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Cova da Piedade / Migrações 

 
“O meu pai avô era sapateiro, o avô materno e os sapateiros naquele período não tavam fixos, 
quer dizer…procuravam, numa altura de crise, procuravam estabelecer-se nos apeadeiros dos 
caminhos-de-ferro, que é onde afluíam muita gente e prálém disso onde havia uma certa 
actividade económica interessante, num Alentejo em que tudo era…era tudo muito difícil. O 
meu avô, err, quer era de São Bartolomeu de Messines e a minha avó vieram para Amoreiras-
Gare e mais tarde vieram para Luzianes-Gare. Luzianes-Gare é a estação de caminhos-de-ferro 
de Odemira, que fica a uma quantidade enorme de quilómetros de Odemira, pronto. O meu avô 
fez lá uma casa, teve cerca de 11 filhos e lá morreu. E aquilo, err…foi ali que a minha mãe foi 
criada também, entretanto o meu pai que é do concelho de Ourique, também é origem algarvia 
ele, ele não sabia, mas é, é de origem algarvia…err…de Loulé, da zona de Loulé, pronto os avós 
são de Loulé…e…e o meu pai nasceu numa aldeia chamada a aldeia de Palheiros, que fica a 4 
quilómetros a seguir a Ourique, quem vai pó Algarve. O meu pai estava a trabalhar na estação 
de Odemira, na dita Luzianes-Gare, numa mercearia de um parente dele, conheceu ali a minha 
mãe, err…e pronto! E juntaram-se os dois e a minha mãe ficou grávida. Entretanto, há um tio 
meu, um irmão da minha mãe, que vem pa Lisboa e vem pá Polícia de Segurança Pública. 
Err…esse meu tio é, quando da construção do Arsenal, é convidado pra ir para o posto da 
Polícia de Segurança Pública que existia no Alfeite… Tamos a falar em 1900…o meu tio veio 
práqui em 38, esse meu tio veio páqui em 38, com a inauguração do Arsenal. E com a 
inauguração do Arsenal inaugurou-se também o Bairro Operário do Alfeite. Ou seja, o meu tio, 
uma das condições pa passar aqui práqui pó Alfeite, era que lhe dessem uma casa, o meu tio era 
casado. E deram-lhe uma casa no Bairro Operário. Entretanto, o meu pai e a minha mãe, a 
minha tava grávida lá em baixo no Alentejo…e o meu tio convidou o meu pai, disse ao meu pai 
se ele queria vir pó Alfeite, porque havia hipótese de vir pra cá. O meu pai disse logo que sim e 
o meu tio disse-lhes que “Pronto, então vêm pra cá e ficam na minha casa!” Porque o meu tio 
nunca teve filhos…e assim foi! A minha mãe veio mais o meu pai aqui pó Alfeite, grávida…e 
foi ali que eu nasci no dia 23 de Janeiro de 1946. Portanto este foi o percurso, a razão porque eu 
nasci aqui assim no concelho de Almada, foi por acidente! Portanto, eu devo ao Arsenal, à 
existência do Arsenal do Alfeite, o facto de ter nascido em Almada.” [00:51-04:22] 
 
“Aliás, um dos grandes sonhos do meu pai no Alentejo, ele diz isso muitas vezes…era ter um 
emprego que lhe garantisse uma reforma na velhice. Porque naquele tempo era raro ter direito à 
reforma, de maneira que o pai arranjou esta possibilidade e pirou-se logo lá do Alentejo!” 
[19:31-19:50] 
 
Cova da Piedade / Educação 
 
“Eu frequento a escola primária na, aqui assim na…na Estrada do Brejo … Mas é uma curiosa 
porque, é assim…eu vivia na casa com a minha avó, porque a minha mãe tava muito doente e 
eu vivia com a minha avó, a minha avó é que tratava de mim, etc….a minha avó era analfabeta, 
não sabia ler nem escrever, o que eu me lembro da minha avó é que ela não era enganada pelo 
padeiro porque tinha lá uns hieróglifos que ela apontava, quando era meio pão fazia meia bola, 
quando era um papo seco era uma bolinha pequenina, ela tinha lá as contas dela! Err…mas não 
sabia ler uma letra do tamanho de um comboio. E eu vou pá escola e é claro, uma criança que 
não sabe nada, com uma avó analfabeta, não tem quem a ajude, não tem nada, eu também não 
sabia nada! De maneira que lembro-me de a minha avó me mandar fazer os trabalhos, eu fazia 
umas bolas parecidas caquelas que ela tinha, que ela fazia e… então “Já fizestes os trabalhos?” 
“Já!”, eu tinha o caderno cheio de bolinhas daquelas, dizia “Então tá bem, hoje trabalhaste 
bem!” e tal… Resultado, cheguei ao fim, não passei de classe, claro! Não passei…” [06:29-
07:38] 
 
“Foi na Escola do Brejo. Depois, fui pá Escola do Gomes [Escola António José Gomes], já  
com o…com a minha madrasta a ensinar-me (…)E andei no Gomes até à 4.ª, portanto, na 
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Escola António José Gomes, até à 4.ª classe…depois tirei, fiz o acesso à escola industrial, agora 
não me recordo como é que se chamava aquilo…err…Não, aqui, aqui pá Emídio Navarro, eu 
fui inaugurar a Emídio Navarro!...” [07:40-08:21] 
 
“Eu tive que passar a estudar de noite. Pronto, pa tar de dia no trabalho, tinha que tar à noite na 
escola! Pronto, passei pó ensino nocturno.” [09:51-10.00] 
 
“Eu assim que tiro o 3.º ano e que não podia ser despedido por causa da falta do coiso, vim-me 
embora! Entretanto, vou pá escola com o meu compadre, conheci na altura o meu 
compadre…eu vou pá escola aqui pó Externato Gil Eanes e começo do ciclo preparatório e fui 
tirando, tirando, tirando…até que cheguei a tirar o 11.º ano…eu e ele tirámos o 11.º ano.” 
[01:33:31-01:33:55] 
 
“E tava com ideias de continuar, de ir pá universidade...Matriculo-me no 12.º ano, lá em cima 
no Pragal, mas entretanto sou convidado pa vir aqui pá Junta de Freguesia da Cova da 

Piedade, pó executivo…e eu que pensava que era possível compatibilizar as 2 coisas, comecei a 
ver que não era possível, porque não podia tar a estudar de noite e tar aqui na Junta de 

Freguesia e pronto. Desisti da escola, já não fui pra lado nenhum! Hoje tou arrependido de não 
ter continuado e…mas depois ainda fui…ainda tirei um curso, ainda fui pá Católica tirar um 
curso de bibliotecário, arquivista e documentalista, porque entretanto comecei-me a interessar 
pelas genealogias e pelas investigações de carácter histórico…” [01:34.31-01.35:22] 
 
Cova da Piedade / Emprego 
 
“Porque, eu lembra-me de a minha avó, ali no largo do Laranjeiro…sensivelmente em frente da 
bomba de gasolina, eu lembro-me da minha avó me levar práli porque ela fazia trabalhos de 
empreitada, quer dizer, quando era preciso apanhar a fava ou a ervilha e não sei quê, ia um 
rancho de mulheres, ali! Naquele sítio, que tá tudo cheio de prédios hoje [sorri]…iam ali 
apanhar a fava e a ervilha, etc., etc. E, pronto…na altura a minha mãe era corticeira, trabalhava 
na cortiça, eu ia com a minha avó, err…enquanto ela tava lá a apanhar as favas e as ervilhas, eu 
tava ali!” [16:42-17:23] 
 
“Os meus pais, o meu pai e a minha madrasta nas férias, as minhas férias eram passadas a 
trabalhar! Ele punha-me sempre ou…tive numa fábrica de cortiça, que era da proprietária deste 
edifício, a antiga proprietária, portanto a Corsul…Trabalhei aqui na Corsul durante as férias, 
trabalhei como ajudante, aprendiz! De canalizador e depois de electricista…depois trabalhei 
numa fábrica de mosaicos, que era a Tarpet ali na Romeira e…e depois fui pó Arsenal, como 
aprendiz, quando tinha 14 anos e meio…” [08:37-09:12] 
 
“Aquilo foi assim…o trabalhar aí, pra já os trabalhos aí foram eram um bocado violentos, 
aquele trabalho que eu, o último trabalho antes de entrar no Arsenal, que era a fábrica de 
mosaicos Tarpet, aquilo era um bocado puxado pa um miúdo de 14 anos. Era os miúdos é que 
tinham que carregar e descarregar os sacos de cimento das camionetas e cada saco pesava 50 
quilos! Um saco se cimento pesa muito, não é? Que aquilo é uma coisa muito compacta. E 
aquilo era um trabalho muito violento, muito violento! De modo que…e não tinha segurança 
nenhuma, quer dizer! Aqueles trabalhos que pronto, quando os patrões se chateavam, quando as 
fábricas faliam, aquilo fechava e acabou!” [10:00-10:36] 
 
Cova da Piedade / Resistência 
 
“E o Perestrelo tinha um filho que era padre, foi padre aqui na Cova da Piedade, e o Salazar era 
padrinho de baptismo desse padre. Nem por isso deixou de o mandar prender pela PIDE, teve 
preso, porque ele era da oposição [ri-se], o filho do Perestrelo era da oposição! Foi preso com o 
Zagalo e com essa malta toda, por fazerem, pertenciam àquela…aos padres, aos católicos 
progressistas e tal. O homem foi preso e depois…e talvez a morte do Perestrelo seja um bocado 
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por isso, que o Perestrelo depois pediu ao compadre pra safar o filho e o compadre “Não 
senhor! Ele meteu o pé na argola, vai pagar!” [01:12:28-01:13: 19] 
 
Charneca / Emprego 
 
“De melhorar a minha vida…Era pra ganhar mais dinheiro, pa ter uma casa com outras coisas, 
eu vivia numa cave na Charneca, err…pronto e as casas não eram grande coisa…pronto e era 
uma pasmaceira, não haviam perspectivas, eu tinha que dar um esticão na minha vida pa ver se 
conseguir superar as dificuldades que a gente tinha! A Arlete era costureira, agarrada à máquina 
de manhã até à noite!...Pronto e as coisas tinham que mudar, não é?” [01:18:52-01:19:18] 
 
“E eu tinha ali a Timex ao pé da porta, eu morava na Charneca de Caparica, tinha ao pé da porta, 
arranjaram-me também emprego prá minha mulher lá, não é? Íamos de autocarro, a empresa ia 
buscar o pessoal a casa e levar, etc., etc. e ganhava muita mais, quase o dobro daquilo que 
ganhava no Arsenal!” [01:16.29-01:16:49] 
 
“Pois, eles fabricavam relógios, etc. Mas nós fazíamos a manutenção das máquinas, dos 
equipamentos, do edifício…Err, pronto. Tudo aqui que funcionava, por exemplo o ar 
condicionado, tudo! Pá máquina funcionar tinha que haver alguém a tratar dela, não é? Elas 
faziam relógios mas os relógios precisavam de máquinas para…e nós é que fazíamos essa 
manutenção e reparações, etc.” [01:17.:02-01:17:26] 
 
“Não, eu apanho o 25 de Abril na Timex. E já tinha apanhado umas lutas em 73 lá, não é? Com 
o Viera, o Vieira [1º presidente da CMA eleito em 1976] trabalhava lá comigo e tal…E…e 
depois mergulho naquela guerra toda lá da Timex, das esquerdices do MRPP e aquela gente 
toda! Depois malta muito jovem, muito coisa, um bocado arrastados por eles e tal…E mamo ali 
aquilo tudo até à Timex fechar em 1976. Depois ainda se manteve ali com pessoal e tal mas eu 
vim-me embora!” [01:22:16-01:22:51] 
 
Arsenal do Alfeite / Cultura Material 
 
“Quer dizer, pra já o tamanho da oficina que é uma coisa enorme…Não sei se vocês alguma vez 
foram às construções navais, aquilo é a maior oficina do Arsenal, uma coisa enorme, alta! Uma 
estrutura em ferro, feita pelos alemães, entre o fim da primeira guerra e o princípio da segunda, 
err…e aquilo era um barulho ensurdecedor, eu fiquei espantado com aquilo! As chapas eram 
viradas a quente, portanto, err…viradas quer dizer…o moldar as chapas, que eles tinham umas 
sércias…portanto eles tinham o desenho, tiravam umas sércias, um género de um molde, e 
depois as chapas eram moldadas à mão, com calores e com uma marretas, tumba, tumba, 
tumba!...E aquilo dentro de uma oficina daquelas a baterem aquelas chapas enormes, aquilo era 
um barulho que não se podia tar! Depois era os encalcadores, aquelas chapas que precisavam de 
ser cortadas nalguns sítios, aquilo era com uns…com umas máquinas pneumáticas com um 
escopro à ponta, trurururu…aquilo repercutia-se por todo o lado! Err…era os cravadores, as 
coisas eram cravadas, faziam uns buracos depois aquilo era uns rebites, trurururu…aquilo era 
um barulho que não se podia!” [20:05-21:34] 
 
“Em vários, em vários…Err…nos polacos…enfim, numa série de navios. E depois navios mais 
pequenos, isso então era… pff! Era sempre a andar! Isso era sempre a andar…” [42:17-42.31] 
 
“Quer dizer, conseguiu-se ultrapassar esse tipo de situação…O Arsenal não trabalhou sempre 
em construção naval nem em reparação naval, o Arsenal também fazia, no âmbito da metalo-
mecânica, err…produzia outro tipo de equipamentos. Produzia depósitos, produzia guindastes, 
trabalhou pá Mague na construção de guindastes…” [33:20-33:48] 
 
“Isso era feito nas construções navais! Era o pessoal da construção naval…portanto, os 
desenhos não eram em geral concebidos lá, mas eram enviados os desenhos e pronto, isto em 
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metalurgia é assim, desde que se tenha o desenho, faz-se tudo! Os mestres, os técnicos sabem 
como é que hão-de fazer, tínhamos os equipamentos, tínhamos as máquinas…aliás, éramos das 
empresas com equipamento melhor e com uma dimensão que as outras empresas não tinham e 
aquilo, aquilo como se diz era canja! Nós produzíamos ali muito equipamento” [33:49-34:24] 
 
“Porque isto a construção naval é assim, não se pode perder a prática! (…) E na construção 
naval é a mesma coisa, o estar ausente aquela parte da construção cria problemas, perdem a 
prática, depois há novas tecnologias que também vão aparecendo…” [35:42-36:16] 
 
“Eu tava especializado em, err…soldadura de oxicorte. Portanto, err…há uma soldadura que é a 
soldadura eléctrica e há outra soldadura que é à base do oxigénio e o acetileno e fazemos todo o 
trabalho de corte…com máquinas ou com os maçaricos, por exemplo, há uma chapa que é 
preciso cortar, uma chapa que é grossa ou fina, err…ou na reparação naval, é preciso cortar lá 
determinadas partes e tal e era esse era o nosso trabalho, pronto.” [37.45-38:15] 
 
“Nós tínhamos que trabalhar em tudo o que houvesse! Em cima dos guindastes, dentro dos 
submarinos, fora dos submarinos, dentro das embarcações, onde calhava! Nas oficinas, 
pronto…Os navios, por exemplo, era assim…havia o desenho do navio e depois aquilo era feito 
por partes, não é? Tinha que ser feito em blocos e tal…E cada bloco era constituído por uma 
série de chapas que tinham que ser cortadas e chanfradas pa depois os soldadores as ligar…esse 
trabalho de cortas as capas, de chanfrar as chapas, err…pronto, de preparar as chapas, era nós 
que fazíamos! Por exemplo, era a minha especialidade era essa!” [38.20-38.54] 
 
“Chanfrar é…por exemplo, uma chapa, se for encostada uma à outra só, quando for a soldar, a 
soldadura pode eventualmente não penetrar no interior da junção e então fazem, vão facetar a 
chapa, ou seja, vão fazer aqui um corte, tipo 1 metro, daí até cá abaixo, com uma certa 
inclinação até ao meio, de um lado e do outro da chapa, quando a chapa encosta fica assim um 
veiozinho ao meio e depois isto é cheio de soldadura, a soldadura penetra no coração daquela 
chapa. Depois ao contrário também tem a mesma coisa, soldam de um lado e do outro e a chapa 
fica impecável!” [38:55-39:33] 
 
“Pode ser feito em qualquer lado! Em geral fazíamos isto na oficina porque os blocos eram 
montados na oficina e depois eram transportados numas zorras, não é? Para a carreira e depois 
eram juntos aos outros pós soldadores. A construção naval juntava os blocos, os blocos já iam 
pré-montados, iam ali, soldavam aquilo e o navio fscht! Pronto, ficava montado na carreira, 
portanto, eram montados aqueles blocos na carreira, ligados uns aos outros…quando o navio 
tava pronto, escorregavam por aquela…por aquela coisa abaixo e iam direito à agua, era assim 
que se fazia!” [39:38-40:11] 
 
“Por exemplo, tinha uma bancada enorme, uma coisa maior que isto… eu sabia, as chapas já 
vinham todas marcadas, eles não precisavam de me dizer o que é que era pa fazer! Punham lá a 
chapa, eu, tinha saído de lá outra, eu via lá a chapa, voltava lá à minha máquina, cortava a 
chapa, tal, tal,tal,tal…Mandava vir o guindaste, o guindaste pegava naquilo, levava…punha lá 
outra  e eu fscht! Fazia o mesmo trabalho e o contramestre nem se preocupava com isso! O 
mestre ia tomando nota do material que tava pronto, mandava lá arrumar no sítio certo…depois 
quando aquilo tava pronto, os indivíduos da construção naval, as chapas tão marcadas com uns 
números…sabiam do que era e toca a andar! Aquilo trabalha tudo em cadeia sem…não é 
preciso andar lá a dizer pa fazer isto ou pa fazer aquilo, que as pessoas sabiam o que é que 
haviam de fazer!...” [40:31-41:18] 
 
“Há uma inovação em determinada altura…que põe-me numa máquina automática de corte, a 
chamada máquina de oxicorte, automática…pronto, era uma máquina que já não requeria, 
requeria uma outra tecnologia, pronto. Trabalhei com um oficial que era espectacular, pronto! 
Foi uma evolução nos meus conhecimentos e também era uma inovação lá na tecnologia do 
serviço, pronto!” [41:36-42:05] 
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“Aquele Serviço de Controlo e Gestão da Qualidade já existia há uns anos, muito limitado, quer 
na sua acção, quer na tecnologia utilizada, pronto. Eu vou pra lá, exactamente no período em 
que há uma alteração profunda no próprio Serviço de Controlo da Qualidade. Portanto, são 
adquiridos novos equipamentos, há uma dinâmica diferente, aparece a nível europeu o problema 
das certificações, quer do pessoal que vai integrar os respectivos serviços, quer na sua 
capacidade para poder promover a…a qualidade nos vários serviços do Arsenal, nomeadamente 
no que diz respeito ao meu serviço, o serviço de soldadura, portanto, err…e promover também 
em relação ao pessoal a respectiva certificação. Ou seja, certificar, dar aos operários soldadores 
a sua certificação, a garantia de que eles estavam preparados, não é, para cumprir com as 
normas que a nível europeu tinham sido definidas para a sua actividade profissional. Portanto, 
era essencialmente esse trabalho.” [01:37:15-01:38:00] 
 
“E é nesse âmbito que eu vou pró Serviço de Controlo de Qualidade, fazia o chamado controlo 
não destrutivo, que era as radiografias industriais, era a magnetoscopia, era uma série de…era o 
controlo por líquidos penetrantes, pronto, era essas coisas todas que se faziam em todo o 
Arsenal!” [01:39:40-01:40.07] 
 
“Nós tínhamos o nosso próprio, nós tínhamos laboratórios. O nosso serviço foi completamente 
remodelado do ponto de vista tecnológico e do ponto de vistas das infra-estruturas, foi 
completamente remodelado, fez-se obras, dotou-se o serviço com vários laboratórios e aqueles 
laboratórios para análises mais sofisticadas, err…nós tínhamos contactos, o serviço tinha 
contactos com laboratórios que faziam esse tipo de trabalho a nível nacional. Quer dizer, seria 
um investimento demasiado honoroso pó Arsenal ficar dotado de um serviço complexo para 
fazer 3 ou 4 análises de determinada natureza! Para isso o Arsenal pagava fora e mandava fazer 
essas análises fora porque não eram as tais análises que se faziam com muita frequência. De 
qualquer modo, nós távamos preparados, frequentávamos cursos nesses laboratórios exteriores 
para poder corresponder às expectativas e às necessidades do estaleiro.” [01.40:12-01:41:15] 
 
“Nós tínhamos um edifício próprio. Esse edifício tinha oficinas nossas e tinha laboratórios. E 
quando era necessário nós deslocávamo-nos aos vários sectores, ou íamos aos submarinos, ou 
íamos aos navios de superfície, ou íamos à base, ou íamos…onde fosse necessário! Chegávamos 
a fazer trabalhos pró exterior, deslocávamo-nos às empresas onde era necessário fazer trabalho, 
enfim…com os respectivos materiais e os equipamentos e deslocávamo-nos, portanto não…” 
[01:41:22-01:41:56] 
 
“Se fosse pra…uma embarcação, por exemplo, uma embarcação que tinha tido…um problema 
ou que tinha sido reparada num estaleiro em qualquer lado, do Seixal…eles queriam garantir se 
aquilo que aquilo estava em condições, se as soldaduras estavam boas e não sei quê, não sei 
quê, err…era preciso ir pessoal dos líquidos penetrantes, da magnetoscopia, err…pronto. Então 
deslocavam-se duas ou 3 equipas especializadas, cada uma na sua área e lá faziam o trabalho! 
Depende, depende!...Os guindastes também, nós íamos aos guindastes…Os guindaste 
periodicamente tinham que ser vistoriados, não é? Portanto, aqueles guindastes foram feitos 
quando o Arsenal foi construído em 1938! Portanto, são guindastes muito antigos e o esforço 
que faz o guindaste e a própria corrosão provocada pela intempérie, pela chuva, etc., etc., 
provoca enfim desgaste nos equipamentos e aquilo tem que ser revisto. Tem que ser picada a 
tinta, tem que se ver as soldaduras, tem que se ver…as partes corrosivas têm que ser limpas e 
enchida a soldadura e depois rectificas! Tem que se fazer ali despenetrantes pa ver se as 
soldaduras tão boas! Pronto, ou tirar radiografias, portanto, isso tem que ser feito… Nós 
fazíamos…pfff, imensas coisa lá dentro! E continua-se a fazer.” [01:42:13-01:43:44] 
 
“Sim, tanto quanto eu me lembro, por exemplo as certificações, certificação do pessoal e 
certificação da própria obra, não é? Só começou a ser introduzida no estaleiro depois da nossa 
entrada na Comunidade Económica Europeia! Até ali não havia nada daquilo, quer dizer…” 
[01:45:03-01:44:36] 
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“Todas aquelas directivas que correspondam ou que tenham a ver com a indústria, não é, em 
particular com a indústria naval, são imediatamente, é de adopção obrigatória, não é? E o 
Arsenal tá atento a isso! O serviço recebe todas as normas, aliás adquire as normas todas e 
periodicamente os próprios engenheiros têm que, enfim…fazem reuniões com as entidades 
competentes, no sentido de estabelecer o que é que é prioritário, o que é que não é, que normas é 
que são aplicáveis, porque Portugal também tem que aplicar as normas, tem que justificar a 
aplicação das normas, quer dizer! Tem que, pronto, se a Comunidade Económica Europeia 
determina que determinadas normas são pra entrar em vigor, depois há uma escala hierárquica 
que tem que ser sucessivamente posta em conta com essas directrizes. (…) E às tantas o 
próprio…o próprio Instituto de Controlo de Qualidade, etc., etc., são informados de quais são as 
normas aplicáveis e depois, err…umas das primeiras questões é aplicar aquilo ao pessoal de 
controlo, ou seja, preparar o pessoal, explicar quais é que são as normas que vão ser 
introduzidas, como é que elas se aplicam, quais são os conhecimentos que são necessários, dotá-
los dos materiais, equipamentos, quer teóricos, quer práticos, pa se fazer esse trabalho…e 
depois apresentar a partir dali se aquilo se aplica, por exemplo directamente, no caso específico 
ao pessoal da construção naval, aos soldadores ou aos torneiros, não sei quê, esse pessoal é 
preparado também para “Meus amigos, a partir de hoje, este material não pode ser utilizado, tem 
de ser aquele!” e assim sucessivamente, pronto. De maneira que quando nós chegamos, as 
pessoas já não são apanhadas descalças, já sabem o que é que se tá a passar, não é?”  [01.44:41-
01:46:55] 
 
“Pronto, é assim… se as pessoas em determinada altura não se adaptarem a novas tecnologias, 
também tão ultrapassadas! Portanto, as coisas hoje em construção naval já são 
diferentes…pronto, as tecnologias utilizadas hoje prá indústria naval são diferentes daquelas 
que eram utilizadas por exemplo quando eu lá tive e quando o meu pai lá teve! Se calhar se 
pegássemos nesta gente e fossem pra lá trabalhar com as novas tecnologias se calhar não coiso, 
portanto, aí o meu problema não…porque é fácil, com relativamente…as coisas tão muito mais 
simplificadas, não é? Antigamente, o operário tinha que fazer medidas pa fazer um cone, 
mesmo sendo analfabeto, sabia como é que havia de fazer! Portanto, era um saber de 
experiência feito. Hoje, tem os técnicos na sala de desenho, fazem os desenhos, metem dentro 
de uma cassete, a cassete entra na máquina de oxicorte, a máquina corta e a peça já vem coisa! 
Tem máquinas que viram e tal…as coisas hoje tão muito mais facilitadas, pronto. A gente se for 
aqui a uma série de países nórdicos e a alguns países do oriente, eles fazem o petroleiro em meia 
dúzia de dias, pronto, aquilo é sempre a andar! As técnicas já não há, a tecnologia alterou-se, os 
processos industriais alteraram-se. O que nós vamos perdendo é a capacidade de nos irmos 
adaptando a estas novas tecnologias pronto, perdemos! As próprias máquinas vão ficando 
ultrapassadas e os equipamentos ficam obsoletos, não é? E quem perde é de facto os operários 
que deixam de ter conhecimentos indispensáveis pa poder construir navios, mas também perde 
o país!” [02:20:40-02:22:24] 
 
 
Arsenal do Alfeite / Vivências 
 
“É assim…o Arsenal instala-se aqui numa altura muita difícil!... Não é só o Arsenal, instala-se o 
Arsenal e instala-se a Base Naval do Alfeite. Estávamos em 1938, err…pronto. Há um granda 
problema, que é o problema da Grande Depressão dos Estados Unidos que se reflecte, mais 
tarde, na Europa e particularmente em Portugal. Portanto, há uma granda crise de 
desemprego…O próprio Arsenal ao fechar em Lisboa criou, suscitou um problema gravíssimo 
pa montes de gente que trabalhava lá…err, há, err…a crise também resulta das dificuldades da 
própria indústria corticeira aqui na Cova da Piedade…pronto, há uma série de problemas 
gravíssimos a nível nacional! Err e…o facto do Arsenal ser uma instituição do Estado, um 
emprego fixo, que não despedia as pessoas, que pagava, enfim, não pagava muito, mas pagava a 
tempo e horas…era importante! Quer dizer, quem arranjasse um emprego no Arsenal, naquele 
tempo era um emprego garantido, quer dizer, ninguém vinha da rua pá rua do Arsenal, desde 
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que não se metesse em caldinhos, em problemas graves e tal…Err…De modo que os 
arsenalistas eram olhados, enfim, como alguém que está bem e tal, pronto.” [13:15-14:43] 
 
“De qualquer modo, a cortiça atravessava crises difíceis e a grande indústria na Cova da Piedade 
era a indústria corticeira, pronto. Daí que também muita gente que veio ingressar no Arsenal 
tenha vindo também da indústria corticeira, ou eram filhos de corticeiros que de qualquer modo 
procuraram também instalar-se ali. A Marinha, o facto da Base Naval no continente se instalar 
ali foi também um factor de desenvolvimento e de progresso! Porque, muito do 
desenvolvimento demográfico e urbanístico do concelho se deve à instalação da Marinha aqui. 
Eu lembro-me, por exemplo o Feijó, eu conheci o Feijó…conheci o Feijó no princípio dos anos 
50…o Feijó e o Laranjeiro, aquilo não era nada! O Feijó e o Laranjeiro era um caminho de 
passagem com meia dúzia de casas. E aquela gente, sobretudo os marinheiros, os cabos, aquela 
gente, oficiais de Marinha e tal são eles que começam a comprar uns lotes ali no Feijó, não é? E 
começam a construir as suas casitas e tal e aquilo desenvolve-se, portanto, semi-
clandestinamente, desenvolve-se assim!...” [16:08-16.31] 
 
“Porque havia uma grande quantidade de operários, aliás, no princípio do Arsenal, a grande 
maioria dos operários eram de Lisboa! O pessoal vinha de Lisboa, vinha ali daquela zona de 
Santos e daquelas zonas ali operárias e tal, que tinham tido uma grande força antes e vinham 
práqui e…e pronto, muitos deles acabaram por vir pra cá e estabelecer-se aqui. Porque aqueles 
que ficaram nos bairros operários, no Bairro Operário do Alfeite, muitos deles era gente que 
veio de Lisboa e que pronto, ficou-se aqui em Almada, porque depois era um bocado difícil 
andar, fazer a viagem todos os dias, mesmo assim havia muita gente que vinha, porque o 
Arsenal tinha uma vedeta, um barco que trazia e levava os trabalhadores todos os dias.” [55:28-
56:14] 
 
“Sim, pronto, que eram pessoas que vinham do Norte, que vinham do Sul, que vinham de todo o 
lado! Aquilo tá ali é um caminho de gente que tá ali que vem dos mais diversos sítios, que tem 
as mais diversas motivações…” [01:59:52-02:00:06] 
 
“É por essas coisas que pronto, as pessoas interessava-lhes ir pó Alfeite, não é? E depois 
também a possibilidade de aprender um ofício, não é? Pronto…O ir prá li, prá já a gente tinha 
que estudar, não é? Éramos obrigados a estudar e a ter aproveitamento…Por outro lado, se não 
tirássemos o 3.º ano, távamos sujeitos a ir prá rua…O 3.º ano do curso industrial. Depois, 
err…aprendia-se um ofício, o que era muito importante! Ter um ofício, fora da cortiça e dos 
trabalhos aí, que havia aí, portanto aquilo era muito bom!...” [17:24-18:00] 
 
“Portanto, o bairro do Alfeite foi sempre, para o Administrador, foi sempre um empecilho. Dizia 
o Administrador que “Eu sou administrador de uma empresa ligada à indústria naval, não sou 
administrador de um bairro de casas económicas!” Para além disso, a própria Marinha de 

Guerra via com maus olhos a existência de civis dentro do perímetro militar reservado, não é? 
De modo que assim que puderam correram com o pessoal todo civil que havia no Bairro 
Operário e foi um bocado na base disto que foi criado o Bairro das Casas Económicas, aqui na 
Cova da Piedade” [04:57-05:33] 
 
“O meu pai veio pra cá porque veio pó Alfeite. Primeiro como eventual, teve cerca 5 de anos 
como eventual e depois entrou pó quadro. Era caldeireiro naval, de ferro. Portanto, tava nas 
oficinas de construções navais de ferro e ali teve toda a vida até se aposentar.” [04:26-04:45] 
 
“O meu pai é que não entrou como efectivo. Naquela altura, entrava-se…pronto, entrava-se 
assim!...O meu pai também não tinha um ofício! (…) E o meu pai não era do campo, trabalhava 
numa mercearia de um parente dele, mas não tinha conhecimentos nenhuns de metalurgia, não 
é? E teve que aprender, andou ali…não sei  se foi 4 se foi 5 anos, até…pronto. Fazia aqueles 
trabalhos mais primários e mais rudimentares da indústria naval, que era malhar, era fazer 
aqueles trabalhos muita duros…e depois foi aprendendo um ofício, com o seu oficial e quando o 
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oficial achou que ele estava em condições, diz “Olha, o homem tá em condições de passar a 
ajudante, não sei quê” e tal…E passava a ajudante, entrava pró quadro e pronto!..E…mas eles 
desde que entravam começavam logo a descontar normalmente, que era uma coisa que se tinha 
lá, que já vinha do Arsenal de Lisboa…que era, havia…pronto, uma caixa pra onde as pessoas 
descontavam pa depois terem direito à reforma.” [18:13-19:30] 
 
“De maneira que o meu pai falou com o meu tio, não é? Que tava lá, que era lá o senhor sub-
chefe da Polícia de Segurança Pública, o senhor Neves…e…e diz “Ah, o meu filho tá na idade 
e tal!...” “Então tá bem, eu vou arranjar uma petição…” fazia, era uma petição…“Preenches e a 
gente inscreve-o e eles todos os anos metem aprendizes e tal e a gente aguarda que chamem e 
tal…” E assim foi! Quando eu fiz 14 anos e meio, tinha reunido as, andava a estudar, tinha 
reunidas as condições e fui chamado pró Arsenal. O que era muita bom, quer dizer, na altura o 
Arsenal era aí a fina flor!... E lá fui eu pró Arsenal do Alfeite…Fui para aprendiz de soldadura. 
Eu não escolhi, foram eles lá é que viram pa onde é que eu devia de ir, nem fizeram nenhum 
teste psicotécnico nem nada!...” [10:37-11:28] 
 
“Naquele ano entraram uma remessa de moços, não é? Prás mais diversas oficinas e eu fui 
escolhido práquela, pronto. O meu tio mandou, deu o recado ao meu pai, “Diz lá ao rapaz para 
se apresentar amanha aqui!” E eu fui com o meu pai….Naquele dia lá fomos os 2 pró trabalho, 
ele deixou-me lá na Administração, e tal…e pronto, eu fui lá apresentado, depois eles levaram-
me às oficinas onde eu tinha que me apresentar, com os outros aprendizes, não é?” [11:53-
12:22] 
 
“Eram rapazes aqui da Piedade, a maior parte era…havia uns moços ali de Alfarim, que os pais 
também trabalhavam lá, err….de Almada…os daqui da Piedade eu conhecia-os praticamente 
todos, que eram rapazes com quem eu convivia, andavam comigo na escola alguns e fizemos 
aquele percurso de vida…” [12:30-12.49] 
 
“Uma coisa horrorosa, horrorosa! Eu fiquei absolutamente espantado com aquilo! (…) E eu 
aquele barulho assustou-me, mas há uma coisa que me ficou na memória… Que era as pessoas! 
Eu achava os arsenalistas muito lentos. Havia umas bancadas enormes cheias de parafusos 
muito grandes, uns parafusos que eu nunca tinha visto parafusos daqueles…e tava uns 
indivíduos, velhos, que se calhar na altura eram muito mais novos do que aquilo que eu sou 
hoje, mas uns homens velhos, com uns cabelos assim muito esquisitos, com uns casacos muito 
sujos, até tinham lustro, parecia lona, da porcaria que tinham em cima!...E aqueles homens, 
muito mal encarados, tavam ali muito lentamente a mexer aquelas porcas e tal…como se aquilo 
era preciso era passar o tempo! E eu fiquei assim “Mas como é que é isto? Que gente é esta? 
Que barulho é este? Eu não gosto nada disto!” “Eu quero-me ir embora daqui pra fora, que 
aquilo é uma coisa medonha!”…Depois disse ao meu pai, o meu pai ficou pior que estragado 
comigo! Depois teve-me a explicar “Aquilo são pessoas que tão no fim da carreira deles e para 
serem úteis ainda tão ali, mas tão-se a reformar. E aqueles casacos que tu vês são casacos que 
eles só usam cá no Inverno, aquilo não dá pra levar pra casa! È uns casacos velhos que eles 
trouxeram por causa do frio pra cá e usam aquilo no trabalho, aquilo apanha óleo, apanha, não 
interessa! E, quando acaba o Inverno, guardam aquilo lá dentro de uma caixa ou de um armário 
qualquer e depois só tornam a vestir aqueles casacos quando vier outra vez o Inverno! Por isso é 
aquilo tem aqueles aspecto, aquele sebento e não sei quê, aquilo não interessa tar assim, é 
preciso é que o frio não entre lá pra dentro e tão encostados a óleos e porcarias e aquilo é assim 
que funciona!” Pronto e depois fui-me acostumando, fui-me acostumando…err…e pronto, 
passou a ser uma coisa absolutamente normal.” [20:05-23.33] 
 
“Aquilo é assim, como é que as coisas funcionavam?...Nós chegávamos a oficina e éramos 
entregues a um mestre, o mestre da oficina. O meu mestre era o António Marujo, o António…só 
sei que era o António que era o nome dele e o Marujo era a alcunha dele, António Marujo, era o 
mestre da oficina de soldadura. O António Marujo era legionário, era da Brigada Naval…e o ser 
da Brigada Naval, err…tinha conotações terríveis dentro do Arsenal, quer dizer, as pessoas não 
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gostavam de um indivíduo que fosse legionário e tal…(…)  Acontece que o António Marujo era 
um homem extraordinário…Quer dizer, o António Marujo era um pai prós aprendizes! Era um 
homem com um sentido de…muito sensível em relação os miúdos. Eu lembro-me que o 
António Marujo juntava…foi o único mestre ou contramestre que eu vi no Arsenal a fazer 
aquilo, juntava os miúdos…ele era um belíssimo soldador!..Juntava os miúdos e explicava aos 
miúdos como é que eles haviam de fazer, pa fazer este trabalho, pa fazer aquele…Com uma 
grande calma, com uma grande paciência, era espectacular!...O António Marujo foi o meu 
mestre, o meu mestre e dos outros, dos outros aprendizes.” [23:51-25:18] 
 
“A questão do padrinho, aquilo é assim…depois do mestre havia o contramestre e depois havia 
o oficial, chegavam ao pé de um oficial, diziam “Olha, tá aqui o senhor fulano tal, tá aqui 1 
aprendiz ou 2 e ajudas este senhor naquilo que for preciso” e tal, tal, tal…Depois ensinam a 
cortar, ensinavam a soldar e aquelas coisas todas…Alguns tinham paciência, a maior parte deles 
não tinham paciência nenhuma! Dizer-lhe, com toda a verdade, que eu conheci ali oficiais que 
eram exploradores dos aprendizes, pronto, exploradores! Havia determinados trabalhos que 
tinham um prémio, ganhavam um prémio, tinham um prémio de trabalho, os oficiais punham os 
aprendizes a trabalhar que nem uns parvos e no fim eles é que recebiam o prémio! Havia 
oficiais, portanto, aquilo é assim…naquela altura não havia água quente nos duches, havia 
duches mas não havia água quente. Então o que é que tinha que se fazer? Tinha que se aquecer 
uma peça em ferro, não é? Tinha um buraco, nós enfiávamos um gancho, íamos às forjas, 
metíamos aquilo dentro da forja, quando aquilo tava incandescente, pegava-se 
naquela…naquela peça, com um gancho e ia-se aos duches, os duches tinham um depósito, 
metia-se lá a água dentro, para o oficial a seguir ir tomar banho de água quente…E a gente 
távamos sempre à espera que eles saíssem todos de lá, não é? Pra aproveitar alguma água, pá 
gente tomar banho! Ou então tinham uns baldes, aqueles que só lavavam os pés, tinham uns 
baldes enormes, que nós íamos aquecer a água pó senhor lavar os pés e tal, era assim que 
tratávamos, ah! E depois era assim…havia quem não tomasse duche, só lavava a cara e os 
braços e tal e tal e os pés, então havia nos anexos uns lavatórios, uma coisa colorida, era feita 
em pedra, com muitas torneiras…e cada oficial tinha a sua torneira! Se algum miúdo fosse lá 
lavar a cara ou os pés antes do oficial, tava sujeito a ser corrido ou a levar um safanão e não sei 
quê!..de maneira que aquilo tinha esta hierarquia que era muito rígida em relação a isso.” 
[25:20-27.34] 
 
“E depois havia um outro problema também, que era o problema das alcunhas que as pessoas 
tinham, quer dizer, eu ainda hoje, quando se fala num determinado indivíduo, tenho alguma 
dificuldade em identificar o indivíduo pelo próprio nome, porque nós conhecem-nos pelas 
alcunhas e nunca soubemos o verdadeiro nome das pessoas, quer dizer, eu tenho pessoas com 
quem lidei toda a vida, que eu não sei o nome delas!” [29:21-29:48] 
 
“Havia muita gente que não tinha alcunha, quem tinha muito alcunha era aquela gente que veio 
do Arsenal de Lisboa ou os primeiros trabalhadores, porque também herdaram as alcunhas quer 
dos oficiais, quer às vezes dos próprios pais, porque como eu tinha lá o meu pai, havia muitos 
que foram dos primeiros que vieram de Lisboa, não é? Que depois meteram lá os filhos e como 
tinham alcunhas, passaram a ser… “É o filho do Calça Amarela, então é o Calça Amarela 2!” 
Pronto, é estas coisas não é? E havia aprendizes que tinham alcunhas e que nem sequer sabiam 
qual era a origem da alcunha, é uma coisa interessante!...” [30:36-31:19] 
 
“Isto acontecia em geral em relação àqueles operários mais antigos, muitos deles que ainda 
vieram do Arsenal de Lisboa, habituados a esta rigidez da relação com o aprendiz e era assim 
que eles tratavam os filhos também lá em casa, davam porrada nas mulheres, a gente sabia como 
é que era, não é? A conversa deles era nesta base. Os outros, os outros não. Os outros já tinham 
também andado a estudar, tinham muitos deles também sido aprendizes ou do Arsenal de 

Lisboa ou do Arsenal aqui do Alfeite, tinham que ter estudado também, tinham que ter 
estudado, portanto sabiam matemática, sabiam geografia, sabiam uma série de coisas! E…e 
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ensinavam-nos, explicavam-nos porque é que o material reage assim, porque é que reage 
assado, etc…”  [27:51-28.40] 
 
“A formação dos aprendizes era feita muito na prática, não é? Eu nunca tive numa escola de 
aprendizes, hoje já há escola de aprendizes. Não havia escola, não havia escola…O que houve 
em determinada altura era nós a partir das 4 e meia íamos pó refeitório, chamávamos-lhe o 
refeitório dos aquecidos, estudar. A partir das 4 meia…Err…Mas escola de formação não havia. 
A nossa formação era feita na prática, com os oficiais e depois, a partir de uma certa altura, 
pronto, quando viam que o aprendiz tinha competência, pronto! Punham-no a trabalhar sozinho, 
davam-lhe uma ferramenta…portanto, iam levar uma caixa, era um género de uma 
emancipação, o aprendiz, o mestre chegava ao pé “Vais levantar a caixa da ferramenta!” e tal, 
epá!...Pronto, o aprendiz tinha a sua caixa, com as suas ferramentazinhas e tal e a partir daí já 
não precisava… do mestre nem de coisa nenhuma e depois ia sendo promovido e tal… (…)14 
e…aos 16 anos…aos 16 já a gente tava práticos para poder…Levantar a minha caixa e a minha 
ferramenta. Pronto e aquilo era sagrado!” [36:16-37:43] 
 
“Começou a aparecer a Lisnave, o Arsenal começa a emprestar pessoal, começa a emprestar 
pessoas para outras empresas que precisavam de pessoal. E o pessoal ia! O pessoal não tinha 
problema, ia, porque ia ganhar dinheiro, não é?” [34:28-34:44] 
 
“Mantinham, era operários do Arsenal que estavam dispensados temporariamente, sei lá, por 6 
meses ou 5 meses a outro estaleiro, mas eram operários do Arsenal, quer dizer, continuavam a 
ter as mesmas regalias e tal…só que por exemplo o pessoal ia pá Lisnave e ganhava muita 
dinheiro, porque fazia muitas horas e não sei quê…O Arsenal sempre jogou muito com as horas. 
Há um período muita difícil em que eles queriam que o pessoal, queriam que o 
pessoal…deixasse de…queriam reduzir o número de pessoal e o Administrador não deixou! 
Aliás, o 1.º administrador, o Perestrelo, independentemente lá do juízo político que se possa 
fazer do homem, foi um homem que se preocupou muito, preocupou-se sempre muito em 
arranjar construções, para garantir…” [34:45-35:40] 
 
“Inclusive, o pessoal do Arsenal e foi o meu caso também, a Marinha tinha um estaleiro na 
Guiné-Bissau, quem tava à frente do estaleiro, quem tava à frente das várias secções eram 
arsenalistas! Por exemplo eu tive no estaleiro em Bissau, tive eu, teve a minha mulher e teve lá a 
minha filha também a morar em Bissau” [01:14:29-01:14.48] 
 
“Não, eu tive porque eu quis! É assim, eu tive 3 anos e 1 mês na tropa, sem ganhar 1 tostão. E o 
mestre, os mestres, aquela malta mais jeitosa, não sei quê, quando a gente saia, sabiam que a 
gente precisava, enfim, de reorganizar a vida, convidava “Epá, queres ir pra lá?” e tal, aquilo 
dava umas massas boas e tal…E a gente ia ou não ia, eram contratos de 3 meses, “Ao fim de 3 
meses se quiseres vir embora, vens!” e tal…” [01:14:59-01:15:28] 
 
“Sentia-me ali bem, pois!...Mas houve tentativas de emigrar também…pá Alemanha…ainda me 
inscrevi e tal, mas depois…o ter a mulher e a miúda criavam-me também alguns 
constrangimentos, o estar longe e era uma chatice! Por isso é que a Arlete e a filha foram pó pé 
de mim pá Guiné, porque ela dizia-me, chorava “Não, há lá guerra!” e tal, “Mas eu vou pa 
Bissau!”, “Não, não vás!” e tal…Mas quando eu decidi ficar lá, porque eu ganhava muita bem 
lá!...tínhamos uma série de coisas boas, eu ganhava o triplo do ordenado que ganhava cá…” 
[01:19:28-01:20:07] 
 
“Sim, era tal e qual a mesma coisa, só que eu tinha à minha responsabilidade uma série de 
pessoal! Portanto era um género de contramestre, tinha ali uma série de gente, que 
trabalhava…lá o tipo da Marinha dizia-me “Ó senhor Policarpo, olhe lá isto assim, assim, 
assim! A ver se a gente…” e depois eu distribuía o pessoal “Olha, vais fazer isto, vais fazer 
aquilo!” e eu trabalhava também! Eu tava lá mas eu não tava a olhar pós outros, eu ia fazendo, 
fazia o trabalho, pronto. E a Arlete foi pra lá, quando eu lhe disse “Queres vir pra cá?”, ela no 
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outro dia parece que já lá estava! Era muito mau mas ela levou a miúda e tivemos lá, passámos 
lá uns bocados bons!” [01:20:21-01:20:58] 
 
“ Porque nós, em determinada altura, távamos lá em Bissau, era muita gente e aquilo tava muito 
mau! Quer dizer, a guerra tava mesmo no fim…e havia dificuldades da parte da Marinha já 
e…e resolveram ali uma série de problemas, do ponto de vista económico e…e um dia távamos 
lá, uma noite távamos lá Em Bissau e começaram a cair pra lá uns mísseis dentro da cidade e 
tal…E a minha miúda e o pessoal a fugir por aquelas ruas todas!...Foi no dia 10 de Junho, que 
era Dia de Portugal, tavam lá, o Spínola tinha posto pra lá uns microfones, uns altifalantes e 
umas coisas com música…e a minha miúda era pequenina, diz “Ó pai, anda cá, que vem aí uma 
festa!”, era o pessoal todo a fugir! E…e o Arsenal, aquilo tava muito mau do ponto de vista da 
guerra, e o Arsenal e a Marinha decidiram evacuar o pessoal todo do Arsenal. De maneira que 
viemos num avião, veio o pessoal todo pra cá! Acabou-se!” [01:21:01-01:22:05] 
 
“Não, vim da Guiné pró Arsenal! Tive cá no Arsenal e tal, depois convidaram-me pra ir prá 

Timex, depois é que eu fui pá Timex!” [01:16:05-01:16:14] 
 
“O papel! Portanto, o Arsenal, como a gente viu aqui ao princípio, não tinha capacidade pa 
competir em ordenados com a indústria privada, não é?” [01:16:19-01:16:28] 
 
“Porque achei que o Arsenal era o melhor do mundo no meio destas barafundas todas! E que ali 
que era outro mundo e depois a relação entre as pessoas era espectacular, quer dizer…Pronto 
havia muita solidariedade entre as pessoas e…ali tratou-se sempre com muito respeito uns pelos 
outros e as pessoas são especiais.” [01:17:35-01:17:56] 
 
“A situação política exigia que se resolvesse o problema das pessoas, não é? Távamos ainda nos 
governos provisórios e tal…e na altura o Arsenal tava a precisar de pessoal nalgumas 
especialidades. Eu por exemplo, eu fui pró Arsenal para uma área que não era a minha! Eu fui 
ganhar menos, fui pa uma categoria inferior à que tinha quando saí do Arsenal, mas era a única 
hipótese que tinha de lá entrar! Fui lá fazer exame e fiquei. Com uma categoria inferior a que 
tinha.” [01:23:21-01:23.42] 
 
“Só que depois, mais tarde, na oficina onde eu tinha estado, que era a oficina de soldadura, 
precisava de pessoal na minha especialidade e o mestre chamou e perguntou se eu queria ir pra 
lá, mas com a categoria inferior que tinha na outra oficina e eu disse que não! “ Não, pra vir 
práqui eu venho no mínimo com a categoria que tinha antes de me vir embora, se não não 
venho!” Depois eles lá resolveram e eu lá fui, lá fui com a categoria que tinha quando saí de 
lá…isto foi durante alguns anos, porque depois fui estudar…” [01:23:54-01:24:26] 
 
“Até ali, éramos promovidos por antiguidade, a partir de uma certa altura, a antiguidade era a 
possibilidade, ou seja, a antiguidade determinava o período a partir do qual íamos frequentar um 
curso para sermos promovidos à categoria superior. Portanto, já não éramos promovidos por 
antiguidade mas éramos promovidos se a nossa prestação nos respectivos cursos correspondesse 
às expectativas e àquilo que, enfim, se detínhamos os conhecimentos que eram necessários para 
a categoria que íamos preencher. Pronto, essa é uma grande alteração, não é?” [01:39:01-
01:39:44] 
 
“Entretanto, aparece um serviço a pedir pessoal, que é o Serviço de gestão e Controlo de 
Qualidade, mas era preciso ter o 5.º ano…E eu tinha, então tinha o 11.º, tinha muito mais do que 
aquilo que precisava! E eu concorri e fiquei lá, pronto. E vou fazer ali a minha vida profissional, 
saí da soldadura e fui pra lá, dei logo um salto do ponto de vista da categoria e dos ordenados, 
etc.,etc.” [01:33:56-01:34:29] 
 
“Ah, eu faço parte da Comissão de Trabalhadores quando venho da Guiné, err…o pessoal da 
oficina de construções navais e soldadura…havia umas chamadas comissões de oficina, 
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portanto eram comissões que se constituíam nas oficinas pra tratar das reivindicações dos 
trabalhadores e tal…e depois aquelas comissões das várias oficinas elegiam representantes das 
oficinas pra uma comissão central, a uma comissão de trabalhadores central. E convidam-me pa 
fazer parte de uma comissão dessas e eu aceitei e…e depois sou eleito pá comissão central e 
faço parte portanto da comissão central, ainda fizemos pra lá…Reuníamos directamente com o 
administrador!” [01:24:35-01:25-26] 
 
“Antes do 25 de Abril! Inclusive, tivemos lá algumas pegas com ele, err…pronto. E chegámos 
a…ele dizia que não podia resolver o problema e nós pedimos então uma entrevista com o 
Ministro da Marinha… (…) Porque o administrados disse “É assim ou é como eu digo ou eu 
não coiso!” “Então o senhor vai-nos permitir que a gente diga ao pessoal isso exactamente! Que 
o senhor administrador diz que é como quer ou como não quer, a ver o que é que o pessoal 
pensa!...” E fez-se um inquérito e isso é espalhado pelas oficinas e o inquérito dizia que não 
senhor! O senhor administrador não tinha nada que tar a dizer que era como ele queria, tinha 
que se resolver o problema com o superior hierárquico e o superior hierárquico era o Ministro 
da Marinha. E então nós queríamos ir falar com o Ministro da Marinha e fomos falar com o 
Ministro da Marinha! Antes do 25 de Abril…Fomos lá o ao Ministério da Marinha, falámos 
com ele e tal…e veio lá, as reivindicações foram resolvidas!...” [01:25:29-01:26:32] 
 
“Porque havia outras que não tinham esse tipo de carácter, que era económico, mas mais, por 
exemplo, a questão da assistência à doença, a assistência na invalidez, err…havia uma série de 
coisas, que para nós eram fundamentais. Eu posso-vos dizer que existiam organismos 
clandestinos dentro do Arsenal para superarem estas dificuldades. Isto não impedia que não se 
reivindicassem, não é, junto da Administração esses direitos. Por exemplo havia… por secções, 
por exemplo a soldadura, a soldadura tinha uma caixa de socorro mútuo, não é, em que era 
eleito uma…isto eram coisas clandestinas, não é?...Eu não digo clandestinas, eram coisas que 
não eram legais, não eram legais! Tavam fora da estrutura. Quer dizer, também não eram 
proibidas, se eram ninguém ligava nenhuma a isso! O que é certo é que escolhia-se uma 
direcção, por exemplo na soldadura, as pessoas inscreviam-se naquela caixa e no fim do mês ou 
da semana havia alguém que ia ter com ele pa pagar a quota. Pronto, pagava a quota…por 
exemplo, a pessoa tava doente, a partir de uma certa altura não havia apoio na doença, não sei 
quê...e a caixa pagava um x. Por exemplo, o indivíduo tava doente, na cama, de baixa e tal e 
aquela caixa tinha o visitador, que era pra não haver cá aldrabices! O indivíduo que fazia parte e 
era o visitador eleito pelos trabalhadores, ia à casa do fulano tal, ver se ele de facto tava doente 
se não tava, porque se não tivesse doente e tivesse a gozar daquilo, tava a prejudicar os 
camaradas! Pronto e isso era uma das coisas que fazia. Por exemplo, no caso de acidente, no 
caso de morte, aquela caixa ajudava a pagar o funeral, não é? Ou no caso do indivíduo não ter 
dinheiro pá medicação, aquela caixa ajudava a pagar a medicação. A questão dos óculos, etc., 
etc. …Portanto, aquilo funcionava assim…” [43:30-45:37] 
 
“Era uma mútua! E havia pelas oficinas várias coisas daqueles, que já vinham do Arsenal de 

Lisboa. No Arsenal de Lisboa havia uma caixa de socorro mútuo que, com a criação da ADSE 
acabou por depois acabar, portanto…extinguiu-se, não é? Extinguiu-se…e foi integrado no 
Montepio, essa caixa foi integrada no Montepio.” [45:39-46:04] 
 
“Em geral eram por áreas de especialidade. Porque numa oficina podiam coabitar vários 
sectores. Por exemplo na construção naval tavam os caldeireiros navais de ferro, tava o pessoal 
das forjas, tava os soldadores eléctricos e oxidrícos que pertenciam ao mesmo serviço, depois 
tava o pessoal da preparação, tava o pessoal da sala do risco, que pertencia também à oficina de 
construções navais, os traçadores navais, err…Tava assim vários sectores. E cada sector estava, 
neste âmbito, cada sector organizava-se! Organizava-se no sentido de poder apoiar os seus 
camaradas nas dificuldades…” [46.20-47:03] 
 
“Aquela gente tinha uma maneira especial de superar as suas dificuldades…e então é assim, à 
hora do almoço, existiam, tou-me a referir à construção naval, eu sei que nas outras também era 
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assim…existia uma coisa que se chamavam as caixas. O que era as caixas? As caixas eram 4 ou 
5 ou 6 indivíduos associavam-se e montavam um género de um estabelecimento…o 
estabelecimento podia vender roupa, podia vender vinho, ou cerveja, err…ou tinha uma 
variedade de coisas que eram necessárias pó dia-a-dia, o pente, a lâmina pá barba, a pastas pós 
dentes, a pomada pós sapatos, uma agulha e umas linhas que às vezes a gente precisa pa 
desenrascar, quer dizer!...E então estas caixas que estavam fechadas durante o dia, abriam na 
hora do almoço e as pessoas depois de almoçarem iam lá “Olha, preciso de comprar um lápis!” 
ou uma coisa qualquer e aquela caixa…Ah, depois eram caixas cujos lucros revertiam pós seus 
sócios, aquilo tinha um carácter privado e as pessoas viviam daquilo.” [47:44-49:04 
 
“Havia uma caixa que se chamava a Estrela Verde… A Estrela Verde era uma caixa de jovens, 
também se propunha vender uma série de artigos dos mais diversos a quem quisesse comprar, 
qualquer indivíduo, mas aquilo tinha a sua sociedade…e a Estrela Verde era constituída por 
jovens que estavam ligados ao esperantismo, portanto eram esperantistas. E a determina altura o 
esperantismo foi proibido, o Salazar proíbe o esperantismo…Eu conto isso num livro sobre o 
Arsenal…E para, uma vez que era proibido, mas aquilo continuava, o Arsenal era uma 
república, democrática!...E então eles para anunciarem que havia lição de Esperanto, punham lá 
um papel lá na caixa “Hoje há sabonetes!”. E quando a gente havia que havia sabonetes, queria 
dizer que junto com o sabonete vinha um papel daquele, como o Avante, aquele papel muito 
fininho, vinha uma folha ou duas, enrolada ao sabonete, dentro do interior do coiso, com a lição 
do Esperanto. E a gente, “Vou comprar o sabonete porque é a lição n.º não sei quantos e tal…” 
e os jovens iam, compravam, em geral eram jovens que compravam o sabonete. Mas havia outra 
coisa…é que aquela Estrela Verde não era só uma organização dos esperantistas, era também, 
pertencia…aquela organização tinha por trás o MUD Juvenil. Ou seja, todos os lucros que a 
caixa tinha revertiam a favor do MUD Juvenil, pronto, era uma forma de financiar também o 
MUD Juvenil.” [49:13-51:22] 
 
“Depois havia as bibliotecas também…as bibliotecas operárias, quase todas as oficinas tinham a 
sua biblioteca operária e tal (…) Tinha uma boa biblioteca, que funcionava à hora do almoço, 
que era a biblioteca da soldadura e construção naval. Portanto, apanhava o pessoal todo da 
oficina toda, não distinguia o coiso, era pró pessoal todo!” [52:03-52:31] 
 
“Aquilo tinha uma Direcção, todos os anos era eleita uma Direcção, a Direcção tinha o seu 
plano de actividades…Viam, em geral eram pessoas progressistas, não é? Viam o que é que 
tava aí na berra que interessava mais e tal e pronto e tinham lá os livros (…)Não sei se aquilo 
era clandestino, se não, o que é certo é que eles tinham um estatuto e…suponho que nunca 
foram pedir autorização ao administrador, não quer dizer que no princípio não tivessem pedido 
autorização práquilo funcionar, não é? Mas tinham estatutos, eram eleitos e todos os anos 
elegiam a Direcção e a Direcção pronto tinha capacidade pra fazer…pronto, pa fazer as 
compras e apresentar o relatório de contas anual, pronto. Aquilo funcionava assim.” [52:38-
53:36] 
 
“Sim, havia, evidente…tinham o... o Dostoiévsky, o…o Gorky, tinham…tinha assim muita coisa 
do género, portanto eram umas bibliotecas progressistas! Depois tinham mais uns romances, 
umas coboiadas pá malta que também gostava daquilo e tal…pronto, aquilo era para todos os 
gostos, não é? Mas pronto, no fundo o objectivo da biblioteca, pronto, era juntar as pessoas ali, 
discutir problemas…havia sempre uns livrinhos que tavam escondidos e que depois a malta 
levava ou dactilografava-se e depois andavam de mão em mão…err…eu lembro-me do…o 
Luandino Vieira! O Luuanda, que andou por lá dactilografado quando houve aquele problema 
da Sociedade Portuguesa de Autores, que a PIDE foi lá e tentou arranjar ali problemas…Pronto, 
estes livros assim mais, que eram censurados e não sei quê, pronto!” [53:50-54:53] 
 
“Depois havia também muita gente ali daquelas bibliotecas que também tava ligada aqui à 
biblioteca da Cooperativa Piedense e da SFUAP…esta relação, muita deste gente que 
trabalhava no Arsenal pertenciam também aos corpos gerentes das cooperativas e das 
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colectividades e…pronto! E estas coisas tinham a sua continuidade, não era depois do Arsenal 
fechar, que fechava tudo! As pessoas depois tinham actividade cá fora e tinham actividade 
política também, naturalmente. Aqui e em Lisboa.” [54:54-55:27] 
 
“Lia-se muito e os heróis da literatura nós encarnávamos aquilo também, queríamos ser heróis 
também! E pá gente, pronto, aquilo era sentido com uma certa profundidade. E depois tínhamos 
exemplos nas oficinas de pessoas que se tinham, que tinham tido, tinham servido de exemplo, 
tinham sacrificado a vida deles, etc., etc. …pronto, isso era visto de uma perspectiva heróica, na 
própria musica, as canções heróicas! Nós íamos aqui assistir ao Lopes Graça… (…) Nós 
lidávamos ali com aquela gente toda, ouvíamos as histórias e conhecíamos as pessoas. Havia o 
Avante, o Avante aparecia lá nas casas-de-banho ou aparecia na bancada, etc., etc. …E nós 
líamos aquilo e interiorizávamos aquelas coisas, depois íamos tomando consciência, não é? 
Havia a biblioteca como eu já disse, havia os oficiais mais, mais...enfim, com outros 
conhecimentos e depois havia a organização política do Partido lá dentro que também ia 
fazendo, chegando mensagens e preparando as pessoas prás coisas…pronto e às tantas 
távamos…e como eu disse o envolvimento dos aprendizes e das outras pessoas nas actividades 
cá fora, tudo isto enfim levava a que as pessoas fossem tomando consciência do seu papel no 
meio disto tudo.” [58:56-01:00:30] 
 
“Os alfarinheiros são gente do campo, são gente que não tem uma perspectiva de classe como 
têm por exemplo os metalúrgicos, os operários industriais (…) E em relação aos alfarinheiros, 
os alfarinheiros são também motivados pelo próprio Arsenal, quer dizer, são apanhados pela 
cultura operária do Arsenal do Alfeite, mas não são todos, não são todos e a maior parte deles 
não é apanhada por esta perspectiva histórica e politica, etc.!...E há hesitações da parte de 
muitos deles que têm o seu bocado de terra lá em Alfarim, que ao fim-de-semana vão vender o 
pão lá pró não sei quê, que vão vender a fruta lá prá praça da Lagoa de Albufeira, que vão aos 
fins-de-semana puxar as redes lá na praia e não sei quê, quer dizer…há aqui diferenças 
substanciais, eles não são nem camponeses nem são operários! Quer dizer, são uma coisa que 
fica aqui no meio destas coisas todas, pronto. De modo que, os alfarinheiros, quem diz os 
alfarinheiros diz gente de outros lugares, não é, os alfarinheiros têm este problema. E quando se 
tratava de lutas duras, difícies, em que era preciso arriscar coisas, havia gente que tinha algum 
receio. Mas depois, sobrepunha-se por vezes a este receio a vergonha de não estarem com os 
companheiros nos momentos difíceis e então havia muitos que participavam nas coisas mais 
por, pronto, por vergonha, de não serem fura greves, não criarem empecilhos e não serem 
marginalizados do que por vontade de vencer e participar, pronto. Mas também havia 
excepções! Havia homens que, apesar de virem lá do campo, eram excepcionais e a nossa 
história tá farta de gente que são excepções mas que são homens espectaculares!” [01:56:07-
01:58:56] 
 
“E não havia ali outras organizações políticas, quando se dizia o Partido toda a gente sabia que 
partido é que era! Porque não havia outro, não havia lá nem extrema-esquerda, nem mais coisa 
nenhuma! Havia o Regime e havia o Partido, toda a gente sabia quem era o Partido. E havia lá 
uns indivíduos que eram da Legião. Já há bocado falei do António Marujo, que naquela altura, 
nos anos 60, aquilo já tava tudo sem a mínima hipótese, não tinha hipótese! É de referir que no 
Arsenal, ao princípio do Arsenal, existiu lá um género de um batalhão da Legião, da Brigada 

Naval e até esse acabou por desaparecer e ser desarticulado! (…) Mas há um homem, que 
trabalhou com o Bento Gonçalves em Lisboa, que é o Abílio Alves Lima, que… que teve na, que 
era empregado de escritório e conseguiu vir pra cá quando foi da transferência e o Abílio Alves 

Lima tinha sido um alto responsável no Partido e tinha sido também um dos responsáveis do 
Socorro Vermelho Internacional, era um homem com muitas…e fez parte da Caixa de 

Aposentação dos Arsenalistas de Marinha e pronto, era um homem, enfim, com…com muita 
esperteza e quando veio pra cá, umas das primeiras coisas que foi resolvida, a partir de 1927, a 
partir do golpe de estado e quando o Salazar mais tarde assume as suas responsabilidades, há 
um grande debate interno e resolve-se que há que infiltrar, não há que criar organizações 
sindicais paralelas e clandestinas, mas há que infiltrar as organizações que existiam. E uma das 
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decisões que é tomada é infiltrar o batalhão da Brigada Naval do Alfeite. E, isto é decidido 
politicamente, há provas que foi verdade, e decide-se que o Abílio devia de infiltrar o Batalhão. 
E o Abílio como tinha sido sargento na tropa é convidado para dirigir o Batalhão. E o Batalhão 
uma das principais questões que se põem é desacreditar aquela organização. Diziam eles que era 
melhor tar por dentro pa saber o que é que se passava e o que é que eles premeditavam, do que 
estar de fora e não saber coisa nenhuma! Então o Abílio e outros infiltram o Batalhão e 
abandalham aquilo tudo. Às tantas aquilo tinha mais gente ligada ao PCP do que gente de fora. 
Chamavam-lhe o batalhão melancia, que era então verde fora e vermelho por dentro! E às tantas 
aquilo era uma risada, uma coisa, que eles acabaram, o administrador… “Isto não, eh!”, acabou 
com aquilo, pronto!” [01:00:31-01:04:07] 
 
“O Avante deixou de entrar, porque a organização que punha o Avante dentro do Arsenal foi 
toda presa, foi tudo preso e então havia dificuldade em fazer entrar o Avante!...E às tantas havia 
lá 2 guardas civis, que diziam um deles que era funcionário da PIDE, não sei se é verdade, era o 
Patilhas e o Ventoinha. E o Ventoinha…não sei se era o Ventoinha se era o Patilhas, era um 
deles, um magrinho…Que...ninguém se dava com ele! As pessoas em geral tinham-lhe o pó que 
não o podiam ver e o homem vinha de Lisboa no barco sempre sozinho!...E às tantas há lá um 
caldeireiro que começou…um homem respeitável, uma pessoa que vinha lá de ao pé Vila 
Franca de Xira, vinha no comboio e depois apanhava o barco no Cais do Sodré e vinha com os 
outros companheiros pó Arsenal…Esse homem, chamado João, esse homem vinha e começou a 
acompanhar… (…) O Ventoinha…começou a acompanhá-lo e as pessoas ficaram espantadas! E 
o tipo que até ali não fumava, começou a fumar…Começou a fumar, diz “Epá, o gajo fuma? 
Não fumava!...” E bebia a sua cervejoca e tal…depois começou com uns exageros na conversa, 
exagerava, contava aldrabices e não sei quê e a malta começou-lhe a chamar o Panta, “Ó 
Panta!” e não sei quê, puseram-lhe a alcunha do Panta, quer dizer, o tipo começou a ficar 
desacreditado, mas quanto mais desacreditado ficava com os companheiros, maior era a relação 
dele com o tal guarda e tal…E começou a vir no barco todos os dias e quando ele se atrasava o 
tal guarda do Arsenal esperava por ele “Ó senhor João!”, aquilo era uma amizade que era uma 
coisa maluca! Pronto e o pessoal deixou de passar cartão ao João, “Pera aí, o João Panta anda 
feito com o gajo!” e não sei quê…Bom, o que é certo é que o João vinha com a pastinha, vinha 
com a pastinha…chegava ali ao pé do portão, era matemático, uma vez por mês ou coiso, punha 
a pastinha no chão, vinha mais o outro e tal…acendia o seu cigarrinho e o outro aproveitava, 
pegava na pastinha do João pó João não tar parado e entravam os 2 no Arsenal e tal…Bom, só 
que dentro daquela pasta é que iam os Avantes! Pronto, o João adoptou aquele comportamento e 
aquela atitude e começou…, ficou desacreditado perante o coiso, mas era a forma de entrar em 
segurança com os Avantes dentro do Alfeite e quem entrava com os Avantes era o gajo que era 
um malandro, que era o pior que lá havia e nem tinha a consciência que tava a levar…queria ser 
tão subserviente à única pessoa que lhe dava atenção, que levava, introduzia os Avantes dentro 
do Arsenal e foi assim durante anos, até a organização se recompor e estas coisas…isto 
acontecia!” [02:04:48-02:08:03] 
 
“Eu quando vou…quando vou pá Guiné, trabalhar por conta do Arsenal, vou mais uma série de 
arsenalistas…quando lá cheguei fiquei muito satisfeito de encontrar 2 indivíduos a trabalharem 
no estaleiro, que eu conhecia aqui da Cova da Piedade, que eram os manos Costa. (…) Portanto, 
1 era caldeireiro naval e o outro era o chefe do serviço de pessoal do estaleiro da Marinha em 
Bissau. Fizemos uma granda festa “Epá, ó Costa!” e não sei quê e tal, mas, a curto prazo, 
comecei a ter uma relação próxima com os operários que trabalhavam comigo naturais lá da 
Guiné e começaram a fazer queixa do Costa, que o Costa era um granda malandro, que o Costa 
despedia o pessoal, que o Costa à mais pequenina coisa suspendia os trabalhadores, se um 
indivíduo fosse apanhado á porta com 1 parafuso, ele arranjava logo a fotografia, fulano tal foi 
despedido ladrão, não sei quê…quer dizer, aquilo era uma coisa monstruosa! Mas o mais grave 
de tudo, é que o Costa tinha uma pensão cá fora, da qual a mulher tomava conta e os clientes 
preferenciais do Costa era os pides… Os pides que iam daqui, iam quase todos indicados pá 
pensão do Costa! E isto, quando o pessoal do Arsenal começa a saber estas coisas, a nossa 
relação com o Costa acabou! Nunca mais ligámos nenhuma ao Costa e as coisas 
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passaram…Acabou-se a colónia da Guiné-Bissau, a gente veio-te todos embora e tal, quando foi 
já no fim da guerra…e, depois do 25 de Abril, eu tava no Arsenal e tive conhecimento que havia 
um protocolo assinado entre o governo da Guiné-Bissau e a República Portuguesa no sentido de 
fazer a formação do pessoal no estaleiro aqui no Alfeite e eu encontrei o meu amigo, vários 
amigos meus lá do estaleiro e fizemos aí uma ganda festança e…a primeira coisa que eu 
perguntei a um deles foi o que é que aconteceu ao Costa… Ele riu-se, riu-se, riu-se… eu assim, 
pronto, limparam o sebo ao Costa! E ele disse “Não! Não limpámos o sebo ao Costa…É que o 
Costa era só o principal responsável do PAIGC dentro do estaleiro!”, eu fiquei ah! “Então mas 
ele fazia isto assim ao pessoal!” “Pois era!...Quando o PAIGC precisava de informações ou de 
quadros no interior, o pessoal era suspenso temporariamente pa fazer esse trabalho, não é? E 
depois ou iam fazer formação, cursos, lá nas zonas libertadas, depois acabavam o curso, a 
suspensão justificava a sua ausência! E quando acabavam os cursos de formação política, 
voltavam ao estaleiro outra vez e continuavam a trabalhar!”, eu assim “Epá, então mas havia 
outros que eram despedidos!” “Pois era! Era quadros que faziam parte nas frentes de combate e 
tinham que reforçar as frentes de combate com pessoal! O pessoal já não voltava porque ia 
combater lá!” “Então e a questão da PIDE lá no coiso?” “Era a melhor fonte de informações do 
PAIGC! Eles, os pides iam daqui, tavam ali desesperados por causa da família e desabafavam 
com quem? Com o Costa! E o Costa tomava nota, passava a informação e quando a PIDE ia 
actuar já o pessoal do PAIGC, porque já tavam avisados! Para além disso, o Costa conhecia 
todos os informadores que estavam contra o PAIGC e quando foi o 25 de Abril, o Costa e as 
suas equipas apanharam-nos a todos à unha!”. Eu fiquei espantadíssimo! O meu amigo ria-se, 
ria-se, ria-se, mas era verdade! Eu fiquei completamente…Portanto, isto são, são exemplos de 
como as coisas não são fáceis e são complicadas. Estas recordações que a gente tem, pronto, são 
coisas aqui do Arsenal e também dos arsenalistas, é a experiência que nós temos. Isto são 
algumas coisas, que a gente tava aqui o resto da vida, távamos aqui 40 e tal anos a contar 
histórias!” [02:08:11-02:13:02] 
 
“Então os aprendizes eram desde muito cedo introduzidos neste coiso. Começavam a participar, 
começavam a participar, passavam Avantes também…discutiam entre eles estas questões, 
vinham pás bibliotecas cá pra fora e davam colaboração às bibliotecas…mais tarde entravam 
pra sócios das colectividades e eram, faziam parte das direcções ou das comissões culturais e 
depois eram convidados pra ir pró Partido, o que era natural, e começavam a ter actividade 
política e pronto! Começavam a participar em manifestações cá fora e coisa…” [01:04:44-
01:05:22] 
 
“Eu lembro-me que era aprendiz e às tantas corre lá, não é, que havia haver uma manifestação 
no dia 11 de Novembro de 1960, 1961. Portanto, eu era aprendiz, eu tinha entrado em Setembro, 
2 meses depois de eu tar no Arsenal, err…então somos chamados a participar numa 
manifestação que ia haver aqui às 6 horas da tarde no largo da Cova da Piedade. E a gente junta-
se aqui todos, os aprendizes e outra malta e tal…e às tantas o pessoal junta-se todo e vai tudo 
em manifestação direito a Almada, a gritar contra…Era pelo aumento, contra o aumento do 
custo de vida, por melhores salários…Naquela altura tinham começado aqueles problemas em 
África e tal…E vamos por aí fora, na Rua Capitão Leitão, já assim ao fim da tarde, aparece a 
polícia, porrada, pedrada e tal! Vai-se até onde é agora a Singer, a polícia veda o acesso à 
Câmara, vai-se por aquela rua abaixo e quando descia aquela multidão pela estrada abaixo, 
começam os gajos ao tiro e mataram, eu assisti à morte do Cândido Capilé e o António da…da 
coisa, da Isaura do João da Lenha leva um tiro no pescoço, err, pronto e isto marcou-me 
também, não é? Marcou-me também…” [01:05:23-01:06:49] 
 
“E ele é morto e depois no outro dia távamos todos no refeitório do Arsenal, aquilo tava cheio 
de gente a almoçar, de repente começa-se tudo a pôr em pé, a fazer um minuto de silêncio, por 
causa da morte do Capilé, foi uma coisa!...Levantaram-se os que estavam de acordo e os que 
não estavam de acordo, porque ali quem ficasse sentado era uma vergonha do caraças! Então 
toda a gente se levantou, administrativos, aquela gente toda e tal…e à tarde os aprendizes do 
Arsenal saíram, como saíram os do Parry, os dos outros, e fomos prá Rua Capitão Leitão 
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esperar o corpo e foi uma porrada outra vez!...E o pessoal da Emídio navarro também foi pra lá, 
pessoal da escola e tal…Aquilo foi toda a noite, andar ali de um lado pró outro e porrada e 
tal!...pronto, ficou marcado, o dia 11 de Novembro e o dia 12…” [01:07:15-01:08:06] 
 
“Pronto e depois participou-se até que, em determinada altura, chegou a altura de a gente ser 
convidados pa, pronto, pa participar na organização do Partido. Eu entrei pó Partido em 1966 e 
fui logo encarregado de participar na direcção da Cooperativa Piedense, pronto!...” [01:08:10-
01:08:29] 
 
“Pronto, eu, como eu disse, eu fazia parte do Partido a partir de 1966…e também entro 
práquelas organizações operárias, quer da oficina e depois do coiso, em resultado de 
orientações que eu recebi! Portanto, há uma…nós fazíamos reuniões cá fora! Lembro-me de 
uma reunião que fez lá em cima no Dragão Vermelho pra preparar uma eleição pa uma 
comissão dessas…” [01:27:57-01:28:28] 
 
“O estaleiro não estava isolado do mundo em que ele estava inserido, quer dizer! O mundo do 
estaleiro não era só o estaleiro, era o estaleiro e era esta sociedade com o qual ele estava…Em 
relação a outra questão, que é a questão da Marinha…A relação com a Marinha foi sempre 
espectacular! A Marinha tem uma grande tradição de democracia e tal e…a nossa relação 
pessoal com os oficiais e com os sargentos, sobretudo com os sargentos da Marinha, os praças, 
era uma relação muito próxima, porque nós quando távamos a preparar um navio, não é, quando 
dávamos apoio aos navios de guerra, a nossa relação era pronto…e conhecíamos muita gente, 
eram anos de tar ali! Com os pessoal dos submarinos…Esta relação muito próxima permitia-nos 
discutir problemas, assuntos e estar de acordo em muita coisa, portanto nós não tínhamos, não 
tínhamos problemas com o pessoal da Marinha! Era sempre possível superar…Aliás, na greve 
de 1947, uma greve das construções navais, de 47, pronto, não houve grandes problemas com o 
Arsenal, não é, por causa dessa paralisação, devido também ao papel que a Marinha teve nisso 
tudo, porque a PIDE queria lá ir buscar o pessoal todo e prender…” [01:08:38-01:10:03] 
 
“Essa situação surge num contexto muito mais vasto de uma grande greve que houve, que o 
PCP encabeçou, que era a greve das indústrias navais. E que compreendia a indústria naval, 
particularmente que estava sediada aqui na área metropolitana, a Grande Lisboa. E o Arsenal, 
depois de todas as pequenas particularidades deste processo, pronto, que se inseriam num 
processo muito mais vasto, pronto. E então neste caso o Lourenço Marques foi uma desculpa 
para desencadear o processo, pronto. Infelizmente ali no Arsenal já não havia grandes hipóteses 
de fazer muito mais do que aquilo que se fez, não é? Porque ali tínhamos sempre um problema 
de estarmos num perímetro militar, pronto. Mas de qualquer modo, a PIDE quis entrar lá e fazer 
lá, enfim, uma série de coisas e a Marinha não permitiu, “Isto é uma zona militar, os senhores 
fazem o favor, vão-se lá embora, que nos tratamos do assunto e resolvemos o problema!” e não 
houve problema nenhum!...” [01:10:19-01:11:29] 
 
“Antes do 25 de Abril. Err…E ali era uma coisa reivindicativa, quer dizer, era uma luta contra o 
sistema e tal! Depois do 25 de Abril, havia um outro cuidado nas coisas, porque os governos 
eram governos provisórios com gente progressista e não havia que exagerar nas questões!...Os 
homens que tavam à frente da Marinha eram homens progressistas…portanto o que távamos ali 
era para tentar resolver problemas, não tanto do ponto de vista reivindicativo, mas mais no 
sentido de ajudar a resolver os problemas que se punham à revolução, não é?” [01:28:30-
01:29:11] 
 
“Estas coisas é assim…quando se faz uma revolução há coisas que vão mudar, umas com 
justiça e outras se calhar nem tanto assim. Se calhar algumas das pessoas que se deviam ter 
saneado não sanearam, não é, as que se sanearam mais tarde foram repescadas pra outras coisas 
noutros lugares e noutros sítios e se calhar ainda ficaram melhor do que estavam no 
Arsenal…”[01:30:37-01:31:07] 
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“Depois do 25 de Abril instala-se, portanto, os partidos políticos instalam-se também no 
Arsenal, não é? Aparece lá os socialistas, os comunistas já lá estavam, aparecem alguns PSDs, 
aparecem os trotskistas, uns quantos trotskistas e tal…pronto. E as coisas andaram ali e tal… 
Não foi, a relação não foi difícil, não foi grave…o Partido Socialista acaba por desaparecer por 
uma questão absolutamente natural, ninguém lhes fez mal, nem ninguém disse pra eles 
fecharam a loja, mas eles acabaram por desaparecer…Em determinada altura as coisas tavam 
difíceis, era preciso, enfim, criaram-se pelo menos 3 listas, era a UDP, o PS e o PCP, o PS 
desiste de participar seja no que for, porque os governos PS criavam contradições, não é? 
Aquilo que o governo PS decidia e depois as suas próprias condições de operários estavam em 
contradição com aquilo e depois criavam-lhe problemas na relação com os outros, depois a 
gente “Então pá, é isto que eles não sei quê!” e pronto. Err…as coisas depois foram-se tornado 
difíceis e às tantas juntaram-se as duas únicas correntes que concorriam, que eram o PCP e a 
UDP, juntaram-se e fizeram listas de unidade, ainda hoje é assim que as coisas funcionam. De 
resto, nunca assisti lá a nenhum conflito grave, nem…aliás, temos uma relação pessoal 
excelente com os outros elementos dos outros partidos!” [02:00:07-02:01:57] 
 
“Tínhamos, em 77 tínhamos essa consciência. O próprio Director do Pessoal do Arsenal era o 
Fernando Brito Mateus, que nós tínhamos eleito, tínhamos elegido para Director do Pessoal do 
Arsenal do Alfeite! Tinha uma série de gente ali progressista e o administrador era um homem 
muito progressista, tinha sido, ou foi a seguir, director da Biblioteca da Marinha…e esta relação 
com a Marinha era estudada, era conversada, nós távamos ali pra criar problemas à Marinha 
nem ao Governo na altura, távamos a tentar encontrar soluções e era isso que se fazia. Portanto 
eram 2 situações completamente diferentes!” [01:29:12-01:29:57] 
 
“Ia-se prá frente da Administração e depois a Comissão de Trabalhadores discutia e 
tal…Agora, também era verdade que a maior parte dos administradores tinha muitas limitações, 
porque dependem depois…aquilo não é como uma empresa privada, em que o administrador ou 
o dono da empresa resolve ou não, coiso! Depois aquilo mete outras entidades e é o Estado e é 
muita difícil! Pronto, lidar com esse tipo de situação. Mas no fundamental era esta a nossa, a 
nossa…a nossa maneira de agir, é claro que era diferente de antes do 25 de Abril…Antes do 25 
de Abril era muita duro! Era difícil e as pessoas iam pá rua…há pessoas aqui na Piedade, 
imensos que eu não é preciso tar a falar nos nomes, que foram despedidos, foram presos! Foram 
presos por actividades chamadas subversivas, não é? Portanto eram pessoas que…que, enfim, 
que lutavam e que eram os principais responsáveis…” [02:03:41-02:04:41] 
 
“É assim…nós quando tínhamos alguma reivindicação, umas das primeiras coisas que se fazia 
era concentrar o pessoal em frente do edifício da Administração e tinha lá um jardim enorme 
com relva, íamos pisar a relva! O pessoal concentrava-se em frente à Administração, em cima 
da relva e tal…A grande maioria, a esmagadora maioria ia! Havia sempre, como em tudo, há 
sempre pessoas que não querem ir, os contramestres muitos não se queriam misturar, nem os 
mestres, nem os engenheiros, nem não sei quê…Mas depois quando havia aumentos, eles 
também recebiam e tal, não é? Quer dizer, é esta chatice, pronto!” [02:02:04-02:02:41] 
 
“Ficávamos ali naquela relva, mas aquilo é uma coisa, quer dizer…isso é mais um dito por 
graça do que por outra coisa! Ficávamos ali e como que estávamos a apoiar, num acto de 
solidariedade com a nossa Comissão de Trabalhadores. E depois todas as negociações e as 
conversações que havia não era entre nós e a Administração, eram os nossos representantes, que 
era a Comissão de Trabalhadores, ou os elementos do sindicato…também foi uma grande luta, 
chegaram a ser presos… No tempo do Cavaco Silva, o Cavaco não queria que houvesse 
sindicato! E nós fizemos lá uma série de movimentações, houve camaradas que foram presos, 
no tempo do Cavaco, não é?” [02:02:49-02:03:28] 
 
“Opa, foram montes de coisas! Eu tou-me a lembrar que aqueles problemas dos duches e dos 
aquecimentos das águas e das instalações e dos equipamentos e das roupas, da 
segurança…enfim. Os refeitórios, dantes os empregados e os administrativos almoçavam num 
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lado e os operários iam pra outro, isso deixou de existir! Toda a gente comia no mesmo sítio, os 
horários eram iguais pa toda a gente, err…pronto, houve uma alteração substancial! Houve 
aumentos pecuniários também…mudaram-se, em relação às categorias, pronto, às férias!...Eu 
lembro-me de tar no Arsenal e termos direito a 5 dias de férias por ano…Pronto, houve uma 
série de coisas que melhoraram muito, não é, que melhoraram muito!” [01:31:40-01:32:29] 
 
“Eu vim-me embora há uns 11 ou 12 anos…Pronto, tinha à volta de 50 anos…que, meti os...não 
tinha ainda o tempo todo, não tinha os 36 anos de casa, tinha 34 anos e uns meses e…meti os 
papéis, fui à Junta e vim-me embora!...” [01:47:26-01:47:45] 
 
“Como tudo na vida, como tudo na vida, tudo tem um tempo. Eu metia-me muita impressão, 
quando tava a trabalhar, porque é que o meu pai e os meus tios, depois de se reformarem, ainda 
foram lá umas 2 ou 3 vezes e depois deixaram de lá ir…ou seja, isto acontecia com quase todos 
os operários, os trabalhadores do Arsenal. Quando eu me reformei, comecei-me a aperceber do 
seguinte…eu quando vim, quem estava a trabalhar e quem tava à frente dos serviços eram na 
maioria dos casos, uma percentagem grande, eram gente do meu tempo e comecei a reparar que 
cada vez que eu ia lá eram menos aqueles que eu conhecia…e às tantas de uma das últimas 
vezes que lá fui, já nem conhecia o pessoal que tava no meu próprio serviço, porque os outros, 
os que tavam lá do meu tempo também já se tinham ido embora! Quer dizer, eu já não conhecia 
os dirigentes, eu já não conhecia os operários, não conhecia ninguém e começou a não fazer 
sentido…eu só conhecia a oficina, os parafusos, as janelas, o resto eu já não conhecia, portanto, 
aquilo era como que…é como que uma família, a gente sabe que as pessoas moram naquela 
casa e a gente vai lá pa visitar e já não conhece lá ninguém, porque já tão outros inclinos, já são 
outra gente, os outros já morreram, já se foram embora, já não conhecemos ninguém! Portanto, 
eu achei que não fazia sentido voltar ao Arsenal e nunca mais lá voltei!” [01:47:56-01:49:34] 
 
“Sim, pronto…há uma coisa que eu fui uma vez ou 2 e nunca mais fui…que é aos almoços que 
o Arsenal faz. Mas continuo a colaborar, colaborei na criação da Casa do Pessoal do Arsenal do 

Alfeite, fiz um bocado de força no sentido de não ser mais um clube recreativo e cultural, mas 
ter uma particularidade que é o ser constituído como instituição particular de solidariedade 
social, porque eu acho que é uma tristeza os arsenalistas virem ali pró jardim da Piedade ver 
passar os automóveis e tarem ali a jogar as cartas, pronto, há outras coisas onde as 
pessoas…pronto e têm carências, precisam de ser apoiados, apoio domiciliário, etc., etc…E 
colaboro também, não faço parte da direcção, tenho mais que fazer, há gente com categoria e 
capacidade pra dirigir as coisas! E colaboro no boletim da Casa do Pessoal, portanto faço pra lá 
uns artigozinhos, conto umas histórias, que é o que eu tenho gosto em fazer e pronto, neste 
momento em relação ao Arsenal é aquilo que tou…tou agora aqui a colaborar também nesta 
recolha, nesta visita de saudade!” [01:49:40-01:51:03] 
 
“Pronto, nós com o tempo, às vezes távamos anos seguidos com o mesmo oficial e estabelecia-
se uma certa ligação de amizade, pronto…e havia de facto…Ainda hoje, ainda há dias, eu fui 
aqui à SFUAP quando foi a homenagem ao Mário Araújo, encontrei lá um contramestre, que eu 
não o conhecia já, é um velhinho… “Olha o meu aprendiz!” e tal, veio-me dar um grande 
abraço e tal, pronto, isto já passaram…muitos anos, alguns 40 e tal anos, mais, mais! E é assim, 
quer dizer, essa relação era assim, pronto!” [28:44-29:20] 
 
“É um bocado complicado explicar o que é ser arsenalista! Ao fim ao cabo ser arsenalista é 
aquilo tudo que eu acabei de dizer, não é? Portanto, nós quando crescemos no seio de uma 
família e mantemos com ela uma relação afectiva durante 40 e tal anos, ou cerca de 40 anos, 
err…salvo raras excepções, a nossa família é o centro da nossa vida, de pronto! É com ela que 
temos uma relação de amizade, de solidariedade, enfim…estas coisas todas. E com o Arsenal é 
a mesma coisa! Um miúdo que entra com 14 anos pa uma fábrica daquelas e fica 
assustadíssimo, mas que depois com o tempo começa a aperceber-se que, atenção, isto tem, este 
monstro também tem coração e tem sentimentos, etc., etc., começa a ter uma relação e a viver a 
vida das outras pessoas também, não é? Começa a…enfim! E depois desabrocha prá vida ali! 
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Do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista social…ouve histórias, 
apercebe-se de coisas e tal… e isto molda a nossa vida, nós somos o resultado, eu continuo a 
dizer e a provar isto, somos o resultado do meio onde a gente vive! Não é?” [01.51:20-01:52:43] 
 
“Quer dizer, o Arsenal quando vêm práqui, quando os trabalhadores vêm pró lado de cá, trazem 
com eles do outro lado, se bem que muitos não vieram, mas trazem com eles uma cultura do 
Arsenal de Lisboa, trazem uma cultura que não podiam abandonar, não é por mudarem de lugar 
que a sua cultura mudou também! A cultura vem com eles, a sua relação pessoal uns com os 
outros, a sua maneira de estar na vida, a solidariedade que há…não quer dizer que também não 
haja atritos e conflitos, etc., mas no fundamental é isto que molda o arsenalista e quando o 
arsenalista vem, traz estas coisas todas e transmite-as àqueles que lhe estão próximos, não é? 
Que é os aprendizes, que é os ajudantes, que é os operários que entretanto vieram pra cá e esses 
acabam também por serem…por serem motivados e trabalhados e…pronto, é uma coisa que não 
é consciente, por vezes é inconsciente! Mas é todo este ambiente que molda…e ser arsenalista é 
isto, é ter uma cultura que resulta do meio onde foram praticamente criados. Eu fui criado 
naquela família, que é o arsenalista e tal e pronto e…depois despertou em mim uma série de 
interesses, como despertou noutros, em várias áreas que a gente já aqui falámos… No 
associativismo, nas mais diversas…outros são fadistas, outros pronto! Há uma série de gente 
que se dividiu pelas mais diversas…outros eram serralheiros, depois vinham cá pra fora faziam 
pequenas oficinas e progrediram na vida…pronto, isto é assim, não é? É assim…” [01:53.19-
01:55:02] 
 
“Pronto, era só pa dizer isso, quer dizer, a minha relação com o Arsenal é a relação, como eu 
disse no princípio, entre uma família, portanto, aquela é a casa onde eu vivi, onde eu nasci, 
aliás, eu nasci no Bairro Operário do Alfeite, fui com 14 anos práli, fui ali criado, vivi ali 
praticamente a minha vida quase toda…Naturalmente que tava saturado e queria fazer coisas 
que são as coisas que eu gosto e que nunca tinha tido hipótese de fazer, não é? Mas continuo a 
ter pelo Arsenal e pelos arsenalistas, enfim, a maior consideração e amizade…Pronto, 
independentemente dos maus bocados que eu eventualmente possa lá ter passado, mas de 
certeza absoluta que passei melhores bocados do que maus!” [02:24:14-02:24:57] 
 
“O Arsenal é um grão de areia num microcosmos muito mais amplo…A história diz-nos que 
não é só agora que passamos por dificuldades, todos, inclusive as empresas e inclusive o 
Arsenal! O Arsenal já passou por muitas dificuldades, muito antes da República, o Arsenal 
passou por fases muito difíceis na Ribeira das Naus, no período do Liberalismo passou por 
grandes dificuldades, err…e o Arsenal não mudou em si, mas o contexto em que o Arsenal se 
inseria alterou-se e o Arsenal teve que se adaptar a essas alterações de contexto, não é? Quando 
é a República, o Arsenal aparece, 1910. Há crises, há problemas, no Arsenal a crise era tão 
grande que o Arsenal teve que passar para este lado! Esta passagem do Arsenal de Lisboa pó 

Arsenal do Alfeite foi uma crise profunda e as pessoas se calhar tavam angustiadas, o que é que 
vai ser do Arsenal? Mas o Arsenal adaptou-se, construiu, viveu alguns anos num período de 
desenvolvimento e agora entrámos noutro período! Portanto, desde o 25 de Abril, que se falava 
no problema do Arsenal. È assim, eu não sou um optimista. Eu lembro-me de, em várias 
conversas que tenho com amigos e com outras pessoas, todos os impérios têm o seu nascimento, 
o seu apogeu e o seu declínio e as pessoas também, as pessoas nascem, crescem e morrem! O 
Arsenal também nasceu, cresceu e se calhar há-de morrer, ou há-de se adaptar a um 
determinado contexto, porque esta situação que nós vivemos hoje, já a vivemos anteriormente, 
noutras épocas e noutros contextos!” [02:13:16-02:15:07] 
 
“E um país com esta dimensão não se pode dar ao luxo de alienar a sua capacidade produtiva e 
os postos de trabalho, porque a indústria naval aqui em Almada era um...aliás, quando a 
indústria naval desapareceu aqui em Almada, isto veio-se a reflectir depois numa série de 
coisas, foi o comércio, foi a hotelaria, foi uma série de coisas que, pronto, desapareceram 
completamente! Foi a crise que se instalou, quer a montante quer a jusante da indústria naval, a 
crise instala-se com o desaparecimento das empresas de construção e de reparação naval, às 
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lojas que vendem subselentes, ferramentas, etc., etc., as roupas prós operários, os fornecedores 
dos almoços páquela gente, os transportes, etc., etc. Tudo isto depois tem consequências! E 
estas consequências, no sentido de prejudicar politicamente, enfim, as organizações que têm 
força aqui, só veio prejudicar foi as pessoas, não é? Muitos tiveram que emigrar outra vez, 
foram-se embora pró estrangeiro, outros foram lá pa Setúbal, outros desapareceram daqui, 
pronto! Mas nós continuamos, não é? Nós continuamos cá….” [02:22:38-02:23:54] 
 
“Porque não há alternativa em Portugal, neste momento, ao tipo de reparação que nós fazemos 
pá Armada! E há duas coisas, ou acabam com a Armada, que eu não acredito, ou acabam com a 
Armada ou têm que arranjar um processo que os privados, se ficarem coma responsabilidade de 
fazer a reparação dos navios da Armada, sejam, err…sejam pagos de um modo diferente 
daquele que os arsenalistas são pagos. Ou seja, se há dificuldades do Estado pagar à Armada, 
não é, pra que a Armada pague aos arsenalistas pa manter o estaleiro, os problemas vão-se 
colocar se calhar de uma maneira mais premente se forem os privados a fazer este tipo de 
reparação. Pra já, não têm os conhecimentos que 70 e tal ou 80 anos de experiência têm os 
arsenalistas, não é? Ainda agora veio um submarino norueguês, que andava na NATO, veio cá e 
veio cá resolver o problema e o problema foi resolvido rapidamente, não foi o privado que 
resolveu, foi os arsenalistas que resolveram, com a sua grande experiência a nível de reparação 
deste meio naval. Há outros exemplos dos privados terem feito reparação em motores de 
superfície e os motores vão pá experiência e aquilo dá tudo o badagaio! Mas 
independentemente, suponhamos que havia altas tecnologias e pessoas capazes de fazer essa 
reparação, onde é que a Marinha vai buscar o dinheiro pa lhes pagar? Onde é que a Marinha vai 
arranjar recursos para pagar a essa gente? De maneira que é assim, eu sou optimista, eu acho 
que isto um dia há-de mudar, não é? Todo o mundo é feito de mudança, procurando sempre 
novas qualidades! E a vida é feita destas coisas, quer dizer, não é feita de desesperos, a vida é 
feita de confiança e de luta! (…) E quando o Arsenal desaparecer, se desaparecer um dia, outra 
coisa há-de ser aparecer pa resolver a vidas das pessoas que lá trabalham e também os 
problemas da Marinha.” [02:16:52-02:20:08] 
 
 
 
 
 
 


