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Setúbal / Emprego 
 
Alfredo Perdigão – “Na época em que eu estive em Setúbal, o meu pai descarregava, era 
descarregador de peixe na doca. Os barcos chegavam e o meu pai andava com um chapéu de 
aba larga, com uma aba pra cima, com a saca, a canastra do peixe e [reproduz acção] andar na 
prancha, gingava e o peixe saia da canastra prá…E quando ele tirava a canastra, ia ao pé de 
mim, baixava o chapéu e eu com uma alcofa recolhia o peixe…” [02.41-03:06 ] 
 
Lisboa / Condições de Vida 
 
Alfredo Perdigão –  “Não. Eu mudei..Eu em Lisboa vivi em muitos lados, vivi em Alcântara, 
vivi no largo da Ajuda, vivi em Belém..Vivia em função das possibilidades que minha mãe 
tinha de arranjar alojamento onde pudesse meter os filhos todos que tinha e o menos 
dispendioso possível!” [18:53-19:12] 
 
Alfredo Perdigão –  “Era vir a pé de Alcântara até ao Cais do Sodré. Não havia dinheiro pró 
eléctrico!..E no Cais do Sodré apanhava o barco para o Arsenal do Alfeite.” [14:08-14:19] 
 
Alfredo Perdigão –  “Fui, meu caro amigo!.. Fui tropa no Grupo de Trem Automóvel, na 
Avenida de Berna [1 Grupo de Companhias de Trem Automóvel]… e depois fui..fui mobilizado 
para a guerra nos Açores, à espera dos alemães e tive na ilha do Faial 6 meses, 6 meses no Faial, 
6 meses em São Miguel e mais 6 meses em Santa Maria. De maneira que conheço todas as ilhas 
dos Açores! Muito superficialmente! Onde ganhava 10 tostões por dia.” [15:16-15:46] 
 
Lisboa / Educação 
 
Alfredo Perdigão – “Não. Ao fim de 3, 4 anos ou 5 anos, vim morar pra Lisboa. E como a 
minha mãe tinha, era mãe de 9 filhos e não conseguia manter uma vida estável prós 9, colocou-
me a mim e ao meu irmão numa secção da Casa Pia, que era o antigo Nuno Álvares Pereira, em 
Belém. Onde eu fiz a 4.ª classe, acompanhado de uma professora que era uma jóia de mulher, 
dura na época, como se vivia!..Fiz a 4.ª classe e depois tinha já uma idade que não dava pra 
estar ali, fui transferido pá secção do Maria Pia, em Xabregas. E aí puseram-me a aprender a 
profissão de sapateiro…” [00:29-01:16] 
 
Alfredo Perdigão – “Eu tinha, por necessidade, tinha deixado de frequentar…Andei na escola 
industrial até ao 3.º ano, mas não terminei. Porque pra fazer escola, não fazia serão! E fazer 
serão implicava ganhar dinheiro pra comprar casa!” [31:00-31.15] 
 
Alfredo Perdigão –  “Escola Marquês de Pombal, em Alcântara (…) Curso industrial. De 
maneira que, para fazer serão, não podia estar na escola! E depois era também a época de..18 
anos, 19 anos, já entrava raparigas por aqui e a noite, err..epá, a brincadeira! O que esta malta 
tem agora em demasia tinha eu naquela altura racionado! Mas isso implicava falta à escola, não 
é? De maneira que era uma coisa e outra. E talvez não houvesse tanta vontade como há agora, 
não é?..E depois consegui..resolvi os problemas da melhor maneira sem ter concluir, ou chegar 
á escola. Mas também lhe digo, eu se calhar não preciso de fazer a 9.ª classe ou o 12.º, como o 
Governo propõe ou convida as pessoas a fazerem, porque eu de conhecimento tenho tanto ou se 
calhar mais do que essa malta que anda a tirar o 12.º, não tem os conhecimentos que eu tenho, 
eu sei que é assim! E comparando com os alunos que há do 12.º ano agora, eu ao pé deles tou à 
vontade pra não ficar abaixo deles, tou à vontade!” [31:20-32:41] 
 
Lisboa / Emprego 
 
Alfredo Perdigão –  “O meu avô arranjou colocação em diversas actividades e por último 
arranjou uma colocação na fábrica do açúcar em Alcântara…que continuou a fazer descargas, 
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na descarga, o açúcar, com uns sacos de 50kgs…e depois com o tempo de descarregador passou 
a guarda-nocturno. Foi o que equilibrou na época as finanças da família.” [03:16-03:42] 
 
Alfredo Perdigão – “Tinha! Tinha o trabalho de sapateiro… [Mas chegou a trabalhar na arte!..] 
Pois, cheguei! [entre risos e imitando a acção de coser] …Sei puxar a linha, sei que é difícil, sei 
que magoa as mãos!..Daí eu não gostar, não aceitar a profissão com bom grado, não é? E 
pretender outra coisa.” [04:00-04:18] 
 
Lisboa / Associativismo 
 
“Nessa altura eu era sócio do Clube de Campismo de Lisboa…Não fui fundador, mas fui dos 
primeiros do movimento campista!..Do Clube de Campismo de Lisboa.. Quando o clube de 
campismo para ocupar o parque de campismo que tem na Costa da Caparica, eu faço parte de 
um grupo de campistas que foram práli desbravar o terreno, os primeiros a acampar..De 
maneira que faço e nesse grupo também me integrei com gente de esquerda! Eram as únicas 
pessoas no campismo que dava pra!..E era através do campismo que eu fiz uma série de 
viagens, também percorri o país à boleia e com alguns amigos que me davam boleia, que me 
levavam…” [55:23-56:12] 
 
Cova da Piedade / Migrações 
 
Alfredo Perdigão – “De maneira que quando me casei morava no Casalinho da Ajuda e vim 
morar prá Cova da Piedade. Onde tive 18 anos a viver.” [19:00-19:12] 
 
Alfredo Perdigão – “Porque houve um período, colegas meus foram  prá África do Sul, pró 
Canadá e prá Venezuela e..quem quer que foi “Pá, vem com a gente prá Venezuela! Vem com 
a gente prá África do Sul!” E eu só não fui porque a minha mulher impunha “Não. Tu vais eu 
não vou! Não vou deixar a minha mãe sozinha aqui!”…De maneira que não fui. E o que eles 
conseguiram na emigração eu consegui cá. Foi a casa e foi a vida estabilizada. Com as 
respectivas dificuldades, que não sou rico, mas tenho uma casa da qual só pago a contribuição, 
não pago a renda de casa!” [21:35-22:19] 
 
Cova da Piedade / Emprego 
 
“Era vulgar ser assim, os mestres. Eu fui costureira e a mestre nunca talhava à nossa frente, 
nunca mostrava, nunca ensinava! Nessa época era assim! Pra não aprenderem! Pra não ficarem, 
subirem a frente, a concorrência!” [28:54-29:09] 
 
Cova da Piedade / Namoros e Casamento 
 
Alfredo Perdigão - “Err, a minha senhora foi-me apresentada por um colega meu…Havia um 
colega meu que trabalha comigo, quer era do Seixal, que também era do grupo de esperantistas 
e a mulher dele, a minha mulher fazia trabalhos prá mulher dele. E ele falava “Epá, ó Emília, a 
gente tem que apresentar o Perdigão à Maria Joana, que a gente pode fazer um casal 
jeitoso!”..E apresentaram-me e deu resultado.” [18:00-18:33] 
 
Cova da Piedade / Associativismo 
 
Alfredo Perdigão – “Da Cooperativa Piedense…E essa rapaziada que vivia, que trabalhava no 
Arsenal e que já era sócio da Cooperativa, puxaram-me práli.. “Pá, tu…podes ter ali um lugar 
na Direcção!” E..lá me propuseram numa altura pró Concelho Fiscal, noutra situação..Tive ali 
uns 3 ou 4 anos a trabalhar na Cooperativa, que deu , que tinha, como agora acontece com este 
amigo  vejo a mulher queixar-se que ele não tem tempo suficiente em casa porque está na 
Incrível Almadense e a minha mulher também se queixava que eu vivia mais tempo na 
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Cooperativa do que em casa! Mas isso é das sociedades, da actividade das sociedades de recreio 
ou das cooperativas!” [20:28-21:13] 
 
Alfredo Perdigão – “Sim, à Cooperativa Piedense. Fui durante 3 ou 4 anos e depois…A 
Cooperativa também teve momentos difíceis, a massa associativa, problemas de incompreensão 
dos sócios para com as direcções e…depois afastei-me um bocadinho, porque..fiquei de fora das 
guerras que existiam” [51:16-51:39] 
 
Alfredo Perdigão – “Mas aprendi, durante o tempo que tive na Cooperativa, convivi com 
médicos da Marinha, com sargentos, enfermeiros da Marinha, que prestavam assistência 
médica e de enfermagem no posto médico que a Cooperativa tinha instalado. Foi na época em 
que nós lá tivemos…Era um grupo de pessoal do Arsenal com uma visão avançada, na qual tava  
integrado o Ernesto e (…) o Alfredo da Conceição Santos! Dinamizámos a instalação do posto 
médico, com a colaboração de médicos da Marinha e enfermeiros da Marinha. E depois 
comecei a contactar com os enfermeiros e com os médicos e..foi uma experiência grande. Na 
época era uma solução pró problema da assistência médica, porque a assistência social não dava 
pra todos, haviam pessoas que não tinham direito a assistência social e então serviam-se dos 
serviços sociais da Cooperativa. E isso deu-me uma experiência de convivência e gostei da 
passagem. E tive num período na Cooperativa em que a Cooperativa comprou os terrenos dos 
antigos, não sei se ainda são…os antigos terrenos onde a Cooperativa, a quinta da Cooperativa 
em Corroios. A Cooperativa  fez um investimento e na altura tinha que entrar com um sinal prá 
compra do terreno e a Cooperativa não tinha dinheiro pra dar de sinal. Então houve alguém que 
teve a feliz ideia de “Este gajo tem lata pra pedir, tem coragem pra pedir, vai como vendedor!” 
Era um vendedor de calçado e que conhecia os fornecedores da Cooperativa do norte, de 
lanifícios e de calçado, o que fornecia… “Este tipo vai com ele, ele não paga a viagem, o outro 
dá-lhe boleia, e ele sugere aos vendedores que recarguem a cobrança das contas da 
Cooperativa, o pagamento das compras de 6 meses..esses 6 meses, não pagamos esses 6 meses 
e dá um…uma verba que dá…E foi assim que se conseguiu o dinheiro pró sinal!..Mas isso deu 
como consequência uns filhos da mãe [ri-se] mal intencionados alcunhar-me que eu fui a 
passear  por conta da Cooperativa e a governar-me, a comer à… Que era a contra..o grupo 
contra a direcção que estava!” [51:54-54:37] 
 
Alfredo Perdigão – “De maneira que eu..na vida associativa sempre! E isso depois transmite-se, 
porque a gente conversa com a malta que me queria ouvir e a partir daí nasceu..O Clube da 
Campismo da Piedade e o Clube de Campismo de Almada é o sucessor do Clube de Campismo 
de Lisboa. È o seguimento do Clube de Campismo de Lisboa.” [56:13-56:33] 
 
Arsenal / Cultura Material 
 
Alfredo Perdigão - “Era, aquilo..não imagina, aquilo era um barracão de todo o 
tamanho!..Desagradável e tal.” [01:02:08-01:02-13] 
 
Alfredo Perdigão  - “Sempre soldador! Tive ali uns 6 meses na construção naval…mais depois 
transferi prá soldadura e a partir daí…” [22:28-22:38] 
 
Alfredo Perdigão  -  “As duas coisas!..Quando não havia construção era a reparação..E quando 
os trabalhos demoravam mais da reparação, eram os trabalhos especializados, nos submarinos. 
Pró submarino eram escolhidos os mais pacientes, os mais minimamente perfeitos ou..mais 
jeitoso, mais aperfeiçoados! Havia sempre uma escolha e eu fazia parte desses escolhidos, não 
é? E isso deu-me uma subida que me levou onde eu cheguei! [sorri] Tanto nos submarinos, 
como nas reparações, como nas construções!..Fiz uma..e também andei períodos na oficina de 
caldeiraria de ferro, tinha um colectivo de 3,4 soldadores que dava assistência ao trabalho da 
oficina de caldeiraria. Soldava anilhas, soldar tubos…o trabalho que era preciso soldar. E praí 
também ia um grupo de soldadores que tinha mimo pra fazer um trabalho perfeito! O tubo de 
soldar ou a manilha perfeita, na época era a visão do trabalho, o trabalho acabado, ter uma visão 
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de perfeição!..Que se foi perdendo depois com o andar prá frente, depois entrou-se num 
período, não vale a pena perder tempo com perfeição, que isso é preciso é ficar soldado e os 
peixes e os marinheiros não tão à procura se a soldadura tá bem feita ou se tá bonita ou se não 
está!..E depois foi por aí!...E depois essa preocupação foi transmitida pra esse tal engenheiro 
com quem eu convivi, que veio de Inglaterra e que dizia “Se em Inglaterra as mulheres tiveram 
que soldar os navios que foram prá guerra, se tivessem preocupados com as soldaduras direitas, 
os navios não sabiam fazer o desembarque na Costa Norte.” [22:46-24:33] 
 
Alfredo Perdigão - “ Forte e feio! Ele dizia que tinha até o sistema dos ingleses, forte e feio! Os 
peixes debaixo de água não vêm a soldadura! E foi a partir daí que entrou e depois nem toda a 
gente se adaptou ao sistema, não é? E...Mas a malta nova que já cresceu naquele ambiente, já 
acabava por fazer, também já fazia e alguns até já abusavam, já faziam demais!” [24:41-25:03] 
 
Alfredo Perdigão – “Nalgum navio? O Erati…o Gerês, o São Mamede…O Hector Eron!..Os 
navios grandes, os petroleiros, em quase todos eu participei na construção!..Err, inicialmente na 
oficina e depois, à media que a montagem vai crescendo, as pessoas acabam por ir pró navio e 
concluíamos os trabalhos a bordo. E isso era também feito em função, era escolhido uma 
certo..números de trabalhadores que oferecesse o mínimo de garantia ao chefe que estava a 
tomar conta do trabalho. E isso impunha-se pela capacidade de orientação e de comportamento 
do trabalho, que dava um à vontade ao dirigente, “Eh, tá ali o Perdigão, ele toma conta daquilo, 
a gente está à vontade!” E isso dava-me a confiança a quem estivesse, a mim e a quem 
dirigia!..” [27:06-28:11] 
 

“Porque..era o Arsenal que, em relação aos estaleiros no país, o Arsenal é que mandava nessa 
época! Foi pioneiro na construção de petroleiros e depois do Arsenal é que começou a existir 
construção em Viana do Castelo e na Figueira da Foz, nos estaleiros da Figueira da Foz e da 
Gafanha da Nazaré, mas não eram barcos do tamanho daqueles, barcos de grande calabre foi o 
Arsenal, o Arsenal era pioneiro em grandes construções. E o Estado se tivesse orgulho do que 
os trabalhadores tavam a fazer, não perdiam aquele tipo de construção, tinham mantido, mas!..” 
[15:52-16:29] 
 

Arsenal / Vivências 
 
Alfredo Perdigão – “Com 16 anos…E aí é que eu aprecia no Arsenal, ia..apanhava o barco no 
Cais do Sodré, vestido de Mocidade Portuguesa com as calças da mocidade portuguesa, a blusa 
verde e o emblema da Mocidade Portuguesa, o cinto e o boné…E quando aquela malta me via, 
um membro da Mocidade Portuguesa  no Arsenal, “Este já é de Legião, já não é!..”  “Já não é 
preciso convidá-lo pá Legião, que já cá está dentro!” E andei esse tempo todo à vontade, nunca 
me incomodaram, por pertencer à Legião Portuguesa.” [01:49-02:20] 
 
Alfredo Perdigão - “Aprendiz, ajudante, ajudante de 3.ª, ajudante de 2.ª, ajudante de 
1.ª…operário, operário de 3.ª, operário de 2.ª, operário de 1.ª..ajudante de contramestre, 
arvorado, depois contramestre e ultimamente deixou de ser contramestre pra ser operário chefe. 
E operário chefe ou mestre e cheguei a contramestre” [08:53-09:20] 
 
Alfredo Perdigão – “Isso era regra do Arsenal, quem fosse à tropa regressava e ocupava o seu 
lugar e continuava a trabalhar no Arsenal.” [17:35-17:45] 
 
Alfredo Perdigão – “Comecei a fazer, era…aprendiz de construção naval, de serralheiro, andava 
como um operário de construção naval! E depois nesse intermeio houve um…um soldador que 
que teve sempre a dizer “Como é que é, pá? Não fiques aqui na construção naval, vai pá 
soldadura, que a soldadura é a profissão do futuro!..” E ele lá me convenceu e eu lá engrenei, 
mudei da construção naval pra aprendiz de soldadura. E foi de facto, foi onde eu evoluí e fui 
andando, fui andando!..” [05:03-05:38] 
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Alfredo Perdigão - “Vim-me embora também porque na época já estava em guerra com o meu 
engenheiro. Ele era boa pessoa, eu considero que era boa pessoa! Porque sabia ouvir, 
sabia…ouvia as contradições da mestrança e ele discutia muito comigo, eu não concordava com 
as maneiras de ver dele e ele por vezes dizia “Epá, tu és lixado,pá! Tu devias era ter ido era pra 
delegado sindical!” “Tas sempre a defender os operários!” “Senhor Engenheiro,  se eu não 
defender os operários, com quem é que eu trabalho? Se é com eles que eu tenho que apresentar, 
tenho que resolver os problemas de produção que os senhores põem! È com eles que eu tenho 
que sobreviver..” De maneira que depois as coisas complicaram” [09:49-10:40] 
 
Alfredo Perdigão - “É um jovem, na época em que ele me apareceu no Arsenal, era um 
escuteiro da JOC [Juventude Operária Comunista], que era católico na altura e nós 
chamávamos-lhe o Padreca, Senhor Padre!” [01:11:38-01:11:55] 
 
Carlos Rosado - “Porque nós os garotos, os miúdos, que entrávamos com 14, 15 anos, 
ficávamos logo com um nome, comunizado em função da nossa maneira, portanto, até da nossa 
personalidade! Ora, o Perdigão, com a medida do tempo que avançou, eu fui verificando 
também, apesar de ser garoto  ia verificando..que ao Perdigão ninguém lhe tocava, porque a 
partir daí o Perdigão era um líder incontestável, era um homem com a sua personalidade, era 
um homem altamente respeitado, quer por cima, quer por baixo! Razão porque nunca deram-lhe 
outro nome! Alias, no livro do Policarpo, ele explica que alguns realmente não tinham as suas 
alcunhas, porque eram homens acima do normal de cultura. O Perdigão é um desses homens.” 
[07:16-08:00] 
 
Alfredo Perdigão - “(Tinha contrato?) Não. E até achava esquisito quando era pra eleições, as 
eleições, eu recebia o voto sem fazer qualquer inscrição!” [11:30-11:41] 
 
Carlos Rosado - “Quando eu entrei, fui obrigado a assinar um documento em que repudiava 
todas as actividades comunistas e só assim me foi concedido, a mim e aos rapazes do meu 
tempo, entrarmos no Arsenal do Alfeite!” [12:18-12:32] 
 
Carlos Rosado - “É certo que eles eram obrigados a ser da Legião Portuguesa, que eu lembro-
me bem do meu pai me contar essa história, que o meu pai também era arsenalista, o meu irmão 
também, eles contavam-me as histórias todas… Mas quando a fornalha destes homens do meu 
tempo entraram, foi uma grande fornalha que apareceu…já nos obrigaram a assinar esses 
documentos todos!.. E alguns até inclusive entravam como assalariados e não como 
trabalhadores efectivos do Arsenal do Alfeite!..Eu no caso desses, um exemplo desses, é o meu 
irmão, que entrou como assalariado. .Eu não. Eu já entrei como efectivo, mas com a obrigação 
da escrita, ah! E imediatamente mobilizado para todas as acções do Estado, pra que eu não 
podia protestar!” [12:41-13:23] 
 
Alfredo Perdigão - “Não, porque eu vinha da Mocidade Portuguesa, amigo! Eu entrei como se 
fosse da família! E de facto não via, não via!..Eu andava ali protegido, parece que era uma 
almofada que me protegia!..Da situação e da malta que progressista que me queria apanhar!” 
[13:29-13:48] 
 
Alfredo Perdigão - “E aí é que nesse transporte, nessa viagem de meia hora, ou 3 quartos de 
hora às vezes..é que se começavam a  fazer grupos de..uns falavam de futebol, outros falavam 
de livros, outros falavam de política, outros falavam de cinema, outros falavam das conquistas 
das noites anteriores..uma pessoa ia entrando, ia escolhendo o grupo onde o deixavam entrar..E 
eu entrei no grupo dos separatistas. Dos que andavam a..usavam o Esperanto  pra fazer 
encontros e para atingir..isso já foi numa época mais movimentada de 45, 46, onde..depois da 
guerra!” [14:22-15:11] 
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Carlos Rosado - “O Perdigão fazia parte daquele grupos de homens que ensinavam os jovens a 
ser homens. Para além do trabalho e aquilo que ele contou, havia componentes que eles, não só 
o Perdigão como outros, nos iam encaminhando práquilo que a pouco disse da tal cultura 
operária do Arsenal do Alfeite. E isso levou a que hoje, como eu que já estou reformado do 
Arsenal há um tempo e essa paleia de homens ainda admiramos muito os homens simbolizados 
pelo próprio Perdigão! Muitos já partiram e tal mas são simbolizados por ele. Ele pra mim e 
pra outros é realmente um exemplo de como é que ajudou a formar gente! Ele que teve todo um 
princípio de vida que já acabou de dizer, conseguiu depois, um grande autodidacta, transmitir a 
esta juventude realmente o que era ser-se homem. Em todas as vertentes! Profissionais, 
políticas, cultura geral...” [25:18-26:17] 
 
Alfredo Perdigão - “È com vários…Mas havia um do qual eu me recordo que..ele quando estava 
em trabalhos que eu tinha de ver como era, ele mandava-me à casa de banho ou mandava-me ir 
buscar isto ou aquilo pra eu não ver!..Que era considerado o operário mais competente, o 
soldador mais competente do Arsenal, que era o Pedro Rodrigues Trovão…” [28:20-28:44] 
 
Carlos Rosado - “Fundamentalmente o Jacob! Foi!.. O Carlos Jacob era um homem também 
aqui da Cova da Piedade, um homem excepcional também, Perdigão! Esperantista!” [29:41-
29:51] 
 
Alfredo Perdigão - “E depois é em contacto com os outros, não é? A gente vai vendo e…Aquilo 
também é mais, a profissão era mais de mão. Mais de mão e de vista e depois uns conceitos 
técnicos. Este amigo [referindo-se ao Senhor Rosado], houve uma altura que eu estava a 
pretender ascender à categoria de mestre, de contramestre, e precisava de ter conhecimento 
sobre desenho, sobre o desenho de construção naval e desenho de soldadura e eu desenho, 
amigo, eu era um nulo em desenho! E este amigo, como ajudante, era ajudante na época, saia do 
trabalho, passava na minha casa, jantava comigo e ensinava-me a olhar pró desenho, a 
compreender o desenho” [29:51-30:38] 
 
Alfredo Perdigão - “No barco! E esses esperantistas tavam interligados com associações que 
havia na época em Lisboa… Lisboa e Barreiro e a gente marcávamos encontros com famílias, 
era um encontro de famílias, mas falámos sobre os Esperanto e sobre a política!..E esse 
convívio familiar, eram famílias! E daí nasceu naturalmente a minha maneira de estar em 
família com o mundo. È claro que também nesse mundo entrava o mundo político. O que se 
vivia na Europa na época, o que se passava.” [33:32-34:11] 
 
Alfredo Perdigão - “Não, foi criado por nós. Do convívio que nós tínhamos com os outros 
esperantistas, procurámos trazer o Esperanto pra dentro do Arsenal, como uma organização que 
se implantasse dentro do Arsenal, que servia de convívio, de rede de várias pessoas e com o 
objectivo, pra justificar a presença, a criação do movimento dentro do Arsenal, criámos uma 
caixa de auxílio, chamada Estrela Verde. A gente contribuía com a cotização e essa cotização 
dava para conceder empréstimos a quem tivesse necessidades económicas, deste ou daquele 
problema económico.” [35:58-36:39] 
 
Alfredo Perdigão - “Até depois quando eu me vim embora…Depois dessa, depois no Arsenal é 
que se criaram outras caixas, com o mesmo objectivo e que dava pra ajudar os trabalhadores 
que tinham problemas…ou tinham problemas de saúde, não tinham dinheiro e era subsidiado..” 
[36:46-37:00] 
 
Carlos Rosado - “Por oficinas, mas fundamentalmente pela construção naval (…) Porque esse 
exemplo da Estrela Verde, pra nós mais novos, criou-nos realmente essas motivações, essas 
caixas de auxílio e participação, mais abrangente do que aquelas que eles tinham. Porque pra 
nós, prós rapazes novos nessa altura, víamos que a Estrela Verde era o fio condutor para 
realmente as pessoas perderem viver. E esse fio condutor, nós entendemos que temos de criar 
outras coisas. Tou a falar noutros homens, como o Carlos Brito, Carlos Brito não é o homem do 
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PCP, é um homem que foi técnico da Câmara, foi vereador da Câmara, após o 25 de Abril. E 
outros!..E esses jovens impulsionaram mais, deram mais outros passos pra realmente tornar 
estas caixas mais eficazes e mais eficientes. E depois com a colaboração de homens também já 
menos novos, homens da idade do Perdigão, que tinham outras atribuições, juntaram-se aos 
novos e começaram a ter outras atribuições, como é o caso do Esgraveto, do Luís Perdigão 
Bastos! (…) Que era a visão aí já até da visão política, de auxílio aos presos políticos. E as 
caixas que foram feitas para realmente termos direito a assistência médica, subsídios pra quem 
não podia, começámos também com esse movimento a dar contributos prás famílias dos presos 
políticos. Porque a repressão era muito grande dentro do Arsenal, a partir do momento que esta 
juventude lá estava, acompanhada por estes homens, e essa repressão tinha sido combatida de 
outra maneira e era assim que nós fizemos também uma fase da vida do Arsenal do Alfeite!”  
[37:12-39:09] 
 
Alfredo Perdigão – “Eu talvez era o mais político, que defendia ou procurava apresentar os 
problemas do Partido Comunista e havia alguns mais..mais de outros lados, de outras 
facções…Mas sempre política.” [39:22-39:51] 
 
Alfredo Perdigão - “Nós tínhamos um contramestre que era sargento da Legião Portuguesa e a 
figura dele era um homem, era um mastodonte, que só a altura dele metia medo a alguns! Mas o 
tipo gostava de mim... Por uma questão de simpatia, ele simpatizava comigo, eu podia dizer, 
podia fazer o que queria, tava à vontade com ele! E tinha a alcunha do Marujo. Era sargento da 
Legião Portuguesa. E foi contramestre da oficina. E fez apreciações, fez julgamentos 
profissionais, que alguns acertou, outros não acertou, de maneira que isso deu…criámos uma 
animosidade com ele” [40:05-40:51] 
 
Alfredo Perdigão – Eu amdava cá por baixo..E tinha medo, na época tinha medo! Eu mal 
conhecia o Jaime Serra e não sabia que o Jaime Serra desempenhava a função que tava a 
desempenhar e quando falava com ele era uma pessoa que metia respeito, não sabia o que é que 
ele andava a fazer! De maneira que isso em relação às outras pessoas, havia essa distância! 
Havia necessidade de as pessoas não se identificarem…E eu não perguntava nada dele, também 
não tinha o espírito de ir procurar quem era, não é? Era…a minha posição dentro da política era 
quase que intuitiva, era natural!” [41:33-42:08] 
 
Carlos Rosado - “Tá em causa é que as lutas sociais no Arsenal do Alfeite eram fundamentais 
porque nós ganhávamos mal! Nós não vivíamos, sobrevivíamos!..E então por vezes como o não 
podíamos manifestar abertamente, a nossa participação era como que um movimento surdo, em 
que toda a gente sabia que tinha que lutar, que tinha que fazer alguma coisa e esse fazer alguma 
coisa era o suficiente para atemorizar alguns daqueles que eram os chefes e engenheiros e 
tal..Diz “Ui que isto anda muito mal, que eles andam já a querer reivindicar alguma coisa!” Era 
nesse aspecto. Agora houve realmente gente também que foi continuando objectivamente a 
lutar, politicamente a lutar, com muita força! Que culmina efectivamente com o assalto de Beja, 
quer dizer!..Há toda uma preparação, reparemos..O assalto de Beja dá-se em 61, 60, 61, 
tínhamos homens a nível da Administração, como o Sim-Sim, tava na Administração, era um 
homem muito conceituado e era da parte administrativa, que participou no assalto de Beja!..No 
Arsenal, da oficina de soldadura e de construção naval participaram muitos, muitos! Uns por 
arrastamento, outros realmente por opções políticas, foram por aí fora e mais alguns de outros 
sectores…Esse foi o culminar de toda a luta que as pessoas tinham realmente no Arsenal do 
Alfeite.” [42:45-44:12] 
 
Carlos Rosado - “O meu pai era também do Arsenal do Alfeite e eu lembro-me muito bem em 
47, quando o meu pai, eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade..e o meu pai chegou a casa e 
disse prá  minha mãe, nunca mais me esquece!..uma data de miúdos, uma data de irmãos, 
filhos!.. “Entrámos em greve a partir das corticeiras do Rank [Ranking & Son], em 47. E como 
as corticeiras do Ranq eram as mulheres revolucionárias de Almada, contrariamente à posição 
de que os homens eram grandes revolucionários, foram elas que obrigaram a construção naval 
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toda, não só do Arsenal, como na Margueira, nos Estaleiros da Margueira, como no Parri Son 
[Parry& Son] e tudo isso a fazerem greve. E foram direito aos estaleiros fazerem isso!..Mas isso 
foi, eu vivi, senti em casa as coisas, mas vivi porque o meu pai me contava muito directamente. 
E o pisar a relva era isso mesmo, era que ai de quem pisasse a relva, cuidado!..” [44:37-45:29] 
 
Carlos Rosado - “Estamos precisamente na década de 50, 56, 67 e essa campanha para adquirir 
a rotativa pró República, nasceu precisamente desses homens conotados com o mundo da 
política. Não eram só os comunistas e aqui há que dizer isto, muita gente seria comunista que 
também participava nisso! E começou-se a angariar fundos dentro Arsenal pra isso. E nessa 
altura fomos muito perseguidos, porque realmente apareciam nomes, o República publicava os 
nomes de quem participava, de quem ajudava, vinha lá tudo escrito! E então no Arsenal do 
Alfeite passou a haver uma repressão muito grande, feita por alguns guardas do Arsenal do 
Alfeite (…) Porque realmente entendiam que aquela jornada do República era actividades 
comunistas! E como nós tínhamos assinado um papel todos que não podíamos ter aquelas 
actividades, queriam fazer mossa, sempre a repressão, no fundo, era a repressão!” [49:28-50:33] 
 
Carlos Rosado - “O que levou muita gente nova a sair, a procurar outros meios, porque a 
repressão dentro do Arsenal foi impressionante, uma coisa! Depois do assalto de 
Beja…Era..quase sem explicação, quase sem explicação!..E a rapaziada tinha que se pôr a 
mexer…iam ficando alguns e tal  tal, com resistências, mas…Foi uma época muito difícil!” 
[01:04:01-01:04-27] 
 
Alfredo Perdigão - “Uma pessoa, dos poucos trabalhadores que tinham a coragem de ir à 
Administração, eram os evoluídos, eram os que eram capazes de falar com alguém ou que 
tinham coragem de dizer que iam falar com alguém!” [01:13:14-01:13:27] 
 
Alfredo Perdigão - “O Santo Coutinho era engenheiro e depois foi a administrador quando 
o..Mas havia um chefe da divisão de pessoal que não me lembro o nome dele, mas para falar 
com ele, era difícil falar com ele! Assim como havia o outro engenheiro, o engenheiro das 
caldeiras, que era..o Carvalho Alves, que era um homem empertigado, era imponente! O homem 
não dizia nada a ninguém mas só a figura dele impunha respeito! E uma pessoa pra falar com 
ele, eh..amedrontava-se, não é? ” [01:13:50-01:14:20] 
 
Carlos Rosado - “O meu pai também trabalhava no Arsenal, era pedreiro, porque há pedreiros 
no Arsenal do Alfeite a fazer as caldeiras dos navios..E uma altura o meu pai na oficina de 
máquinas tava a fazer um fixe pra colocarem na máquina pra trabalhar, pra pôr lá umas 
coisas..e o meu pai tava a trabalhar e tava a retocar o fixe com um colherim, que é uma colher 
de pedreiro pequenina e esse engenheiro Carvalho Alves, que tinha mania que era um 
gajo!..”Oh senhor pedreiro, porque é que o senhor não trabalha com a colher grande, em vez de 
trabalhar com a colher pequenina, que tá a demorar mais tempo?” E o meu pai diz assim “ Oh 
senhor engenheiro, a sua criada dá-lhe chá com colheres de sopa?” Foi castigado 8 dias! È pra 
mostrar quem era este Carvalho Alves!..” [01:14:26-01:15:08] 
 
Alfredo Perdigão - “Eu tenho um problema, apanhei no Arsenal um problema de frio, porque na 
época não tinha, os agasalhos não funcionavam, não havia dinheiro pra comprar agasalhos e 
houve muitos trabalhos que eu fiz na popa do navio, junto ao leme..soldar, fazer uns 
acabamentos ali, aquele conjunto..e aquilo é junto a água. Junto à água com o vento nordeste. O 
vento soprava e…quem mandava ali fazer o trabalho não tava ali preocupado se tinha frio ou se 
não tinha! E esse frio ficou introduzido e depois os banhos que eu apanhava ali, fiz uma série de 
judiarias também! Como por exemplo, soldar de tronco nú, apanhei…problemas na pele e 
também tive, tive…na construção de um navio patrulha, que eram os pequenininhos, eu estava 
no cavernal a fazer uma soldadura e descuidei-me não sei como é que foi, o alicate encostou, 
tinha um fato de macaco com fecho éclair, o alicate encostou ao fecho éclair e eu desmaiei e o 
alicate ficou em contacto, até pôr o fecho éclair em brasa!..E fazendo em brasa, fez-me uma 
costura aqui no peito” [01:22:33-01:23:48] 
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Carlos Rosado – “Eu gostava de dizer uma coisa, que realmente nós lá nessa altura e focar..que 
realmente nós éramos motivados devido também à falta de segurança. E quantas vezes nós, 
rapaziada da minha idade, lutámos efectivamente pá segurança, porque não havia nada! Era…É 
a contradição do Arsenal do Alfeite, a falta de segurança era a contradição do Arsenal do Alfeite! 
E então aí a rapaziada muito lutou, muito protestou e conseguiu concerteza vencer algumas 
coisas!” [01:25:53-01:26:24] 
 
Carlos Rosado - “O Couto!..De um convés, cá pra baixo pró tanque! Na altura foi no Gerês, 
acho que foi no Gerês!..” [01:26:43-01:26:56] 
 
Alfredo Perdigão - “E essa situação marcou-me muito e eu quando ia pró trabalho, quando ia 
pra fazer, quando estava a dirigir o trabalho, punha lá engenheiros “Oh engenheiro é preciso 
fazer assim!” “Epá  tas sempre com exigências!” “Oh senhor engenheiro, estou a evitar que 
aconteça o mesmo que aconteceu com o Couto!”…”O senhor engenheiro não viu o homem lá 
me baixo, eu vi! Tem que que criar condições pra se trabalhar!” E ele dizia “Poça, porque é que 
não vais pró sindicato?”  “ O engenheiro quando veio de Inglaterra, concerteza em Inglaterra 
não se trabalha como se trabalha aqui, com falta de segurança!” Isso era um problema também 
que se debatia muito.” [01:27:03-01:27:36] 
 
Alfredo Perdigão - “Quando ele falava que eu podia ser delegado sindical era a brincar, porque 
ele sabia bem que a gente não estávamos sindicalizados, só que o meu comportamento era o 
comportamento igual ao que os sindicalistas tinham nas empresas particulares na época! Já 
lutavam por certas condições, por salários melhores, por..condições de trabalho 
melhores!...Utilizar o capacete de segurança já foi uma!..Já foi depois da CUF utilizar, a CUF  
do Barreiro e…” [01:27:46-01:28:16] 
 
Carlos Rosado - “Também não havia cultura disso! Nós não tínhamos cultura ambiental, não 
tínhamos cultura de defesa, de protecção. Hoje nós falamos assim, tamos à vontade, mas 
realmente não havia..não távamos nem despertos pra essas coisas!” [01:28:38-01:28:51] 
 
Alfredo Perdigão - “Em relação ao ARGIBAY [estaleiro em Alverca]  e em relação à CUF, que 
eram as empresas de construção naval na época, o Arsenal tinha ordenados mais baixos. Quem 
mandava nos ordenados era a CUF, ali em Lisboa, na Rocha Conde D’Óbidos, o ARGIBAY e 
Parri Son [Parry&Son]. No ARGIBAY e no Parri Son [Parry&Son] ganhava-se mais que o 
Arsenal. O Arsenal tinha a vantagem da garantia de trabalhar pró Estado e com uma reforma a 
longo prazo, a atingir…Daí que eu agora tou reformado com uma reforma melhor que a dos 
trabalhadores do ARGIBAY e do Parri  Son” [01:04:35-01:05:12] 
 
Carlos Rosado - “A maior parte dos quadros da Lisnave são oriundos do Arsenal do Alfeite, 
hum? Estamos a falar da construção naval e soldaduras e tal..A maioria dessa gente, eu tou-me a 
lembrar do Ramos, que era da soldadura…o Faísca! Não se lembra de como foi pra mestre lá da 
Lisnave? Portanto houve uma série de grandes funcionários do Arsenal do Alfeite, que por força 
de conseguir ganhar mais dinheiro foram prá Lisnave!..” [01:05:37-01:06:04] 
 
Carlos Rosado - “A estrutura do Arsenal do Alfeite, é certo que pagava menos e isto aqui que já 
foi dito, mas havia uma coisa que era..a escola do Arsenal do Alfeite, para além de ser uma 
grande escola social, era fundamentalmente uma grande escola profissional. Os aprendizes até 
podiam estragar, porque estavam a aprender! Fossem eles aprendizes de soldadura, de 
máquinas, de ali, de acolá..então havia toda..havia um, concerteza verbas! Ou então era má 
gestão..Haviam verbas determinadas para os gastos da aprendizagem. E daí saíram grandes 
profissionais!..E temos que fazer justiça, o Arsenal do Alfeite participou muito nesses 
profissionais, muito, muito, investiu fortemente neles!” [01:06:19-01:07.03] 
 
Maria Perdigão – “Compensar não ganharem bem, eram as horas, as noites, que o meu marido 
hoje sofre tanto por causa disso! Eram tantas horas!” [01:07:40-01:07:51] 
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Maria Perdigão – (Faziam muitas horas extraordinárias? Tinham prémios de produtividade?) 
Tinham, tinham! E era assim que sobreviviam!” [01:07:52-01:07:57] 
 
Alfredo Perdigão - “Ele procurava arranjar empreitadas e às vezes serões, para compensar a 
malta que ganhava pouco e…quando se diz, ainda se diz que quem faz serão, quem faz 
empreitadas é pra render o peixe, é pra não produzir, em certos casos a coisa existia..havia um 
abuso, a malta não..não produzia, mas!..era uma deficiência da organização do Arsenal e parece 
que ainda há…” [01:08:51-01:09:24] 

 
Alfredo Perdigão - “Err, o comer tudo lá de casa era um problema! Porque cada um levava oq 
eu podia e quem tinha necessidades económicas não podia comer à frente dos outros! [ri-se] 
Porque os outros não podiam ver o que estava comer, que era mal alimentado..E era comer de 
lancheira, lancheira tapava o pouco que se levava..E depois lá o…o Arsenal lembrou-se de criar 
o refeitório, parece-me que foi por pressão dos trabalhadores também!..” [57.10-57:38] 
 
Carlos Rosado – “ [A mãe de Carlos Brito] Era cozinheira no refeitório. Portanto o refeitório 
nasce logo se não é em 53, 52, no princípio dos anos 50, porque a mãe dele era realmente a 
cozinheira.” [58:15-58:25] 
 
Alfredo Perdigão – “E depois começou-se a servir…Mesmo assim nem toda  agente tinha 
dinheiro pra pagar a refeição!” [57:50-57:57] 
 
Alfredo Perdigão - “Mas também era difícil porque havia sempre…começa logo de aprendiz, há 
um que é mais, apanha mais e sobre mais, cresce mais e depois os outros que não acompanham, 
começam a haver, aquela guerra provocada pela inveja! Isso é dos tempos! E parece que ainda 
não desapareceu…” [58:42-59:02] 
 
Alfredo Perdigão - “Comíamos em meia hora, fazíamos a outra meia hora a nadar, a tomar 
banho (…)Não era proibido, mas a malta tomava!...Mas no Inverno não se podia tomar banho! 
E depois nesse espaço ou se lia, ou se..  e depois começaram-se a criar bibliotecas, uma 
biblioteca do Arsenal, na oficina de soldadura, a malta ou ia buscar um livro ou..fazia outra 
coisa! Agora neste momento não me lembro bem…mas era ou ler ou falar de futebol, ou falar 
do engate, ou falar das brincadeiras ou brincar!..” [01:00:14-01:01:00] 
 
Alfredo Perdigão – “Era mais na construção naval…Porque, o que se passava na oficina de 
máquinas..Não, nós tínhamos  muito contacto. Nós oficina de construção naval, conviver com 
os da de máquinas, era só na hora do almoço, não no encontrávamos..Porque eles tinham uma 
vida interna e nós tínhamos outra.” [01:01.17-01:01:32] 
 
Alfredo Perdigão – “Ou nos encontrávamos na hora do almoço ou no barco! No barco é que nos 
encontrávamos, é que os grupos se encontravam. E depois o que se passava no barco era 
transmitido pá oficina. Havia quem aproveitava e transmitia e depois punha a funcionar as 
teorias do barco, do tempo que poupava no trajecto na oficina, nos  tempos livres da oficina.” 
[01.01:35-01:02:00] 
 
Alfredo Perdigão – “E depois havia também aqueles tempos vagos para fazer brincadeiras, para 
fazer..coisinhas, biscatezinhos, coisinhas de trabalho! Cada um queria aproveitar-se dos que 
tinham jeito manual pra fazer isto ou aquilo e faziam..às vezes faziam na hora de trabalho e 
outras faziam fora do trabalho.” [01:02:13-01:02:30] 
 
Carlos Rosado – “Porque nós távamos na oficina A e o outro na oficina B e quando tinha que 
haver correios políticos, era o encontro quando se ia prá reparação, prós navios.” [01:02:36-
01:02:45] 
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Alfredo Perdigão – “Havia um trajecto que era da oficina até à carreira ou até ao local onde o 
navio estava, no plano inclinado, que era onde o navio era reparado, ou numa outra muralha que 
tem lá à frente e era uma distância de..1000 metros, 1500 metros e a andar e pelo caminho ia-se 
conversando! E às vezes a conversa continuava dentro do barco ou dentro do trabalho, dentro do 
local onde se tava a trabalhar.. Às vezes dava pra dormir, outras vezes dava pra conversar, uns 
dormiam e outros falavam!..” [01:02:51-01.03:20] 
 
Carlos Rosado - “Naquela altura no Arsenal do Alfeite também se tinha realmente interesses 
pela defesa do ambiente e os primeiros campistas, grupos de campismo, os amantes da natureza, 
os defensores efectivamente do ambiente, nasceram no Arsenal do Alfeite! (…) Ora, no Arsenal 
do Alfeite, o Perdigão tou a dar como exemplo, porque havia uma série de rapazes novos lá no 
Arsenal, novos do tempo dele…que defenderam sempre o ambiente! Eram os campismos, era 
isto!..Era passeios, tudo! Os amantes da pela praia! Aí começou realmente o grande movimento 
campista de Portugal!” [01:04:01-01.04:27] 
 
Alfredo Perdigão - “E ele fazia parte da direcção da associação..havia a Associação de Socorros 
Mútuos só do Arsenal do Alfeite, que era uma dependência do Ministério, ali no Arsenal da 
Marinha, na rua do Arsenal. Na entrada principal, que é a porta principal, do lado direito, havia 
a casa da guarda e depois havia uma porta que era li que nós tínhamos a Associação. Era o 
médico de saúde, era o dentista..e era ali que,  enquanto não tínhamos a Cooperativa, os 
serviços sociais da Cooperativa, dos serviços sociais da Cooperativa só tinham os membros que 
eram sócios da Cooperativa, o resto do pessoal do Arsenal não estava inscrito, não havia 
Segurança Social, era apoiado ali naquela Associação! Funcionava com trabalho voluntário. Eu, 
o Vítor Hugo e outros, o Zé Rebelo, que é a história do trabalho associativo. E isso deu-me a 
escola!” [01.20:07-01:21:05] 
 
Alfredo Perdigão - “De maneira que era mais uma ocupação, em vez de sairmos do Arsenal..eu 
saia do Arsenal, ia práli, estava ali e os outros saiam do Arsenal, iam na rua do Arsenal, iam às 
(…) ali da rua do Arsenal! Ali ao cantinho, comer...[ri-se] Esse o Eduardo..iam aos petiscos e às 
cervejas e eu ia práli, não tinha dinheiro pra gastar e eles tinham! Eu sei como era, né? È como 
agora, uns vão práqui, outros vão práli e há outros que não podem ir, não é? Mas há outros que 
não têm dinheiro pra pagar o empréstimo e há outros que têm, não é? Porque é o equilíbrio 
também!” [01:21.11-01.21:45] 
 
Carlos Rosado - “Eu só tenho a agradecer ao Arsenal!..Aquilo quanto eu aprendi no Arsenal, tive lá 
11 anos! E vou dizer porquê, em algumas coisas…Aprendi a ser homem, aprendi..tirei o meu curso 
porque foi o Arsenal que o permitiu, saia às 3 horas como aprendiz pra ir estudar prá Fonseca 
Benevides..e se não fosse o Arsenal, não tinha essa possibilidade, que a vida era muita difícil da 
família…Err..Conseguimos realmente, eu e outros, trabalhar noites seguidas no Arsenal do Alfeite, 
irmos à escola dar as boas noites ao professor, ao Orlando Pinto Batista, que era o director da 
Emídio Navarro, nós andávamos na Emídio Navarro..No meu último ano já, em que ele permita que 
nós faltássemos ás aulas, íamos lá só para participar nos exercícios e ficávamos realmente com um 
curso que o Arsenal do Alfeite nos permitia, independentemente dos valores profissionais! E eu aí o 
Arsenal do Alfeite foi uma escola, prálém das outras coisas, foi uma escola excepcional para quem 
quis aproveitar, para quem quis, era uma maravilha!..” [01:09:32-01:10:41] 
 
Alfredo Perdigão - “Sim,sim!..Era..era uma festa de facto.. (…) Era um orgulho, sentíamos 
orgulho naquilo que estava a acontecer!” [01:15:34-01:15:48] 
 
Alfredo Perdigão - “Eu considerava-me um privilegiado porque antes deste engenheiro, tinha estado 
lá o engenheiro Sousa Coutinho, que depois foi pra Administrador..e esse engenheiro, esse Sousa 
Coutinho, também tinha a particularidade de ser brincalhão, gostava de conversar e gostava que 
conversassem com ele..e gostava que questionassem o que ele dizia e a gente chamava-lhe o 
Brincalhão. E eu tinha uma empatia com o homem, o homem!..” [01:16:54-01:17:20] 
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Carlos Rosado - “Olhe em primeiro lugar é um estado de espírito. Pra mim o ser arsenalista é 
realmente ser um homem novo. È ser com a solidariedade, com a liberdade. O ser arsenalista, 
para além deste estado de espírito…é saber compreender o mundo, fundamentalmente. Eu acho 
que um arsenalista e pra mim é um homem de todo o tempo. Aquilo que eu aprendi, os valores 
que eu adquiri do Arsenal do Alfeite, ultrapassam muito o que é a nossa vivência em Portugal!” 
[01:17:43-01:18:22] 
 
Repressão e Resistência 
 
Alfredo Perdigão - “Na época em que quando acabou a guerra, a guerra de 45, depois começou-
se o Movimento Democrático em Lisboa…Começaram a movimentar as populações e começou 
a aparecer, a falar-se um protesto contra a utilização da bomba atómica. Que tinham já, os 
americanos tinham feito um ensaio em Hiroshima…E eles queriam continuar a utilizar o 
processo e então começou a surgir listas de assinatura contra a utilização da bomba atómica. E 
eu andava com 2 listas dentro do Arsenal a recolher assinaturas e eu encabeçava qualquer das 2. 
Em função das entregas, as listas foram entregues na Embaixada Americana e da Embaixada 
Americana foram prá António Maria Cardoso…E da António Maria Cardoso mandaram um 
agente da polícia PVDE a minha casa pra perguntar porque é que eu tinha feito aquilo. E eu 
expliquei o que era, ele foi-se embora e a partir daí a minha mulher ficou avisada e tirámos tudo 
o que estava em casa e daí a uma semana foram lá buscar-me. E quando foram à procura de 
revistar se tinha alguma coisa ou não tinha, já tinha saído de casa! Foi daí que tive 3 meses em 
Caxias...Os indivíduos (?) quando eu vinha a Lisboa para interrogatórios, apareciam de surpresa, 
vamos embora à António Maria Cardoso!..E quando lá chegava ia com o cú apertadinho, quem 
é que foi apanhado que me conhece ou que sabia o que eu andava a fazer?..Talvez alguém que 
em entregasse o Avante, que sabia que eu lia o Avante..Tava sempre aflito! Mas as perguntas 
que me faziam eu conseguia responder que não tinha responsabilidade nenhuma, porque o que 
eu tinha feito era assinar a lista como democrata e como admirador da democracia americana, eu 
sentia-me livre pra fazer aquilo! E o tipo, eu bati na mesma e não saí dali!..Mas não quer dizer 
que não apanhasse sustos. Nunca me bateram, tive no Aljube, assustou-me estar no Aljube e a 
minha mulher ia-me lá ver de vez em quando…mas assustava-me! Era um jovem, não tinha 
aquela preparação de resistência que era preciso! Se calhar se apertassem comigo era capaz de 
dizer aquilo que não sabia. Tive sorte!” [46:23-49:08] 


