:24:20 

 

00:24:46 

 

Almada Velha / 

Vivências / 

Condições de Vida 

 

“Não…Então eu casei 
aos vinte anos!(…) a 
minha irmã morreu 

dois dias do meu pai 
morrer… A vida é 

assim!...” 

00.24:49 00.23:10 

Almada Velha / 

Vivências / 

Condições de Vida 

 

“A minha irmã foi uma 
tuberculose 

galopante(…)e ele 
também já lá tá, ele 

morreu primeiro do que 
ela.” 

00.25:33 00.25:48 

Almada Velha / 

Vivências / 

Condições de Vida 

 

“Ele andava já metido 
com outra(…)obrigar a 

rapariga a tomar 
comprimidos sem tar 

grávida!” 

00.17:41 00.18:01 

Almada Velha / 

Vivências / 

Condições de Vida 

 

“Tinha e depois eu tava 
sempre lá metido com 
os filhos(…)foi uma 
sorte prá minha mãe! 
Tava ali, tive ali ainda 
até aos oito anos!...” 

00.16:38 00.17:05 
Almada Velha / 

Vivências / 
Condições de Vida 

“A minha vida, 
começar a 

trabalhar(…)E era 
muito bom homem…” 

00.22:17 

 

00.22:33 

 

Almada Velha / 
Vivências / 

Condições de Vida 

“Era tudo do patrão, do 
António Suzarte Cid. 

(…) tinha seis!” 

00:10:51 00.11:05 
Almada Velha / 

Vivências / 
Condições de Vida 

“De maneira que é 
claro… chegou ao fim 

do mês(…) tirou os 
dois e eu fiquei sem 

saber ler nem 
escrever.” 

00:10:19 00:10:45 

Almada Velha / 

Vivências / 

Educação 

“Aqui em Almada, das 
escolas da Câmara 

nunca andei em 
nenhuma(…)Eu ficava 



 no primeiro e a minha 
irmã ia pró segundo.” 

00:11:06 00:11:23 

Almada Velha / 

Vivências / 

Educação 

 

“Eu depois já de andar 
a trabalhar fui intimado 

pra ir prá escola de 
noite(…)fiz os da 

terceira classe, assim a 
fugir, mas não…” 

00:11:25 00:11:49 

Almada Velha / 

Vivências / 

Educação 

 

“Não, não…Escrever, 
escrevo meu 

nome(…)Eu e os meus 
pais!...” 

00:54:29 00:55:57 

Almada Velha / 

Republicanismo / 

Firmino da Silva 

 

“Foi muito fácil…O 
Firmino da Silva já me 
conhecia de pequenino 

(…)ele me entregou 
aquilo a mim… até mil 

novecentos e… até 
depois de fazer o 25 de 

Abril!” 

00:56:04 00:56:49 

Almada Velha / 

Republicanismo / 

Firmino da Silva 

 

“ Quando ele me pediu 
pra guardar a 

bandeira(…)E ele safou 
aquele estandarte que é 

pra casa dele…E eu 
safei-o prá minha!(…) 
Depois quando pus a 

bandeira, fechei o tecto 
todo igual…” 

00:57:25 00:59:20 

Almada Velha / 

Republicanismo / 

Firmino da Silva 

 

“ Antes de morrer, 
quando ele morreu, foi 

no cemitério(…)?” 
“Olhe, amigo, isto foi 

um indivíduo que safou 
esta coisa”(…) O Luís 
era um indivíduo que 
subia as bandeiras da 
República…mas não, 
aquilo era, era…(…) 

Eu acho porque ele me 
conheceu de 

pequenino(…)foi 
presidente da 

Assembleia Geral, 
diversas vezes!...” 

00:14:47 00:15:11 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Estrutura e 

Organização 

“Não! Era a direcção 
que mandava cá(…)Eu 

gostava muito disto! 
Muito, muito…” 



 

00:46:49 00:46:58 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Estrutura e 

Organização 

 

“A Incrível é da 
esquerda. A Academia 
é que é da direita. Por 
isso é que eu nunca 

entrei na Academia.” 

00:11:54 00:12:17 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Estrutura e 

Organização 

 

“Então eu depois vim 
aqui prá Incrível como 

sócio… puseram os 
dedos…Foi assim que 
eu fiquei aqui, como 

sócio.” 

00:51:01 00:51:12 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Estrutura e 

Organização 

 

“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…” 

00:50:02 00:50:07 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Actividades 

 

“Que a gente tinha 
teatro, tinha teatro 
diariamente aí…” 

00:13:25 00:14:01 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Direcção e Ilustres 

 

“Muitas vezes 
deixavam, outras, mais 

por brincadeira, o 
António Martins(…)Eu 

tenho muita pena 
daqueles homens, que 

eram homens todos 
cheios…” 

00:47:41 00:47:50 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Direcção e Ilustres 

 

“Filipe da Assunção 

Lopes. Filho de Manuel 

Barbosa… Filho de 
Manuel Barbosa, que 

era um grande 

Incrível.” 

00:48:01 00:48.39 
Sociedade 

Filarmónica Incrível 

“O que é que 
fazia?...Trabalhava! 

Trabalhava…Só o que 
me faltou foi ser um 



Almadense/ 

Direcção e Ilustres 

 

operador! Fui director 
dois anos 

seguidos(…)1953. Eu e 
aquele que ali tá. O de 

cá (…) O Fernando 

Gil! Também já 
morreu. Coitadito… 

(…) Foi maquinista no 
Arsenal(…)Foram 
dezanove anos!” 

00:51:57 00:52:05 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Direcção e Ilustres 

 

“O salão de festas foi 
feito com um dinheiro 
do Olho de Boi, que o 

Santos Matias era 
muito amigo da 

Incrível” 

00:59:08 00:59:20 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Direcção e Ilustres 

 

“ (Firmino da Silva) Eu 
acho porque ele me 

conheceu de 
pequenino(…)ele foi 
prá Incrível também, 

foi lá director, foi 
presidente da 

Assembleia Geral, 
diversas vezes!...” 

00:14:01 00.14:37 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ Sócios e 

Funções / 

Arrumadores 

 

 

“E antão andei aqui 
dentro(…)E fiz de 
maquinista, até que 

cheguei a ser director 
dois anos seguidos.” 

00:48:46 00:48:52 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ Sócios e 

funções / 

Maquinista Teatral 

 

“Fui, tirei, ainda tenho 
o cartão disso! Andei 

três meses a tirar 
isso…Três meses em 

Lisboa…” 

00:48:57 00:49:05 

 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ Sócios e 

funções / 

Maquinista Teatral 

 

“Foi…Tem lá o jornal 
do Mário Pepe, que era 

um mestre…no 
Monumental!” 



00:49:08 00:49:51 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ Sócios e 

funções / 

Maquinista Teatral 

 

“Um maquinista teatral 
é…(…) prá gente não 
se abaixar muito pra 
arrancar. Ainda tenho 

lá o martelo!...” 

00:49:52 00:50:02 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ Sócios e 

funções / 

Maquinista Teatral 

 

“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!..” 

00:50:31 00:50:58 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ Sócios e 

funções / 

Maquinista Teatral 

 

“Tínhamos 
rompimentos, tínhamos 
pamplinas(…)e o pano 
tinha, era o dobro. Era 
assim feito a cem por 

cento.” 

00:50:08 00:50:30 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ Sócios e 

funções/ 

Carpintaria 

“Tínhamos de fazer 
uma sala, eu tinha de 
fazer a sala!(…) tudo 

ali, prá sala não ir 
abaixo!..” 

00:51:01 00:51:12 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ Sócios e 

funções/ 

Carpintaria 

“Oh então, eu saí de lá 
a trabalhar (…) pra 

carpinteiro, aos 
catorze…Comecei a 

aprender…” 

00:51:12 00:51.41 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ Sócios e 

funções/ 

Carpintaria 

“É claro, depois 
mandaram fazer… 

tinham umas 
secções...(…) com dois 
parafusos, que vai ao 

pé…outros dois vão às 
costas.” 

00:51:51 00:51:56 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ Sócios e 

“Trabalho de 
carpinteiro era sempre 
comigo. Quando havia 
obras, eu às vezes até 

fazia aquilo…” 



funções/ 

Carpintaria 

00:28:04 00:28:15 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ Sócios e 

funções/ Operadores 

 

“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…” 

00:52:07 00:52:25 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Vivências 

 

“Eu tive lá sete meses a 
trabalhar com o João 

Alves…(…) 
olha…matou o 

homem!” 

00:52:34 

 

00:52.41 

 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Vivências 

 

 

“Eu fui da filarmónica, 
era da Incrível, mas era 
tudo por trás do pano! 
Era tudo por trás do 

pano!...” 

00:53:35 00:53:46 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Vivências 

“Que nunca cheguei a 

ir ao palco…(…) nunca 

foi recebido em frente 

do público!” 

00:52:41 00:53:45 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Vivências 

“Uma ocasião, 

apareceu-me aí a 

Maria…(…) Quando 

eu descarregasse o 

pano, eles empurravam 

e eu ia parar no meio 

do palco conforme 

fui!” 

00:59:31 00:00:50 

Sociedade 

Filarmónica Incrível 

Almadense/ 

Vivências 

“Por exemplo, eu tava 

a trabalhar…E 

enchia(…)Não a gente 

não tamos a ser pagos 

pra isso!” 

00:38:26 00:41:38 Resistência “ Eu fiz uma ocasião 



 uma greve, que fui 

preso livremente(…)na 

altura do Salazar (…) 

A gente queria era mais 

dinheiro!(…) 

caldeireiros e 

fundições, faziam a 

greve, cada qual em 

seus sítios. (…) Pois, 

ninguém fazia 

nada!(…) Prá esquadra 

de Santa Marta! (…) 

Fomos no reboque 

deles(…)as palhas que 

vinham na boca das 

sacas de carvão foi 

todas prá gente pra 

dormir em cima delas!” 

00:09:58 00:10:16 
Resistência 

 

“Ai, essa também é 

boa!... É que o Salazar 

nunca quis fazer 

escolas(…) Isto 

lembro-me eu ainda 

que eu ouvia!..” 

00:54:40 00:55:57 
Resistência 

 

“ (Firmino da Silva) 

Ele tinha aquilo na sala 

dele!(…) que ele me 

entregou aquilo a 

mim… até mil 

novecentos e… até 

depois de fazer o 25 de 

Abril!” 

00:56:04 00:56:49 Resistência 

“ (Firmino da Silva) 

Quando ele me pediu 

pra guardar a 

bandeira(…)!...E ele 



safou aquele estandarte 

que é pra casa dele…E 

eu safei-o prá minha!” 

00:00:55 00:01:59 Resistência 

“Antigamente, quando 

havia assim uma 

cantiga ou um 

teatro(…)Aprendi isto 

de miúdo e ficou-me na 

cabeça, nunca mais…” 

 


