
“Já há tanto tempo que eu não sei…80 e…foi no dia 1995…1925. No dia 16 de Junho, às 9 e 
um quarto.” – Augusto Ramos 
 
“Nasci ali ao pé da praça, aonde não existia a praça ainda, aqui ao pé deste mercado em 
baixo…Há ali um mercado, ainda lá não existia. Existia lá era um…um colégio de rapazes e 
uma senhora que ficou viúva e ficou a morar ali naquele quiosque. Era um quiosque que tava ali 
à borda da estrada e foram ali....inté à praça, que aquilo era um vazadouro. Aquilo era um 
vazadouro antigamente.” – Sr Augusto Ramos 
 
“E a minha mãe, quando eu era pequenino, levava-me com ela prá fábrica…ia à praia, fazia 
uma poça…Elas ali é que iam lavar a roupa…Fazia uma cova e a água vinha da rocha pra 
baixo, enchia ali, aquela cova ali…e a minha mãe levava-me e punha-me ali naquela poça a 
brincar, com a água, com uns bonecos e coiso, tal, punha-me ali a brincar…” – Sr. Augusto 
Ramos 
 
“E pra cortar o cabelo, vinha lá de baixo, há aqui estas senhoras da manhã, que é o tal barbeiro 
que eu disse, que é o Firmino da Silva. Cortava ali o cabelo, a minha mãe punha-me lá às 8 
horas da manhã, quando vinha pra cima pra almoçar…pra almoçar, levava-me pra casa. Depois 
ficava a… brincar com umas coisinhas lá na selha, umas coisas…com uns paus… fechados à 
chave.” - Sr. Augusto Ramos 
 
“É porque eu quando era miúdo gostava muito do cinema, aqui na rua, nesta rua que vai pra 
baixo, a última porta tem duas, uma do palco e outra da parte de baixo que era o gabinete da 
comissão e…então…eu gostava de cinema, ia práli… Levavam os meninos ao colo das 
senhoras que queriam entrar pró cinema, “Olhe deixe-me levar o seu filho, que é pra eles me 
deixarem entrar!” … Mas começaram a ser conhecidos, “Olhe, dê lá o menino à mãe, ele pesa 
mais do que tu!” - Sr. Augusto Ramos 
 
“Mil novecentos…a vinte e um de Dezembro de 1933.” – Sr Leonel Pagaímo 
 
“Olhe…Nasci no Pragal, na terra mais importante do país, que tem o que mais terra nenhuma 
em Portugal temos… É aquele Senhor que diz assim “Todos a mim que eu abraço 
todos!”…Ainda não existia o Cristo-Rei…Err…Morava num pátio…aonde tinha lá um 
indivíduo, que era o dono do pátio, que também tinha lá habitação…Era no tempo em que se 
fazia a recolha dos despejos. De urinas e necessidades, havia um carro tapado…E ele então 
aproveitava, que fossem lá despejar-lhe no quintal, na…Aquilo é um quintal enorme!....E então 
aquilo era mesmo na rua, éramos moscas, era sei lá o quê! Que…Na altura, não havia lei 
nenhuma!....Porque ele tinha aquelas quintas todas do Pragal, da parte de baixo que vai ali prá 
Piedade, era tudo dele…Ele semeava aquilo tudo!” – Sr Leonel  Pagaímo 
 
“Olhe, era com carolos, com peões…Com um arco…Andávamos a fazer corridas com um 
arco… [faz gesto com a mão para imitar acção e o arco] Era o arco e depois fazia-se uma 
gancheta, fazíamos corridas na estrada…Que naquela altura havia pouco tempo…” – Sr. Leonel 
Pagaímo 
 
“Não deixavam entrar os miúdos!....Mas nós tínhamos indivíduos conhecidos e quando o 
porteiro…Os porteiros sabiam…Quando eu ia agarrado a uma pessoa, a uma mulher ou um 
homem…Punham-se a olhar pra mim assim e começavam-se a rir [encolhe os ombros] e 
deixavam entrar! É claro que os miúdos chega a um certo ponto, queriam depois era brincar uns 
com os outros e não deixavam ver o cinema, não é? E…Enfim, pá! Isso…tinha…Passava o dia 
pró cinema, sempre, prá Academia, prá Incrível...” – Sr. Leonel Pagaímo 
 
“Sou Virgínia da Silva Neto, nasci em 25 de Fevereiro de 1937, cá em Almada, na Avenida 
Heliodoro Salgado.” – Virgínia Neto 
 



“Err…Apesar de ser filha única, mas não...havia muita liberdade, brincava na rua com os outros 
miúdos!...Err, ia prá escola sozinha…” – Sra. Virgínia Neto  
 
“As sociedades recreativas eram autênticas universidades! Eu penso que eram autênticas 
universidades!...Nós aprendíamos a dançar…Aprendia música quem queria, mas senão 
ouvíamos concertos, íamos ao teatro, íamos ao cinema, ouvíamos conferências…Quer dizer, 
eram autênticas universidades, eram pólos de cultura!...” – Sra. Virgínia Neto 
 
“Era o Colégio Sá de Miranda…E, nós em geral, quem podia, não é? Ia estudar pa Lisboa. Os 
meus pais também era pobres mas lutaram, a minha mãe e o meu pai lutaram sempre pra que eu 
fosse estudar!...E lembra-me que em relação às minhas colegas, que eram de Lisboa, quer dizer, 
eu tava sempre muito mais actualizada! Porque…Eu uma vez fez-se uma crítica de um filme, o 
professor de Português mandou fazer uma crítica de um filme, eu fiz...E depois ele quando 
reveu os pontos todos e mandou-me levantar e enalteceu a minha crítica! Porque, efectivamente, 
eu tava tão habituada a ir ao cinema, ia ao cinema quase todos os dias!...Ao passo que as minhas 
colegas lá iam ao cinema quando o rei fazia anos! Apesar de viverem em Lisboa!...De maneira 
que…Era um meio cultural, nós em Almada, era um meio cultural!....Eu tenho muito orgulho de 
ser almadense, porque Almada foi sempre uma terra...sempre muito avançada!” – Sra. Virgínia 
Neto 


