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Nota Introdutória 

Este relatório é o produto final de um estágio curricular realizado no âmbito do Mestrado em 

Cultura e Formação Autárquica, correspondendo à regulamentação do sistema de avaliação para 

o 2.º ciclo de estudos superiores. O estágio em questão resultou do estabelecimento de um 

protocolo entre a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a Câmara Municipal de 

Almada, na representação da Divisão de Museus e Património Cultural e na figura da Dra. 

Ângela Luzia, orientadora apontada na instituição de acolhimento, com a aprovação e 

acompanhamento do Professor Doutor Fernando Grilo, orientador de estágio. O estágio realizou-

se entre 17 de Abril e 17 de Junho do presente ano (2011) no Museu da Cidade de Almada. As 

240 horas inicialmente propostas para o estágio foram estendidas a fim de dar término às tarefas 

iniciadas durante o seu âmbito, cujo tempo de realização se alargou ligeiramente além do 

previsto. A carga horária correspondeu a 8 horas por dia, dentro do horário normal de 

funcionamento dos serviços do Museu (9.30h- 17.30h).  

O plano de estágio teve como temática central a questão do património imaterial, como recurso 

museológico, enquadrada dentro da lógica de gestão autárquica e de políticas culturais e 

económicas municipais e nacionais do último meio século. Partindo da colaboração no projecto 

do Arquivo de Fontes Orais e nos Serviços Educativos do Museu, no tratamento dos registos 

audiovisuais para preparação de conteúdos expositivos ou de actividades de acompanhamento às 

mesmas, tornou-se evidente o potencial da oralidade como fonte de informação e como recurso 

museológico e pedagógico, associado à introdução de novos suportes expositivos, como o 

audiovisual, numa associação que faz hoje parte da génese do museu moderno. Foi também 

possível perceber as condicionantes que a gestão de recursos das autarquias, cada vez mais 

limitados, traz ao trabalho de investigação e promoção do património imaterial, neste caso na 

animação e manutenção de um arquivo de fontes orais. 

Este trabalho, nomeadamente o da transcrição e edição de informação em índices temáticos e 

tabelas de selecção de conteúdos (para corresponder às necessidades programáticas do Museu da 

Cidade e de outros núcleos museológicos dentro da rede municipal de museu de Almada, o 

Museu Naval e os futuros Centro de Interpretação de Almada Velha e Museu da Música), 

pressupôs a investigação sobre a história recente do concelho de Almada, que é também o pano 

de fundo da acção do Museu da Cidade, como guardião de uma memória e identidade colectivas, 
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uma identidade que é complexa e mutável, mas que, aceitando a diversidade e a mobilidade 

como parte da essência da cidade e da cidade de Almada em particular, que teve na origem do 

seu desenvolvimento urbanístico da segunda metade do século passado os grande movimentos 

migratórios, pretende fundar nos valores emergentes da cultura operária da Almada industrial do 

século XX, do trabalho, da resistência ou do associativismo, que ainda hoje, numa Almada 

terciária e cada vez mais internacional, faz sentido evocar. Aqui se enquadram as políticas 

culturais do município de Almada nos últimos 37 anos e se fundamenta a criação do Museu da 

Cidade, na procura da salvaguarda de uma memória e de uma identidade para a cidade, que é 

hoje um conjunto vasto de indivíduos e de memórias, de outras cidades (muitas que estão tão 

longe, no Brasil, na Guiné, ou na China). Fundamentam-se também os projectos em execução ou 

em preparação, quer ao nível cultural (nova sala de exposições do Museu Naval e dos futuros 

Centro de Interpretação de Almada Velha e Museu da Música), quer ao nível urbanístico, de 

Almada Nascente, Quinta do Almaraz ou Ginjal, numa ligação entre tradição e inovação, cultura 

e desenvolvimento económico (onde o turismo, nomeadamente o turismo cultural tem um lugar 

de destaque).   

Este relatório está então organizado em 4 capítulos essenciais, partindo da percepção do que é 

Almada Hoje e das políticas da autarquia nos últimos anos, para uma caracterização mais 

específica da acção do Museu da Cidade, dos seus Serviços Educativos e do projecto do Arquivo 

de Fontes Orais. De seguida serão então analisadas as actividades desenvolvidas ao longo do 

estágio, com destaque para o trabalho realizado no Arquivo de Fontes Orais. De Almada Hoje 

partimos para a Almada Industrial do passado século. Por fim será feito o enquadramento das 

problemáticas levantadas dentro das políticas culturais nacionais das últimas décadas, nos 

campos do património e dos museus, procurando encontrar um lugar para o património imaterial 

e para as fontes orais em si mesmas e como recurso museológico e educativo, para o museu 

moderno. Através do exemplo do Arquivo de Fontes Orais e da acção particular dos Serviços 

Educativos do Museu da Cidade de Almada, analisam-se por fim as suas opções e deixam-se 

outras sugestões para a dinamização do património imaterial, questionando-se o seu papel como 

recurso de excelência da Nova Museologia. Os anexos estão divididos entre a reportagem 

documental e fotográfica. Os excertos de documentos são aqui apresentados como exemplo dos 

originais que se encontram na versão digital dos anexos (transcrições e edições de entrevistas).  
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Capítulo 1 - Almada Hoje  

1.1 Breve caracterização económica e demográfica  

Almada é a sede de um relativamente pequeno mas densamente povoado município, com 

70,2 km² de área e 173 298 habitantes, subdividido actualmente em 11 freguesias: Almada, 

Cacilhas, Caparica, Charneca de Caparica, Costa de Caparica, Cova da Piedade, Feijó, 

Laranjeiro, Pragal, Sobreda e Trafaria. Tendo integrado o distrito de Lisboa até 1926, faz hoje 

parte do distrito de Setúbal, sendo limitado a leste pelo município do Seixal e a sul pelo de 

Sesimbra. Tem como limites naturais o Oceano Atlântico a oeste e o Rio Tejo a norte e nordeste, 

enfrentando aos municípios de Lisboa e de Oeiras. A sua localização geográfica, que a coloca, 

numa relação privilegiada com o rio, próxima de Lisboa é importante para compreender a grande 

atracção migratória que Almada representou até á década de 70 do século passado, motivada 

pelo forte processo de industrialização do concelho, especialmente das zonas ribeirinhas. As 

indústrias da moagem e da cortiça e depois da construção e da reparação naval (com a instalação 

de importantes estaleiros na orla ribeirinha almadense, do Parry&Sons ao Arsenal da Marinha e à 

Lisnave), assim como o sector do comércio (com destaque para o das exportações de vinho e 

conservas), a que se associaram os ofícios tradicionais como o da tanoaria, movimentaram a 

fixação de operários oriundos de toda a grande área metropolitana e de todo o país. Com 

destaque para o sul do país. Em 1981, 13,7% dos residentes no concelho eram naturais do 

Alentejo (distritos de Portalegre, Évora e Beja), 4,8% eram do Algarve e 26% eram oriundos do 

distrito de Setúbal (dados fornecidos pela autarquia).  

Desde o início do séc. XX, o ritmo de crescimento demográfico do concelho foi sempre elevado. 

Entre 1940 e 1981 o crescimento verificado foi da ordem dos 400%, tendo a população registado 

crescimentos médios anuais entre 3% e 5% nessas décadas. A década de 60 é uma década de 

especial crescimento demográfico, como resultado da construção da ponte sobre o Tejo em 1966 

e do incremento de transportes colectivos, com a melhoria das ligações fluviais e difusão dos 

transportes rodoviários. Entre 1960 e 1970 a população residente no concelho aumentou de 

70.968 habitantes para 107.575. Face às boas acessibilidades e aos preços mais baixos da 

habitação, Almada tornou-se igualmente numa importante área de captação da população de 

Lisboa (em 1981, 27,8% dos residentes do concelho de Almada são naturais do distrito de 

Lisboa), que se fixa no concelho mas mantém actividade profissional na capital. É assim que 
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surgem as dinâmicas pendulares diárias de activos residentes no concelho para Lisboa, que se 

mantêm na actualidade. A década de 80 marcará contudo um significativo abrandamento no 

crescimento populacional, traduzido um aumento de apenas 2,8%. Existe portanto um marcante 

contraste entre o aumento de 3660 habitantes por ano na década de 60 e, de 3646 na de 70, e o de 

409 habitantes por ano na de 80 e 205 na de 90 (fonte INE). Esta modificação no ritmo de 

crescimento é consequência de alguma saturação do parque habitacional do concelho 

relativamente por exemplo ao do concelho vizinho, mas deve-se também à estabilização da 

população decorrente da diminuição da natalidade e da mortalidade e a consequente quebra do 

saldo fisiológico, que é uma tendência nacional. A população continuará, não obstante, a 

aumentar de uma forma constante a partir da década de 90. Apesar de se verificar um 

decréscimo populacional nas freguesias ribeirinhas, de Almada, Cacilhas e Cova 

da Piedade, tradicionalmente associadas à fixação de população e ao 

desenvolvimento da cidade, as freguesias da Cova da Piedade e do Laranjeiro 

continuam em 2001 a ser as mais populosas e as da Cova da Piedade e de 

Almada as mais densamente povoadas.  Existe por outro lado um aumento 

significativo de habitantes nas freguesias rurais da Charneca da Caparica (+ 399 

habitantes por km² em relação a dados de 1991), Sobreda (+274) e Pragal (+278) e na 

Costa da Caparica (+457) (fonte INE, Censos 1991 e 2001).  Este aumento da 

densidade populacional nas zonas interiores do concelho relaciona-se com o 

aumento da população residente com proveniência internacional, com destaque 

para os Palop, Brasil  e países de Leste Europeu, que em 2001 chegava aos 4330 

habitantes, quase igualando o valor de 5127 habitantes com origem noutros 

concelhos do país (dados fornecidos pela autarquia).   

As freguesias históricas do concelho, Almada, Cacilhas e Cova da Piedade, com 

destaque para as duas primeiras,  tornam-se as mais envelhecidas do concelho, 

com uma população residente maioritariamente feminina e inactiva e com menor 

grau de escolaridade, consti tuída por domésticas e reformados ou pensionistas,  

das oficinas de costura e das fábricas e estaleiros. O duplo envelhecimento (com 

a diminuição de jovens e o amento dos escalões etários superiores) é contudo 

uma característica comum a todo o concelho, representada em 2001 pela 

predominância do grupo etário dos 25 aos 64 anos (com 89.392 habitantes) e a 
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significativa importância do grupo etário de mais de 65 anos (com 27.095 

habitantes) (dados fornecidos pela autarquia). O comércio tradicional 

(mercearias e ofícios) e o sector da restauração aliados ao turismo são os que 

mais peso têm nas zonas históricas. Este facto acompanha a recente evolução 

geral do concelho ao nível  das actividades económicas,  marcada pela grande 

quebra do sector secundário e a afirmação do terciário. Entre 1991 e 2001 

verificou-se uma diminuição de cerca de 10% no emprego industrial e um 

aumento elevado no emprego dos serviços às empresas (+16,7%) e em menor 

escala no alojamento e restauração (+5,3%) (fonte Quadros de Pessoal).  Segundo 

os Quadros de Pessoal  de 2000, a população activa do concelho distribuía-se 

essencialmente pelos sectores do comércio e turismo, da construção e dos 

serviços, com destaque então para os serviços às empresas, os serviços às 

famílias e no alojamento e restauração. O peso do emprego quer nas indústrias 

de média e alta tecnologia,  quer nas de baixa tecnologia estaria muito próximo 

da média nacional, havendo contudo uma maior proporção da indústria de baixa 

tecnologia em relação ao verificado na restante Área Metropolitana de Lisboa. O 

encerramento das grandes unidades industriais, traduzido primeiro no completo 

aniquilamento da indústria moageira e corticeira e depois nas indústrias de 

exportação (com a quebra de produção das fábricas de conserva, resultante do 

fim da 2.ª  Grande Guerra e da derrota da Alemanha, seu principal mercado e a 

perca de competit ividade das tanoarias e armazéns de vinho relativamente aos 

concorrentes do Norte), até então grandemente suportadas pelo investimento 

estrangeiro (especialmente inglês e alemão),  e finalmente da indústria naval,  

com o encerramento dos grandes estaleiros privados, sendo o último o da 

Lisnave, em 2000. Esta situação, apesar de ter causado uma grande vaga de 

desemprego no início da passada década,  especialmente masculino, tem vindo a 

ser superada pela aposta no sector do turismo, aliando-lhe uma forte componente 

cultural e pela aposta na captação do sector empresarial, através da associação à 

investigação científica materializada na construção do parque científico e 

tecnológico Madan Parque. O Indicador de Poder de Compra Concelhio para 

1995 (130.76) e para 2004 (120,94) (fonte INE) ainda que acompanhando a 
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tendência geral de descida, revela a superioridade em relação à media nacional (100) e à média 

da NUT II onde se insere, a Península de Setúbal (com valores de 110.45 e de 101. 52). Este 

indicador apresenta, no entanto, valores inferiores ao da Zona Norte da Área Metropolitana de 

Lisboa (188.30 e 167.10) e de Lisboa concretamente (314.09 e 277.93). Num estudo de 2004, 

encabeçado pela Câmara Municipal de Lisboa, relativamente ao Desenvolvimento Económico e 

Competitividade Urbana de Lisboa, Almada surgia, dentro do Indicador de Competitividade 

Urbana, na posição mais elevada entre os concelhos da Margem Sul da AML e na nona posição 

no indicador global, atrás dos concelhos de Lisboa, Porto, Oeiras, Sintra, Matosinhos, Cascais, 

Maia e Amadora, para dados de 2000/2001. Este indicador mostrava contudo melhores 

resultados ao nível da dimensão População/Consumo do que ao nível Emprego/Valor, o que 

revela alguma fraqueza de base económica (situação comum aos concelhos de Cascais e do 

Seixal, por exemplo). A proposta em desenvolvimento da formação de um Gabinete de Apoio à 

Criação de Emprego e Captação de Investimento (GACECI), empreendimento levado a cabo 

pela Câmara Municipal de Almada, em parceria com a Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

UNL, o Madan Parque de Ciência, a Nova Almada Velha (Agência de Desenvolvimento Local) e 

o IAPMEI traduz o esforço autárquico no desenvolvimento da base económica do concelho, que 

até há pouco tempo assentava no sector secundário. De igual modo, a aposta feita no sector 

cultural, com a criação de uma série de equipamentos estruturantes e a ligação à comunidade 

educativa, resultou num importante aumento do emprego no sector, que em 2001 colocavam o 

índice de EBC (Emprego de Base Cultural) do concelho 31 pontos acima da média nacional e o 

EBC Avançada, 151 (fonte Quadros de Pessoal de 2000), o que também revela a aposta no sector 

da educação, com a renovação do parque escolar e a aposta no ensino superior. Todas estas 

acções fizeram parte das políticas culturais e económicas do município nas últimas décadas, que 

serão traçadas em seguida, de modo a enquadrar a criação da Divisão de Museus e Património 

Cultural e o Museu da Cidade. 
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Capítulo 2 - Câmara Municipal de Almada  

Uma revisão da acção municipal nos últimos 37 anos 

Almada foi elevada a cidade em 1973 através do Decreto-Lei nº 308/73, de 16 de Junho, 

publicado no Diário do governo de 21 de Junho de 1973. Contudo, o referido decreto-lei não 

definiu com precisão as áreas ou os limites do território da nova cidade, ao contrário do que foi 

reivindicado pelo Dr. Serafim de Jesus da Silveira Júnior, Presidente da Câmara Municipal de 

Almada à data. O concelho tinha vindo a crescer de forma caótica, como resultado das fortes 

pressões urbanísticas trazidas pelas grandes vagas migratórias dos anos 40, 60 e 70, coincidindo 

com a implementação das grandes empresas de construção e reparação naval (Arsenal do Alfeite 

na década de 40 e Lisnave na década de 60) que fizeram a Amada industrial. A generalização dos 

transportes rodoviários de passageiros e a construção da ponte sobre o Tejo em 1966 facilitaram 

a ligação a Lisboa e os preços mais reduzidos das habitações tinham convencido muita gente da 

área metropolitana a fixar-se na margem sul do Tejo, especialmente no concelho de Almada. 

Novos núcleos como a Cova da Piedade ou o Feijó tinham-se desenvolvido como bairros de 

operários e de marinheiros e mesmo as áreas interiores rurais da Sobreda ou da Charneca, 

começavam a sentir a pressão da grande procura de habitação. Durante as décadas de 50 e 60, 

conseguiu-se ainda a aplicação, ainda que parcial, de um plano urbanístico, nomeadamente do 

Plano de Urbanização do Concelho de Almada (PUCA), elaborado em 1946 pelo polaco Etienne 

de Groer e baseado no conceito de expansão metropolitana de cidade-jardim, com edifícios de 

dois ou três andares e espaços contíguos de jardim e cultivo. A autarquia já tinha iniciado a 

compra e venda de lotes e baldios (no decorrer da alteração do Código Administrativo de 1940 

que conferiu às câmaras essa possibilidade e dos Planos Gerais de Urbanização de Duarte 

Pacheco), vendendo lotes a preços bastante reduzidos na vila, de modo a alojar a vaga de 

operários do Arsenal do Alfeite, sendo para o efeito construído o Bairro de Casas Económicas do 

Pombal. Desta altura datam outros Planos Parciais de Urbanização, como o de 1948, relativo à 

localização da zona central da vila (centro cívico, tribunal e jardim). Durante a década de 60 

serão também construídos novos acessos e vias de comunicação essenciais, como a actual 

Avenida 25 de Abril que faz a ligação de Cacilhas a Almada e à Costa da Caparica. A partir da 

década de 70, contudo, o modelo sucumbe à ganância dos proprietários privados e à pressão dos 

empresários de construção, atraídos pelas oportunidades trazidas no traçar de uma nova cidade. 
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Almada, Pragal, Cova da Piedade e Laranjeiro tornaram-se as freguesias mais densamente 

povoadas, atingindo o limiar da saturação, com a construção ilegal e a especulação financeira a 

ditar o desordenamento territorial e falta de harmonia e coesão que caracterizam a malha urbana 

do concelho. Surgem os grandes bairros de lata, em Cacilhas, Cova da Piedade, Laranjeiro e nos 

primitivos núcleos rurais do concelho, Feijó, Caparica, Charneca e Sobreda, de que são exemplo 

o bairro da Quinta da Alegria, da Quinta dos Caranguejais, da Quinta do Rato, da Quinta da 

Ramalha e Quinta da Alagoa e da Quinta do Raposo.  

Transporta a agitação pós-revolucionária, a década de 80 traz alguma consolidação do poder 

local. Compreende-se então que uma das principais preocupações da autarquia almadense fosse 

então o reordenamento do território e a requalificação urbana. O planeamento e a infra-

estruturação constituíram os principais objectivos da primeira fase de desenvolvimento do 

concelho, com a elaboração do Plano Inter-concelhio de Ordenamento da Circulação e do Plano 

Municipal de Saneamento Básico e a elaboração de planos de urbanização para 90% do território 

concelhio. Durante a década seguinte foi estabelecida a rede principal de abastecimento de água 

e de saneamento e iniciou-se a construção das Estações de Tratamento de Águas Residuais. A 

criação de espaços verdes, que escasseavam, será uma grande preocupação da autarquia durante 

a década de 90, sendo esta a década da construção do grande pulmão verde da cidade, o Parque 

da Paz. É também a década da introdução de arte pública com os monumentos aos Perseguidos, a 

Fernão Mendes Pinto, ao Pescador e ao Bombeiro. Os primeiros Planos Directores Municipais de 

meados da década de 80 e anos 90, tiveram como linhas de acção não só a consolidação da área 

de Almada, Cacilhas e Cova da Piedade como centro administrativo e cultural do concelho mas 

também a sua expansão urbanística, tendo como base a eliminação da construção ilegal e a 

requalificação urbana, em dois eixos fundamentais: Pragal – Monte da Caparica e Cova da 

Piedade – Laranjeiro. Neste contexto insere-se o desenvolvimento da zona de intervenção de 

Almada Poente, coincidindo sobre o PIA (Plano Integrado de Almada), projectado ainda durante 

o governo de Marcelo Caetano pelo extinto Fundo Fomento e Habitação, e de que resultou a 

construção dos bairros sociais do Monte da Caparica (cujo símbolo é o Bairro Amarelo). A 

instalação da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa, do Instituto 

Piaget, do Instituto Superior de Ciências da Saúde - Sul e do Instituto Português da Qualidade na 

área envolvente de Pragal e Monte da Caparica, demonstram esta intenção de expansão e 

consolidação urbana, pela renovação de funcionalidades e de utilizações do espaço urbano, 
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pensando-se neste caso a transformação da zona num centro científico e pólo universitário, o 

Madan Parque, (como extensão do pólo administrativo e cultural de Almada, Cova da Piedade e 

Cacilhas) e numa área privilegiada de habitação jovem. O traçado da linha ferroviária Sul-

Fertagus, com paragem no Pragal e mais recentemente da linha do Metro Sul do Tejo procuraram 

reforçar a sua ligação ao concelho e a Lisboa. O Monte da Caparica é, no entanto, actualmente 

uma das zonas mais debilitadas e socialmente estigmatizadas do concelho, tendo portanto 

falhado esta ligação entre as novas funcionalidades pretendidas e o tecido urbano de habitação 

social.   

A reabilitação urbana foi, não obstante, um pilar da acção autárquica, independente do maior ou 

menor sucesso das acções empreendidas. Em 1984 Almada passou a ser classificada como 

concelho urbano de 1.ª classe. Logo em 1986 é criada a Comissão Municipal de Património, de 

cujo trabalho resultou a delimitação dos centros históricos do concelho (áreas históricas de 

Almada, Cacilhas, Pragal, Cova da Piedade, Sobreda, Monte de Caparica, Murfacém e Trafaria e 

zona ribeirinha entre o pontal de Cacilhas e a Fonte da Pipa, Arealva e Arrábida, Porto Brandão e 

Portinho da Costa). Em 1987, a Comissão dará lugar ao Gabinete de Estudo e Recuperação dos 

Núcleos Históricos e posteriormente à Divisão de Qualificação Urbana, dentro do Departamento 

de Planeamento Urbanístico. As acções de reabilitação urbana passam então a estar associadas a 

ARU (Áreas de reabilitação Urbana), que correspondem normalmente às zonas históricas do 

concelho. Como tal, o foco da acção municipal tem estado sobretudo nas freguesias de Almada e 

Cacilhas, locais de origem da cidade, na sua génese de profunda ligação com o rio e com Lisboa 

(de lembrar que Almada e outros concelhos ribeirinhos da margem sul do Tejo pertenceram ao 

distrito de Lisboa até à sua desanexação em 1926). Foram desenvolvidos e estão a ser 

projectados vários projectos de intervenção para a zona da antiga vila, designada como Almada 

Velha e para Cacilhas (incluindo Ginjal e Olho-de-Boi) Entre 1996 e 2000, foi desenvolvido o 

programa Nova Almada Velha, dentro da O.I.D./P.S. (Operação Integrada de Desenvolvimento 

da Península de Setúbal). Deste programa resultou uma extensiva caracterização socioeconómica 

da zona, base para o levantamento de problemáticas e estabelecimento de um plano de acção, 

concretizado numa série de acções de reabilitação urbana. No seguimento deste programa, 

surgiram outros como o R.E.C.R.I.A. (Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de 

Imóveis Arrendados), um subsídio a fundo perdido, condido pela autarquia e pelo I.G.A.P.H.E., 

para beneficiação e conservação de imóveis em regime de inquilinato, atingindo até 65% do 
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custo total de obra. Nova Almada Velha acabou por ser o nome adoptado por uma associação de 

desenvolvimento local, que tem desenvolvido um trabalho interessante com a autarquia, com 

destaque para o projecto do Núcleo Empresarial de Almada Velha, de apoio ao empreendorismo 

local. Actualmente encontra-se em desenvolvimento um programa semelhante para Cacilhas, 

com a pedonalização de uma das suas principais artérias comerciais, a Rua Cândido dos Reis e a 

requalificação do passeio ribeirinho do Ginjal. Este último é marcado por uma forte aposta na 

habitação jovem e na revitalização comercial e empresarial, com destaque para as indústrias 

criativas. A ligação efectiva entre o passeio ribeirinho e a antiga vila no topo da arriba sempre foi 

uma preocupação estratégica para a autarquia, efectivada na construção do elevador panorâmico, 

que liga o miradouro da Boca do Vento em Almada Velha e do Jardim do Rio, em baixo no 

Olho-de-Boi.  

Associados a estes projectos estão também o plano de pormenor para a Quinta do Almaraz, que 

prevê, ainda que num futuro incerto, a criação de um Centro de Interpretação para o património 

arqueológico da zona, de uma nova Casa da Juventude e de um espaço de estacionamento em 

silo, assim como o projecto de Almada Nascente. Este corresponde a uma proposta de 

urbanização da frente ribeirinha correspondente à extensão das antigas instalações da Lisnave, 

desde Cacilhas, Margueira, até à Cova da Piedade, prevendo-se igualmente a criação de espaços 

de comércio e de restauração e de um núcleo museológico que poderá corresponder ao Museu da 

Água ou Museu do Estuário. Almada Velha e Cacilhas ficam então relacionados por projectos 

que ainda que distintos são complementares entre si.  

O turismo parece assim ser a aposta de futuro para o município, associando-o ao ramo da 

hotelaria, do comércio e da restauração (que são ainda uma importante fonte de rendimento para 

o sector) e de uma forma cada vez mais evidente à cultura. Há uma aposta na criação de serviços 

de restauração e de hotelaria de qualidade, especialmente nos espaços tradicionalmente adeptos à 

actividade turística, os espaços balneares, salientando-se a intervenção feita na Costa da 

Caparica, dentro do Programa Polis. Essa aposta estende-se também a sectores de mercado mais 

específicos, como o empresarial, sendo justificada pela criação do Almada Business Hotel, no 

Feijó, em Abril de 2010. Neste sentido, surge ainda o projecto para uma nova unidade hoteleira 

de luxo no actual quartel da GNR, no local onde se depreende ter existido a fortaleza de Almada, 

tendo como referência o complexo hoteleiro Meliã instalado na Aldeia dos Capuchos. Nas 
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proximidades do Castelo e dentro da zona de Almada Velha está já instalado o actual Arquivo 

Histórico de Almada e dois equipamentos museológicos, nomeadamente o Centro de Arte 

Contemporânea e o Núcleo Medieval Moderno. Em Almada Velha situar-se-ão igualmente os 

futuros Museu da Música e Centro de Interpretação de Almada Velha. Estes projectos, assim 

como o projecto de renovação do Museu Naval, reflectem a tendência para o turismo cultural 

como alternativa de futuro.  

A cultura aliás sempre foi um campo de acção fundamental para autarquia almadense. Foram 

criados uma série de equipamentos e a aposta nos últimos anos tem passado pela sua organização 

e optimização em redes municipais, que se estendem à colaboração de outras entidades, 

nomeadamente ao novo tipo de associações que surgem a partir de década de 90, de cariz mais 

informal, juvenil e centrado em projectos. O Fórum Romeu Correia, inaugurado a 22 de 

Novembro de 1997, foi o remate final na estrutura de equipamentos criados a partir deste 

período, assumindo hoje as funções de auditório e de pólo central na rede municipal de 

bibliotecas, juntando-se ao pólo da Cova da Piedade, que tinha sido inaugurado no ano anterior, e 

substituindo a Casa Pargana, actual Arquivo Histórico, como grande Biblioteca Pública do 

concelho, desde 1977. À rede de bibliotecas municipais juntar-se-á mais recentemente a 

Biblioteca José Saramago, no Feijó, em funcionamento desde 2009. No campo das artes plásticas 

distingue-se a acção da Galeria Municipal, que iniciou actividade em 1988 e a que se associou a 

actividade da Oficina da Cultura em 1994, na promoção e apoio de projectos artísticos 

concelhios. O Centro de Arte Contemporânea (1993), tem sido, no entanto o principal promotor 

do sector, a nível local e nacional, com uma forte dinâmica programática e ao nível da edição de 

publicações. O teatro, a dança e as artes plásticas. Por sua vez, sempre foram áreas em destaque 

ao nível da programação cultural do concelho, sendo associadas a eventos como a Quinzena da 

Dança (organizada pela Companhia de Dança de Almada) e o Festival de Teatro de Almada, que 

contam já com um largo historial de edições e uma grande visibilidade. Nesse sentido enquadra-

se também a recente construção do novo Teatro Municipal de Almada, em 2005, um 

equipamento hoje elementar na agenda cultural da cidade. Como reflexo da importância 

atribuída ao sector artístico, entendido dentro das denominadas indústrias criativas, entende-se a 

criação do Quarteirão das Artes, espaço de oficinas e sedes empresariais, em Almada velha, que 

se encontra ainda em fase de implementação, mas que está em linha com o projectado para as 

residências/oficinas/lojas no plano de pormenor do Ginjal.  
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Outro sector de fortemente intervencionado tem sido o do património. Logo em 1984 foi criado o 

Serviço de Arqueologia e História, associado à criação do Museu Municipal de Almada, tendo 

sido, durante alguns anos, o seu principal suporte e dinamizador. Inicialmente instalado no 

Convento dos Capuchos, acabou por ser transferido para as instalações da extinta Companhia 

Portuguesa de Pesca, no Olho-de-boi, onde hoje se encontra instalado, assim como o actual 

Museu Naval. O Serviço de Arqueologia e História desenvolve a sua acção na identificação, 

escavação, estudo, conservação e divulgação de materiais e sítios arqueológicos, estando dotado 

de um laboratório de conservação e restauro. Inaugurado em 1991, o Núcleo Naval, resultou da 

organização de uma exposição generalista, na qual foi exibido o trabalho de recolha de espólio 

efectivado, do qual uma parte significativa resultou de doação pela própria Companhia 

Portuguesa de Pescas, centrado na História da Construção Naval no Concelho de Almada, em 

duas épocas distintas em termos de utilização de materiais e de técnicas: madeira e ferro. O 

Museu Naval foi o primeiro núcleo museológico a fazer parte da actual rede municipal de 

museus, seguindo-se-lhe o Núcleo Medieval Moderno, inaugurado em Abril de 2001. A criação 

deste museu de sítio resultou do acompanhamento de uma obra entre as ruas da Judiaria e 

Henriques Nogueira, que pôs a descoberto vinte silos medievais, onde se descobriram materiais 

datáveis do final do século XI até à actualidade, bem como estruturas de habitação datáveis do 

século XV. Para além de cobrirem um largo período cronológico, os materiais encontrados 

provaram a existência de contactos comerciais desde longa data, tendo sido descoberto um vasto 

conjunto de materiais provenientes da Europa, África, Ásia e América, datados do século XVI. 

Em virtude da grande importância histórica desta estrutura de armazenamento e dos materiais 

encontrados, a Câmara Municipal de Almada adquiriu o imóvel, iniciando uma série de trabalhos 

arqueológicos que tornaram então possível a instalação do museu, destinado à interpretação deste 

importante com contexto da vila medieval de Almada.  

Actualmente, como já foi referido, encontra-se em execução vários projectos relativos à 

reabilitação ou criação de novos núcleos museológicos: o projecto de renovação do Museu Naval 

e os projectos de criação de um Centro de Interpretação de Almada Velha e do Museu da 

Música. O primeiro passa pela construção de novas instalações, que irão albergar uma sala de 

exposições, o centro de documentação, um auditório, áreas de reserva e de trabalho e posto de 

venda. O projecto tem data de inauguração para 2012 e integra-se dentro do Programa POLIS 

XXI - Parcerias para a Regeneração Urbana do Quadro de Referência Estratégica Nacional 
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(QREN), consistindo na reabilitação do antigo Armazém de Moldes da Companhia Portuguesa 

de Pesca, paralelo às actuais instalações, pretendendo capacitar o núcleo para uma maior 

dinâmica e polivalência expositiva, com novos e amplos espaços para exposições temporárias, 

onde será possível expor peças maiores, dentro do âmbito proto-industrial e industrial. As novas 

instalações estão quase terminadas, correspondendo a um total de 647 m2 e um valor de 

candidatura de 300.000€. Acompanhando a construção de uma nova sala de exposições estará a 

renovação da exposição central do museu. O guião previsto para a exposição Almada, explorará 

a ligação da construção naval ao desenvolvimento da cidade, como parte integrante, na ligação 

ao rio, da construção das memórias e da identidade dos seus habitantes, ao longo do tempo. A 

exposição estará dividida em três grandes núcleos, correspondendo a “Almada: estaleiros, ofícios 

e ferramentas na Outra Banda”, “O Ferro e o Aço – novos materiais de construção” e “O Rio na 

Cidade - Trabalho / Sociabilidades /Memória /Lazeres”. No primeiro núcleo será feito um 

enquadramento geográfico do concelho, evidenciando-se a ligação de Almada ao Rio, como 

factor de fixação de populações e de desenvolvimento económico, e traçando-se a evolução entre 

os primeiros estaleiros de praia e os estaleiros do Caramujo/ Mutela, de Cacilhas e de Porto 

Brandão. O segundo núcleo continuará essa linha de evolução até ao apogeu do ferro e do aço na 

construção e reparação naval, fazendo referência às principais empresas de construção e 

reparação em actividade no concelho durante esse período (Parry& Son, Arsenal do Alfeite, 

Lisnave e Sociedade Reparadora de Navios), assim como das principais empresas de pesca com 

reparação naval (Companhia Portuguesa de Pesca e Sociedade Nacional de Armadores do 

Bacalhau). No terceiro e último núcleo será explorada a ligação real e afectiva do rio à cidade, 

caracterizando-se construção e reparação naval como factor de expansão urbana (destacando-se 

os planos para Almada Nascente e para o Ginjal) e como factor identitário, das migrações, das 

sociabilidades, dos movimentos operários e sociais.  

Relacionado exactamente com a questão das sociabilidades, da memória das actividades 

socioeconómicas e das expressões socioculturais, estará o futuro Centro de Interpretação de 

Almada Velha. O equipamento será instalado na Ermida do Espírito Santo, edifício emblemático 

da freguesia de Almada, cuja utilização como santuário religioso está documentada pelo menos 

até meados do séc. XV, mas que ao longo do séc. XX tem servido vários outro propósitos (como 

animatógrafo, salão de festas ou finalmente como sede de uma colectividade desportiva e 

cultural). O Centro de Interpretação de Almada Velha pretende ser uma estrutura de 
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interpretação do Núcleo Histórico, reflectindo a sua história, mas também um pólo de 

dinamização económica e cultural. Será composto por um espaço de recepção e de e acolhimento 

de público, com montra de produtos municipais e posto de venda, espaço de informação e 

distribuição de materiais de apoio a circuitos pedonais de visita, seguido do espaço de exposições 

e eventos pontuais, de um espaço multimédia, um espaço reservado à memória do edifício e um 

espaço que servirá unicamente como montra das actividades socioeconómicas de Almada Velha, 

a que se pretende associar eventos de periodicidade anual como o Concurso de Gastronomia ou o 

Concurso de Montras/S. João. O envolvimento dos residentes, com comerciantes, empresas e 

associações locais e com outros serviços municipais intervenientes na zona é um pressuposto 

fundamental para a instalação do equipamento e para o cumprimento dos seus objectivos, 

prevendo-se parcerias na organização de visitas e recepção de grupos e no planeamento de 

actividades. O estabelecimento de parcerias foi igualmente importante para o desenvolvimento 

do projecto para o futuro Museu da Música, que tem como entidades parceiras Academia de 

Instrução e Recreio Familiar Almadense, Sociedade Filarmónica Incrível Almadense e 

Sociedade Filarmónica União artística Piedense. O projecto foi co-financiado pelo programa 

FEDER, consistindo na reabilitação do edifício térreo de habitação onde nasceu o maestro e 

compositor Leonel Duarte Ferreira, atribuindo-lhe um uso de Memória associado à importância 

do movimento associativo para a constituição da identidade almadense, sendo particularmente 

significativa nesta zona da cidade. Assim, o novo espaço museológico será constituído por dois 

espaços expositivos distintos: o primeiro, no piso térreo, será dedicado à memória do Maestro 

Leonel Duarte Ferreira, introdutor da estrutura filarmónica na Academia Almadense, fundador 

de uma orquestra feminina de saxofones e executor de um vasto repertório, e o segundo, num 

andar superior, acolherá exposições temporárias, centradas na actividade filarmónica e 

associativa do concelho, explorando tematicamente a sua história e servindo como elemento de 

ligação às colectividades, especialmente às colectividades centenárias localizadas em Almada 

Velha, a SFIA e AIRFA. Pressupõe-se portanto o contacto com as mesmas, para a constituição 

do espólio museológico (fotografias, documentação, fardamentos, instrumentos, pautas, etc.) e 

planeamento de actividades conjuntas. O recurso ao audiovisual é decisivo neste projecto, 

estando planeada a integração de pontos de escuta e um espaço de projecção audiovisual.  

Entrecruzada com a acção municipal esteve sempre a da comunidade educativa. Nos últimos 30 

anos Almada procurou ser a Cidade Educadora, sendo a Educação uma grande prioridade. Na 
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década de 90 arrancou-se com a intervenção na rede escolar do 1º Ciclo e a construção de novas 

escolas (Cataventos de Paz, Barrocas Anselmo de Andrade, António Gedeão). Exemplos 

recentes de melhoramentos são as construções da EB Feliciano Oleiro (Almada), EB José 

Cardoso Pires (Costa da Caparica), EB Rogério Ribeiro (Pragal), EB Miquelina Pombo (Vale 

Figueira), EB Cremilde Castro e Norvinda Silva (Trafaria) e a ampliação da EB1/JI de Vale 

Flores. A rede pública no Concelho de Almada é actualmente constituída por 61 

estabelecimentos de ensino (organizados em 12 Agrupamentos de Escolas), com um total de 25 

709 alunos (dados oficiais disponibilizados no site da autarquia).  Apesar de o número de alunos 

e mesmo de estabelecimentos (contribuindo para tal a contabilização de estabelecimentos 

privados de ensino) estar maioritariamente no 1.º ciclo, existe uma maior concentração de 

escolas no ensino secundário, com maior distribuição nas freguesias urbanas de Almada, Cova 

da Piedade, Pragal, Cacilhas, Feijó e Laranjeiro. Tem havido uma forte aposta no ensino 

profissional, com uma grande tradição no concelho, como concelho industrial que foi. A primeira 

Escola Industrial e Comercial de Almada foi criada em 1955, transformando-se em 1958, na 

Escola Industrial e Comercial Emídio Navarro. A esta escola juntaram-se depois a Escola 

Técnica Elementar D. António da Costa e em 1971 a Escola Técnica Comercial Anselmo de 

Andrade. Actualmente são todas Escolas Secundárias, onde permanece uma componente de 

ensino profissional e ensino nocturno, mantendo a tradicional ligação aos cursos relacionados 

com electricidade/electrotecnia e com mecânica/mecanotecnia. Existem ainda duas escolas 

exclusivamente profissionais, a Escola Profissional de Almada e a Escola Profissional de 

Educação para o Desenvolvimento. No âmbito do Protocolo firmado em Julho de 2009 entre a 

Câmara Municipal de Almada e a Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Estoril (ESHTE) 

são ainda ministrados na Casa Municipal da Juventude - Centro Cultural Juvenil de Sto. Amaro 

dois cursos de Especialização Tecnológica (CET) nas vertentes de Turismo e Hotelaria. Outra 

grande aposta do município foi, feita como já foi referido, na captação do ensino superior. 

Almada possui hoje um importante pólo universitário, constituído por 7 instituições: Faculdade 

de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Nova de Lisboa, Instituto Piaget (inclui a 

Escola Superior de Educação - ESE - e o Instituto de Estudos Interculturais e Transdisciplinares - 

ISEIT), Escola Superior de Saúde Egas Moniz (ESSEM), Instituto Superior de Ciências da 

Saúde Egas Moniz (ISCSEM), Escola Naval e Escola Superior de Tecnologias Navais. O 

número de estudantes nestas instituições é considerável, rondando o total de 11 200 estudantes. 
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Realça-se ainda a oferta formativa no campo das artes, ainda que limitada ao Ar.Co - Centro de 

Arte & Comunicação Visual (1973). O foco tem então estada nas camadas infantil e juvenil da 

população, contudo, o ensino sénior não foi esquecido, sendo que, desde 2005, se encontra a 

funcionar uma instituição de ensino sénior, designada por USALMA, da iniciativa da Associação 

dos Professores do Concelho de Almada, frequentada por aproximadamente 700 formandos e 80 

docentes. Neste campo convém igualmente referir a importância que outras ofertas formativas, 

não formais, especialmente ligadas ao movimento associativo ainda têm, onde se enquadram por 

exemplo a acção das Escolas Nocturnas do Clube Desportivo da Cova da Piedade. As áreas da 

música e do desporto são áreas de grande tradição no movimento associativo, das Filarmónicas e 

dos Clubes Desportivos, que durante muito tempo foram os principais responsáveis pela sua 

promoção e democratização. Nas últimas décadas à grande oferta associativa, juntou-se a 

municipal, com a Academia de Música de Almada (em funcionamento desde 2003) e no campo 

desportivo com uma rede alargada de equipamentos, dos quais se distinguem o Complexo 

Municipal dos Desportos (1992), a Pista Municipal de Atletismo (1997) as Piscinas Municipais 

da Sobreda (2009) e as Piscinas Municipais da Charneca da Caparica (2009).  

Além de reforçar a sua oferta formativa ao nível do parque escolar, a autarquia foi igualmente foi 

estabelecendo plataformas de diálogo e trabalho envolvendo a comunidade educativa. Exemplos 

recentes foram a preparação do PAC (Plano de Acção Cultural), a preparação da Agenda XXI 

Local da Criança e uma série de eventos anuais que se têm vindo a repetir, como a Festa Verde. 

Ao nível dos equipamentos museológicos, seguindo a tendência nacional, o papel dos Serviços 

Educativos tem sido cada vez mais valorizado, sendo colocado em destaque em equipamentos 

como o Museu da Cidade. Estes tipos de actividades são, contudo, direccionadas sobretudo para 

o público infantil, que é maioritário. Ao nível da ligação com o público juvenil, esta tem então 

sido feita de um modo especial pelas Casas da Juventude, a Casa Municipal da Juventude Ponto 

de Encontro (1989), o Centro Cultural Juvenil de Santo Amaro (2000) e o Centro de Lazer de 

São João da Caparica (2003). Estes equipamentos são o suporte de uma série de actividades 

promovidas pelo cada vez maior número associações juvenis e informais. Existe um contacto 

muito próximo entre autarquia e movimento associativo, que é quase sempre o impulsionador e o 

protagonista das actividades desenvolvidas. A autarquia promove, no entanto, algumas 

iniciativas próprias como é o caso da Festa Amarela, do Concurso Grafitti Almada ou do Festival 

Almada Jovem, que teve este ano a sua primeira edição. Um projecto interessante recentemente 
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desenvolvido envolvendo a comunidade educativa, foi o da Rede Cidade Educadora, onde se 

insere por exemplo a criação de uma plataforma moodle inter-escolas para docentes e alunos.  

Este projecto faz parte do plano Almada Digital, iniciado em 2002 com a candidatura ao 

Programa Operacional Sociedade da Informação (POS_C). O plano foi desenvolvido por um 

conjunto de entidades locais, designadamente a Câmara Municipal de Almada, a Faculdade de 

Ciências e Tecnologia - UNL, o Madan Parque, a Nova Almada Velha e os SMAS e resultando, 

além da formação da Rede Cidade Educadora, na criação do Portal Almada Digital 

(http://www.almadadigital.pt) e dos pontos de acesso á internet, Almada Informa, onde é 

possível obter informações sobre o concelho e a actividade municipal, assim como contar com 

apoio na utilização dos recursos informáticos. (Mercado Municipal do Feijó, Mercado Municipal 

da Charneca de Caparica e Av. D. Nuno Alvares Pereira em Almada).  O Portal Almada 

Digital está online desde 2005, tendo sido revisto em 2009,promovendo-se articulação 

com outros sites municipais (Câmara Municipal de Almada, Ambiente, Bibliotecas, Cidade 

Educadora, Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea, Juventude, Museus) através do 

registo comum. De um modo geral, o Portal proporciona a participação directa dos cidadãos 

através da disponibilização de vários serviços online (bilheteira, bolsa de emprego, guia de 

serviços,  loja) e de ferramentas interactivas (votações,  sondagens, envio de conteúdos para 

agenda, notícias e subscrição de newsletter). A aposta na informatização de serviços e na 

divulgação online de conteúdos, com a criação de sites especializados, como o dos Museus, 

valeu à autarquia a distinção nos prémios e-municípios de 2009, com o 1.º lugar na categoria de 

disponibilidade, o 2.º na maturidade e o 3.º na sofisticação. No site dos museus é possível obter 

informações sobre os diferentes núcleos museológicos que constituem a rede municipal de 

museus, com destaque para alguns serviços como o Arquivo de Fontes Orais e os serviços 

Educativos, pesquisar as suas colecções através da aplicação Matriz Web e aceder a dois 

programas de visitas virtuais à cidade (um que estabelece dois percursos de visita, Almada e o 

Rio e Percurso de Arte Pública; e outro, Republicanos na Toponímia da Cidade de Almada, 

desenvolvido no âmbito das comemorações do centenário da República). No site do município é 

igualmente possível aceder a um catálogo online das publicações e outros produtos 

correspondentes a diferentes gamas lançadas pelos núcleos museológicos ou na sequência de 

determinado evento promovido pela autarquia (material de escritório, vestuário, etc.). A 

autarquia tem desenvolvido uma forte actividade editorial, na edição própria ou no apoio à 
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edição de publicações (monografias, catálogos) e mais recentemente de DVDs, relacionada 

essencialmente com a actividade da actual Divisão de História Local e Arquivo Histórico, da 

Divisão de Museus e Património Cultural e respectivos núcleos museológicos que estão sobre a 

sua alçada, Centro de Arte Contemporânea e da Biblioteca Municipal. Os Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Almada (SMAS) têm igualmente um conjunto de 

publicações muito interessantes, relacionadas com a temática da água e a história do 

abastecimento de água no concelho. De referir ainda as publicações periódicas: o Boletim 

Municipal, distribuído gratuitamente desde 1978; a revista cultural “Anais de Almada” e boletim 

de Fontes Documentais “Almada na História”, publicações semestrais do Arquivo Histórico, 

com edição desde 1998 e 2001, respectivamente. Estas últimas publicações reflectem a crescente 

valorização atribuída pela autarquia à questão do património, em especial do património 

imaterial, concretizada no apoio à investigação e divulgação e à historiografia local. Exemplos 

mais recentes desta política de edição ou de apoio á edição são as monografias Almada na 

história da indústria corticeira e do movimento operário (1860-1930), da autoria de Alexandre 

M. Flores e Almada, Toponímia e História - Estudo da evolução geográfica e histórica da 

cidade e concelho de Almada, de R. H. Pereira de Sousa, editados em 2003, Almada no tempo 

dos Filipes, tese de mestrado de Aires dos Passos Vieira, editado em 2006, A imprensa periódica 

de Almada 1808 – 2008, editado em 2008 e Revoltar para resistir - A Maçonaria em Almada 

(1898 -1937), de António Ventura e Fernão Mendes Pinto em terras de Almada, de António 

Almeida, editados em 2010. No campo da literatura infantil destaca-se a série dos Contos da 

Mata dos Medos, da autoria de Álvaro Magalhães, com ilustrações de Cristina Valadas, assim 

como algumas publicações do SMAS, como por exemplo a banda desenhada Aquaventura em 

Almada, com texto de Isabel Laranjeira e desenhos de Carlos Laranjeira e Paulo Rebelo, editada 

em 2006.  

 

 

 

 

2.2 Divisão de Museus e Património Cultural  
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De um modo geral, a autarquia organiza-se actualmente num complexo sistema de dependências, 

entre organismo central, gabinetes, direcções, divisões e unidades1. Para efeitos deste relatório 

colocam-se em destaque a Direcção Municipal para o Desenvolvimento Social, de que fazem 

parte a Divisão de Acção Sociocultural e respectivo Gabinete de Apoio à Acção Social, a 

Divisão de Turismo, o Departamento de Acção Desportiva e respectivas divisões de Desporto e 

Infra-estruturas Desportivas, o Departamento de Educação e Juventude, onde se inserem a 

Divisão de Educação e respectivo Gabinete Técnico de Acção Sócio Escolar, a Divisão de 

Equipamentos e Recursos Educativos e a Divisão de Juventude, o Departamento de Cultura, que 

integra a Divisão de Bibliotecas, a Divisão de Arquivo Histórico e História Local, a Divisão de 

Equipamentos Culturais e a Divisão de Museus e Património Cultural, que tem então sobre a sua 

dependência os núcleos que fazem parte da rede municipal de museus, o Núcleo Naval, o Núcleo 

Medieval Moderno e o Museu da Cidade. O Centro de Arte Contemporânea corresponde a uma 

unidade completamente autónoma dependente apenas do órgão central. Existe um Departamento 

de Comunicação, que engloba as Divisões de Informática e de Relações Públicas e Protocolo e 

um Gabinete de Marketing e Imagem, que faz a gestão comum a toda a estrutura autárquica, 

ainda que por exemplo os conteúdos para o site específico dos Museus, sejam produzidos pela 

equipa da Divisão de Museus e de Património Cultural. Dentro desta estrutura organizacional tão 

complexa, a questão do património, temática deste relatório e colocada em destaque nas políticas 

culturais e económicas do concelho nas últimas décadas, reflecte a diversidade de possíveis 

abordagens e usos na lógica de gestão autárquica, entre uma componente cultural e 

cultural/pedagógica ou turística, que são tratadas por diferentes dependências, Divisão de 

Educação, Divisão de Juventude, Divisão de Turismo e Departamento de Cultura, com as 

respectivas Divisão de Bibliotecas, a Divisão de Arquivo Histórico e História Local, a Divisão de 

Equipamentos Culturais e a Divisão de Museus e Património Cultural. Esta dispersão de 

responsabilidades e de poder de actuação pressupõe um diálogo muito próximo entre diferentes 

divisões e departamentos, para o desenvolvimento de objectivos e a concertação de estratégias e 

de linhas de acção comuns ou complementares. Ora, dentro das condicionantes à gestão 

autárquica, que passam por alguma limitação ao nível de recursos, materiais, técnicos e 

humanos, pode tornar-se difícil acertar orçamentos e propostas de trabalho, numa forma de agir 

mais ou menos homogénea, mesmo dentro de organismos que estão sob a mesma dependência 

                                                           
1
 Organograma da Autarquia em Anexo 
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(como é o caso dos diferentes núcleos museológicos ao nível dos recursos e da programação). 

Aqui emergem áreas prioritárias de intervenção e projectos centralizadores, como o são, dentro 

da área do património, o património imaterial e os futuros núcleos museológicos do renovado 

Naval, Centro de Interpretação de Almada Velha e Museu da Música. Esta noção sobre as 

prioridades e as condicionantes ao nível das políticas culturais do município é importante para 

entender a acção do Museu da Cidade, do projecto do Arquivo de Fonte Orais e o trabalho 

desenvolvido ao longo do estágio, que serão seguidamente desenvolvidos.   

 

2.3 O Museu da Cidade 

O Museu da Cidade (figura 1) foi inaugurado a 1 de Novembro de 2003, na sequência de um 

longo processo iniciado em 1997 com a decisão da sua criação e instalação na Cova da Piedade. 

O equipamento é constituído pelo antigo edifício da Quinta dos Frades, recuperado e adaptado às 

suas novas necessidades funcionais e um outro edifico em L, construído de raiz. Os 2 edifícios 

estão ligados por uma passagem em vidro. O primeiro edifício dispõe de uma área de 1650m2, aí 

se localizando uma área de recepção e de serviços, casa-de-banho pública e de serviço, um 

auditório, o centro de documentação (figura 2), o atelier de serviços educativos e o espaço de 

exposição central, distribuída por dois pisos, cujo acesso é feito através do segundo edifício. 

Neste reúnem-se a recepção, casa-de-banho, loja, cafetaria e o espaço de exposições temporárias, 

que corresponde a duas salas, distribuídas por 2 pisos, num total de 1000 m2 de área útil. O 

projecto arquitectónico é da autoria do gabinete Victor Mestre e Sofia Aleixo, Arquitectos, Lda., 

com design de Bernardo Providência. A recuperação do edifício manteve a fachada e alguns 

elementos representativos da função agrícola original do espaço, que se mantiveram em 

exposição no interior, eliminando outros que resultavam de utilizações posteriores com funções 

habitacionais. O edifício novo caracteriza-se pela simplicidade e sobriedade das linhas, 

destacando-se a parede de vidro de entrada que faz a ligação ao outro edifício e permite uma 

relação com o jardim exterior. Este espaço com uma área de 2800m2 confere um enquadramento 

harmonioso ao conjunto, que, na brancura e simplicidade das linhas, de cariz rural e solarengo, 

se destaca no contexto urbano em que está inserido. Com um café/restaurante e esplanada, uma 

boa extensão de relvado onde se distingue o monumento dedicado ao Poder Local, limitado pelo 
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caminho de altas palmeiras que encaminham os visitantes até ao espaço do equipamento, é um 

espaço de lazer autónomo muito frequentado.   

A escolha de localizar o Museu na Cova da Piedade, procurou contrariar a centralidade dos 

restantes equipamentos culturais concelhios na cidade. De resto, estando o Museu vocacionado 

para a interpretação das dinâmicas da cidade na actualidade, como produto das relações 

socioeconómicas associadas ao desenvolvimento urbanístico, focando-se portanto na história 

contemporânea e na reflexão desta no presente e para o futuro, a Cova da Piedade é um local 

representativo do crescimento urbanístico da cidade de Almada, desde a década de 30 do século 

passado, até à sua definição como tal em 1973. O próprio edifício escolhido para instalar o 

Museu reflecte a história do concelho e o seu desenvolvimento nos últimos dois séculos. Antigo 

edifício de propriedade agrícola quinhentista, pertencente aos fardes Agostinhos da Ordem 

Dominicana, com sede em Almada no seminário de São Paulo, foi colocada em hasta pública, 

aquando da extinção das ordens religiosas, no século XIX. Os últimos proprietários foram os 

donos de uma fábrica de cortiça emblemática da localidade, a Corsul. Com o crescimento da 

cidade e consequente necessidade de criação de zonas residenciais, motivado pela grande vaga 

de emigração da segunda metade do século passado, a propriedade, que anteriormente envolvia 

toda a área da Cova da Piedade e Barrocas, chegando ao Alfeite e Laranjeiro, foi sendo 

fragmentada e vendida às parcelas, dando lugar a bairros e ruas. A Casa dos Frades ou Casa 

Barral (apelido dos últimos proprietários) parece ser o sítio ideal para guardar as memórias de 

um concelho que, na sua história mais recente, passando de uma vocação essencialmente 

agrícola para o grande pólo industrial do século XX, são traçadas na cultura operária, no 

trabalho, nas vivências, do associativismo, das lutas e de um ideal de progresso. 

Almada foi sempre um local de acolhimento de emigrantes do interior do país, o que se reflecte 

na persistência de traços identitários e relações afectivas com o Alentejo, com o Algarve ou com 

as Beiras. A diversidade é portanto um traço identitário marcante da cidade. Sobretudo após os 

anos quarenta, Almada cresceu rapidamente e passou por transformações muito rápidas, 

sustentadas na movimentação de populações de diferentes origens para responder a diferentes 

ciclos económicos (a agricultura, particularmente a vinha até final do XIX, a indústria corticeira, 

a pesca e congelação, a construção e reparação naval, primeiro em madeira e depois em ferro, a 

construção civil e hoje os serviços de terciário). Na última década de oitenta foi a emigração de 
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origem africana que cresceu (indivíduos na sua maioria de Angola e Cabo Verde) e, no final dos 

anos noventa chegaram brasileiros e imigrantes de leste. A rápida terciarização do tecido 

económico, acelerado com a falência ou deslocalização das grandes unidades industriais do 

concelho, o alargamento da malha urbana e a transformação habitacional, a fixação significativa 

de emigrantes, a diversidade sociocultural proporcionalmente à densidade populacional, aliadas a 

um crescente imediatismo e individualismo característico da era global e da mudança dos 

padrões de relações inter-pessoais em curso (potenciada pelas novas formas de comunicação), 

constituem factores de distanciamento identitário, especialmente para as gerações mais novas, 

que se reflecte na sua relação com a cidade, o que pode resultar em fenómenos de 

marginalização ou de exclusão. É neste contexto que se insere a missão do Museu da Cidade, ou 

pelo menos como foi pensada. Mais do que centrar-se nas colecções, o Museu procurou afirmar-

se como um equipamento especializado na memória, e aqui o domínio do imaterial tem um papel 

fundamental. O Museu possuiu algumas colecções, na sua maioria documentais (destacando-se 

um importante fundo iconológico de fotografia e ilustração), que são resultantes quase sempre de 

doações de particulares, além de alguns objectos que incorpora na exposição central. Um recurso 

largamente utilizado, tem sido, no entanto, as narrativas orais, através do suporte audiovisual, na 

sua transformação, decorrente do processo de recolha, em citações de apoio às exposições e 

catálogos das mesmas. Existe de facto uma preocupação com a dimensão humana e afectiva e 

com a multiplicidade de discursos como garante da narrativa histórica na programação 

museológica e o reconhecimento da utilização da memória oral como potencial recurso educativo 

e suporte de investigação e como instrumento de valorização e integração das comunidades, no 

lugar de protagonistas, produtores e usuários da memória. Este trabalho tem como base o 

projecto do Arquivo de Fontes Orais (cuja metodologia será clarificada seguidamente neste 

relatório), que além de levar a cabo uma recolha de fontes fundamentais para a programação 

expositiva, serve igualmente de apoio ao trabalho dos Serviços Educativos na preparação das 

suas actividades, assim como, no seu objectivo fundamental, recurso importante para a 

investigação e estudos locais, criando pontes com a população em geral e com as comunidades 

educativa e académica. O contacto e a parceira com outras entidades do concelho, como escolas 

ou associações e mesmo outros pólos museológicos dentro da rede nacional e internacional de 

museus e especialmente dentro da rede municipal de museus de Almada (Museu Naval, Núcleo 

Medieval Moderno) foi uma das principais linhas de acção pensadas para a sua criação como 
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Museu da Cidade. Pretendia-se que o equipamento funcionasse como um centro difusor para a 

rede municipal de museus, um pólo dinamizador, associando a programação museológica a 

outras actividades e envolvendo a comunidade, ao nível de um centro cultural. O Museu Naval e 

o Núcleo Medieval de Almada Velha são equipamentos que assumem uma funcionalidade mais 

tradicional, com um cariz arqueológico mais vincado, possuindo um espólio significativo que 

dirige o âmbito expositivo. O espólio do Museu da Cidade é maioritariamente o do imaterial e o 

tempo o do passado recente e o presente em mudança.  

Existe, contudo uma linha de orientação definidora de uma série de temáticas que organizam a 

programação de exposições e eventos. Esta, claro está, sendo um equipamento municipal, são 

definidas de acordo com as estratégias de governação local e dos princípios orientadores das suas 

políticas culturais. Como Museu da Cidade defende uma identidade da cidade que assenta numa 

memória colectiva de base e no estabelecimento de alguns temas unificadores como o trabalho, a 

mobilidade, a emigração, o protagonismo operário, a resistência, ou o associativismo. A 

exposição central (cuja duração prevista para 2006 foi largamente ultrapassada), reflecte essa 

linha orientadora da programação museológica do município. A exposição é intitulada de “ 

Diversidade de construção, gentes e modos de vida” e está organizada por núcleos temáticos, que 

reflectem uma interpretação evolutiva da cidade, enquadrável dentro das temáticas referidas. O 

primeiro piso funciona como uma introdução à exposição. No hall de entrada encontra-se uma 

instalação escultórica do escultor catalão Josep Boffil, intitulada “Energia Urbana”. Esta peça 

apresenta uma visão sobre a cidade como espaço de ascensão simultaneamente individual e 

colectiva, representando uma série de varas que se estendem do chão ao tecto e por onde trepam 

representações de homens e de mulheres, sendo acompanhada de sons recolhidos na cidade, 

como o som do rio, o apito do cacilheiro, de carros a passar e de vozes. Segue-se um pequeno 

espaço onde é feita uma apresentação geral do concelho de Almada e a cronologia de factos 

importantes, desde os primórdios da ocupação humana. Entra-se no segundo piso por um túnel 

expositivo, onde estão colocados uma série de objectos que pretendem representar a evolução da 

cidade e que são marcantes da sua identidade (um cabeço de amarração, uma tuba, uma máquina 

de costura, um relógio de ponto, e uma consola sem fios multifunções). No final do túnel existe 

um espaço de descanso onde é projectado um filme com imagens a preto e branco da década de 

50 e 60 (o que estabelece bem o âmbito temporal da exposição, que não vai além do passado 

recente). A sala que se segue é a sala da maqueta, que permite conhecer toda a área urbana da 
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cidade e perceber a sua evolução em diferentes períodos de expansão, através do pressionar de 

botões e de um sistema de luzes. Em seu redor estão painéis expositivos que fazem alusão a esses 

períodos marcantes para o crescimento da cidade e do concelho, na proximidade e 

posteriormente à sua definição como tal em 1973. A instalação da Base naval do Alfeite, a 

fixação de empresas como a Lisnave, o descontrolo urbano e a habitação precária, até à 

Revolução de Abril, à instauração do Poder Local e aos seus esforços na área do planeamento 

urbano, no desenvolvimento local sustentável, a educação, etc. Daqui podemos avançar para o 

núcleo “Vivências e Quotidianos” ou para o núcleo da “Mobilidade, Ritmo e Transportes”. No 

primeiro, abordam-se as sociabilidades em torno do quotidiano e do lazer. Estão expostos um 

marco fontanário e uma extensa vitrina com vários objectos alusivos à vida associativa (cartões 

de sócio, troféus, fatos, fotografias de eventos desportivos e culturais, etc.). Este núcleo, 

distribuído ao longo de um corredor, conflui no núcleo do “Trabalho”, onde se dá especial relevo 

à indústria corticeira, de construção naval e ao sector terciário. Encontram-se expostas uma 

galorpa, uma réplica de uma hélice de um barco e ainda alguns objectos ligados à tanoaria e à 

empresa Timex. Neste núcleo o principal recurso expositivo, além dos painéis explicativos, é o 

testemunho oral de vários trabalhadores do concelho, de vários sectores, difundidos em suporte 

áudio apenas ou audiovisual. No núcleo da “Mobilidade, Ritmo e Transportes” é tratada a 

questão da mobilidade e da evolução dos transportes no concelho, como motor do seu 

desenvolvimento, desde o início do século XX até à actualidade. Aqui existe uma réplica em 

miniatura de Ferry-boat e uma vitrina com peças relacionadas (boné e máquina de cobrador, 

bilhetes de autocarro, horários, entre outros). Finalmente são apresentados projectos futuros para 

o espaço urbano e existe um outro espaço onde são projectadas imagens de Almada na 

actualidade. O visitante tem assim alguma liberdade no estabelecimento do percurso da sua 

visita, partindo da sala introdutória do primeiro piso, para a sala delimitadora do âmbito temporal 

da exposição (a formação de Almada como a cidade da actualidade) que é a da maqueta e daí 

seguindo para a exploração dos vários aspectos que a caracterizam e que são complementares 

entre si.  

Ao nível das exposições temporárias, o critério está na ligação das temáticas ao espaço urbano, 

na vertente urbanística e de expressão das vivências e sociabilidades. Desde a sua inauguração 

em 2003, o Museu da Cidade já promoveu várias exposições temporárias, em várias áreas, da 

fotografia, ao desenho, passando pelas exposições essencialmente documentais. O Museu possui 
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um grande espólio documental e de imagem (fotografias, postais, ilustrações e cartazes), 

resultante em grande parte, como já foi referido, de doações particulares, existindo uma 

preocupação em rendibilizá-lo e dar-lhe visibilidade e as exposições temporárias são uma boa 

forma de o conseguir. A primeira exposição temporária organizada pelo museu, “Almada 

Imaginada” (Novembro de 2003 a Maio de 2004) partiu da organização do espólio do fotógrafo 

Júlio Diniz, nomeadamente de fotografias das décadas de 40, 50 e 60 do século passado, 

representativas do desenvolvimento urbanístico da cidade nesse período. A última exposição 

documental “Há festa na Cidade”, inaugurada a 17 de Maio (figura 3), teve como grande suporte 

o espólio de imagens do Museu (fotografias, cartazes, postais, ilustrações…). Esta exposição 

aborda a festa como manifestação das sociabilidades e definidora do espaço urbano, 

acompanhando os principais eventos festivos da cidade e do concelho (Carnaval, Festas da 

Cidade, procissões e romarias) e a sua evolução desde 1893 até á actualidade, a partir da 

fotografia, enquanto objecto museológico (no contexto da celebração do Dia Internacional dos 

Museus, que este ano teve como campo de trabalho “a memória dos objectos”). Outro tipo de 

exposições teve como suporte outro tipo de fontes, nomeadamente as orais (em associação à 

actividade do Arquivo Oral), envolvendo a população com resultados muito interessantes. São 

exemplos a exposição “Ir à Escola – Histórias do ensino no concelho de Almada” (Abril a 

Setembro de 2005) e as mais recentes “Associativismo e Cidadania – Evolução sócio-histórica 

do Associativismo na Margem Sul” (Outubro de 2006 a Dezembro de 2007) e “Gentes de 

Almada” (Maio de 2009 a Outubro de 2010), sendo que nesta última o registo fotográfico, 

nomeadamente o trabalho de Camila Watson, teve um lugar de igual destaque. De salientar o 

conjunto de conferências organizadas no âmbito das primeiras exposições temporárias 

organizadas pelo Museu da Cidade, as “Conversas no Museu”. Enumerem-se as 4 sessões 

relacionadas com a exposição “Almada Imaginada” (“Almada Imaginada e a obra de Júlio 

Dinis”, “O registo documental: fotografia e imagem”, “A imagem em movimento” e “O registo 

amador”) e as outras tantas organizadas no decorrer da exposição “Ir à escola” (“Estado e 

Educação: as Campanhas de Alfabetização da década de 50”; “Memórias de Alunos”; “Ensinar 

antes do 25 de Abril: o papel do professor”, “O movimento Estudantil e Juvenil em Almada nas 

décadas de 60/70”). Outra exposição que teve como pano de fundo a oralidade foi a exposição 

comemorativa dos 70 anos do Arsenal do Alfeite, “Na Esteira do Arsenal: 70 anos de história do 

Arsenal do Alfeite” (Setembro de 2009 a Fevereiro de 2010). Nesta lógica comemorativa 
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incluíram-se também exposições como “Dar asas ao sonho do 25 de Abril” (Junho 2004 a 

Janeiro de 2005), numa iniciativa de que resultou uma publicação homónima, assim como a 

exposição comemorativa dos 50 anos do monumento do Cristo-Rei, “Almada e o Cristo-Rei” 

(Abril a Setembro de 2008). A própria exposição “Gentes de Almada” surgiu no contexto das 

comemorações dos 500 anos do nascimento de Fernão Mendes Pinto, capturando a essência de A 

Peregrinação, da viagem e da descoberta, no contacto com diferentes culturas e indivíduos, como 

estruturante para a sua organização. A exposição que a precedeu, “Fazer Caminhos”, explorara já 

o tema da mobilidade e das acessibilidades, centrando-se na evolução dos transportes em Almada 

e na sua importância para o desenvolvimento recente do concelho. Por sua vez, a mais recente 

exposição temporária “Diários Gráficos de Almada. Não somos desenhadores perfeitos.” (29 de 

Janeiro a 16 de Abril de 2011), trouxe uma abordagem interessante à questão da representação e 

vivência do espaço urbano, apresentando os trabalhos de 30 autores de diferentes actividades 

profissionais.  

No fundo, as exposições temporárias ampliam temáticas da exposição central e é através delas 

que o Museu acaba por conseguir uma aproximação maior às comunidades e cumprir o seu papel 

de intermediário entre estas e a comunidade educativa e científica, tendo a questão da memória e 

da identidade de pano de fundo para a reflexão sobre o espaço urbano. Além de se encontrar em 

preparação uma exposição sobre a Bandeira do Centro Republicano Capitão Leitão, “A História 

de uma Bandeira”, prepara-se igualmente outra exposição, “Nas Margens”, ambas com 

inauguração prevista para 8 de Outubro (figuras 4 e 5). A segunda exposição é uma exposição 

conjunta sobre o Bairro Amarelo, no Monte da Caparica, um marco dentro das políticas de 

urbanismo do município, o PIA (Plano Integrado de Almada) e o Bairro Baró de Vivir, 

resultando de uma parceria com a Universidade de Barcelona. A colaboração com outras 

entidades museológicas e científicas ou culturais, de um de um modo geral, foi um dos 

objectivos pensados a longo prazo para a acção do Museu da Cidade e pode ser uma boa forma 

de afirmação e projecção como centro dinamizador de cultura a nível regional e nacional.   

O Museu da Cidade tem uma estrutura organizacional composta por uma equipa interdisciplinar 

de 12 pessoas, distribuídas por diferentes áreas funcionais. Alguns técnicos superiores vão 

alternando o seu trabalho entre o Museu e os restantes núcleos museológicos, como parte da 

gestão de recursos humanos da Divisão de Museus e Patrimónios e da Câmara Municipal de 
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Almada, não esquecendo que o Museu é a sede de Divisão e que a Dra. Ângela Luzia a figura 

chave de ambos. Essa gestão da própria autarquia implica a centralização de recursos, o que terá 

implicações na dinâmica interna de alguns serviços do Museu e nos seus projectos, como é o 

caso do Arquivo de Fontes Orais. 

 

2.4 Arquivo de Fontes Orais  

Apresentação 

O Arquivo de Fontes Orais é um conjunto de testemunhos de habitantes do Concelho, registados 

sobre a forma de entrevista em suporte audiovisual. Está fisicamente presente no Centro de 

Documentação do Museu da Cidade, sobre a forma de DVD e enquanto fonte primária de estudo 

pode ser consultado presencialmente por investigadores, escolas e público em geral (figura 6). 

Está introduzido no catálogo da Rede Municipal de Bibliotecas e Centros de Documentação de 

Almada, pelo que pode ser pesquisável online. A acompanhar o DVD encontra-se a transcrição 

integral da entrevista, num dossier, onde está igualmente presente uma ficha de registo da 

entrevista, onde prefigura o nome do entrevistado ou da entrevistada, o local de realização da 

entrevista e a data, assim como uma sinopse da mesma e as uma série de palavras-chave 

associados às temáticas abordadas. 

Ao todo são cerca de 110 registos (excluindo os que ainda se encontram em fase de tratamento), 

organizados em 7 temas: Associativismo, Educação e Ensino, Espaço Urbano, Resistência 

Política, Trabalho, Mobilidade e Migrações. Estes temas são o ponto de partida para todo o 

processo de recolha e de tratamento do Arquivo e enquadram-se, de forma evidente, na linha 

programática do museu e da autarquia, revelando desde logo uma ligação de dependência 

existente entre as campanhas de recolha e as necessidades programáticas ao nível da preparação 

e calendarização de exposições. De facto, a maior parte das campanhas de recolha surgiram na 

sequência da preparação de conteúdos expositivos. Actualmente encontram-se em fase de 

preparação a exposição “Nas Margens” e uma exposição sobre a bandeira do Centro 

Republicano da Rua Capitão Leitão, em Almada. Para ambas foram organizadas campanhas de 

recolha que resultarão em registos a acrescentar aos sectores temáticos do Arquivo de Espaço 

Urbano e Resistência, respectivamente. A exposição “Ir à Escola – Histórias do ensino no 
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concelho de Almada” (Abril a Setembro de 2005) foi o impulsionador da constituição da 

temática Educação e Ensino, ainda por criar efectivamente. Na sequência deste trabalho surgiu 

também a colaboração com a Unidade de Investigação em Ciências da Educação/FPCE-UL, no 

âmbito de um projecto de investigação sobre Educação Popular e Movimentos Sociais. Também 

as campanhas de recolha organizadas para a preparação das exposições “Gentes de Almada” 

(Maio de 2009 a Outubro de 2010) e “Fazer Caminhos” (Setembro de 2009 a Fevereiro de 2010) 

foram as grandes dinamizadoras das secções de Migrações e Mobilidade, respectivamente. As 

entrevistas a trabalhadores da Companhia Portuguesa de Pesca, que serão integradas na secção 

de Trabalho, fazem parte da recente campanha de recolha pensada para a preparação de 

conteúdos expositivos para a nova sala do Museu Naval (a inaugurar brevemente). De igual 

modo, os testemunhos de arsenalistas que se encontram em tratamento, foram recolhidos no 

âmbito da preparação de uma exposição, “Na Esteira do Arsenal: 70 anos de história” (Setembro 

de 2009 a Fevereiro de 2010) e posteriormente editados em DVD. Outra edição do Arquivo, o 

DVD “Almada: Vozes da Resistência” é constituída pelos testemunhos de 20 resistentes 

almadenses das décadas de 40-60, editados no âmbito da celebração dos 35 anos da Revolução 

de Abril e que formam agora a secção Resistência do Arquivo. Os 31 registos sobre a 

Cooperativa de Consumo Piedense, que se revelaram muito úteis para a programação da 

exposição “Associativismo e Cidadania – Evolução sócio-histórica do Associativismo na 

Margem Sul” (Outubro de 2006 a Dezembro de 2007), resultaram do protocolo de estágio 

realizado entre a autarquia e a investigadora Maria Dulce Simões e tiveram como produtos o 

relatório final da sua licenciatura em Antropologia “Cooperativa de Consumo Piedense: 

Percursos de 1 estudo antropológico” e o documentário “Discursos sobre o Associativismo”, 

exibido na exposição.   

A colaboração com entidades externas, na promoção de projectos de investigação ou no 

estabelecimento de parcerias parece de facto ser uma boa opção de forma a garantir alguma 

autonomia e conferir vitalidade à actividade do Arquivo. O projecto “Apanhar as Vozes: a 

memória e a oralidade como recurso educativo” lançado em 2006 é um bom exemplo de 

colaboração e abertura à comunidade, neste caso, a educativa. O projecto teve uma aplicação 

piloto em parceria com o Agrupamento Vertical de Escolas Miradouro de Alfazina no âmbito do 

projecto e envolvendo três turmas do 7º ano de escolaridade. Esta experiência, ainda que de 

grande importância, não teve, no entanto, grande continuidade e resultados práticos (a publicação 
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dos testemunhos recolhidos ou a sua utilização na acção programática do Museu ou como acervo 

do Arquivo). A recente protocolarização com o projecto Memoriamedia (E-Museu do Património 

Imaterial), tenha resultados muito favoráveis, pelo menos ao nível da divulgação do espólio do 

Arquivo. Uma maior colaboração com a comunidade, não apenas científica ou educativa, com a 

população em geral seria fundamental para o cumprimento de dois objectivos enunciados para as 

linhas de acção do Arquivo Oral e que estariam na génese da criação do Museu da Cidade, 

constituindo-se com o seu campo de intervenção:  

- Sublinhar o papel do Museu como recurso educativo para o conhecimento da história, 

realidades e formas de participação e gestão do território numa perspectiva que relaciona 

gerações de gentes anónimas em discurso directo, sublinhando o papel da memória na construção 

da identidade: prossecução de parcerias com diversas entidades através do apoio a projectos na 

área da memória e identidade (escolas e universidades, instituições de acção social - centros 

comunitários e centros de dia, associações, museus e centros de documentação) 

- Aproximar do Museu várias gerações de habitantes recorrendo à validação da partilha da 

memória através da participação e integração de vários indivíduos no processo de recolha e nas 

actividades que a partir dos resultados poderão ser realizadas 

 

Metodologia e processos de trabalho 

O Arquivo Oral é um conjunto de fontes continuamente em construção. Este processo assenta 

nas campanhas de recolha, que por sua vez estão enquadradas dentro de temáticas, temáticas 

estas que, como já foi demonstrado, estão quase sempre relacionadas com as necessidades 

programáticas do Museu ou a projectos externos que utilizem o Arquivo do Museu como 

recurso. Podem igualmente estar relacionadas com as actividades desenvolvidas pelos serviços 

educativos e aquelas que se integram na programação autárquica (comemorações, festas). Deste 

modo, é possível delinear um conjunto de propostas de trabalho no âmbito do Arquivo Oral que, 

servindo de base para o arranque das campanhas de recolha, também podem ser trabalhadas em 

parceria com outras entidades. Estas temáticas ou grupos de temáticas escolhidos são o fio 

condutor de todas as fases do processo de preparação das entrevistas, desde a investigação 

histórica, ao estabelecimento de parâmetros para constituição de um guião e selecção da 
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amostragem de entrevistados, à recolha propriamente dita das entrevistas e seu posterior 

tratamento. Todo este processo, em todas as suas fases, é assegurado internamente, com a 

excepção dos projectos de iniciativa externa ou dos protocolos de colaboração estabelecidos pela 

autarquia (estágios curriculares académicos, por exemplo). O projecto para qualquer campanha 

de recolha tem de estar centrado numa temática específica, previamente escolhida e trabalhada 

ao nível da investigação histórica e factual na perspectiva da elaboração de um guião. Fazendo-

se a distinção entre a fase de recolha a fase de tratamento, passe-se então à análise da 

metodologia de trabalho.  

Recolha 

O Arquivo Oral como conjunto de fontes pressupõe a reunião de fontes. A metodologia utilizada 

em relação à amostra, ao universo das campanhas de recolha e à extensão temporal das mesmas é 

justificada por essa necessidade. As fontes neste caso são grupos de pessoas, grupos estes pré-

definidos pela sua associação à temática em questão, contemporâneos, participantes, ou que 

tenham memória de determinado evento ou período cronológico (dependendo do âmbito da 

recolha) Este grupo de indivíduos primeiramente escolhido poderá por sua vez estabelecer uma 

rede de informantes, passível de alargar o universo ou a amostra da campanha em questão ou 

resultar noutras campanhas. O objectivo é sempre garantir o equilíbrio entre o percurso de vida 

do entrevistado (memória individual) e o contexto almadense (memória colectiva), assegurando a 

representatividade da entrevista como fonte histórica, numa relação complementar com outras 

fontes, como a documental. Qualquer campanha de recolha obedece a uma metodologia, mais ou 

menos flexível, consoante o objectivo, assentando normalmente em 4 etapas: 

1 - Investigação sobre a temática principal do projecto e preparação 

inicial  

- Escolha de um tema e investigação 

- Faseamento e distribuição do trabalho 

- Estabelecimento do universo da recolha 

2 - Elaboração do Guião 

3 - Definição do âmbito da recolha 
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- Estabelecimento de contactos 

- Selecção de uma primeira amostragem 

- Definição de calendários para a recolha  

4 - Entrevista 

Podemos então considerar que os dois momentos fundamentais no processo de recolha são a 

elaboração do guião e a realização da entrevista nele baseado. A abordagem de base é uma 

abordagem biográfica. O percurso individual dos entrevistados e a sua história de vida é o fio 

condutor da entrevista, estabelecendo a linha cronológica, ao longo da qual se vão 

desenvolvendo acontecimentos passíveis de integrar dentro dos tópicos que se pretende 

desenvolver. Existe um guião genérico que dirige a entrevista, guião este que é quase sempre 

adaptado em função da temática e dos objectivos da campanha. Existem portanto guiões 

complementares para os diferentes temas centrais do Arquivo (Associativismo, Educação e 

Ensino, Espaço Urbano, Resistência Política, Trabalho, Mobilidade e Migrações, sendo que o 

tema Espaço Urbano acaba por ser uma tema mais generalista, criado a necessidade de tratar 

assuntos mais transversais) e por vezes guiões mais específicos, adaptados à campanha de 

recolha para um projecto em particular ou para exposições, sobre assuntos concretos (como por 

exemplo as entrevistas recolhidas no âmbito da preparação da exposição “Nas Margens” sobre o 

Bairro Amarelo)2, ainda que integráveis depois nas temáticas centrais. Estes documentos são 

elaborados internamente, pela equipa de investigação do Museu (ou em colaboração com outros 

investigadores, no caso de se tratar de uma parceria) e servem de base à realização de todas as 

entrevistas. O guião genérico tem uma estrutura comum a todos os guiões e explora uma série de 

informações básicas, numa lógica narrativa biográfica. Não sendo um guião directivo assenta em 

três unidades fundamentais: 

      ◊ Percurso de Vida 

Nome e Data de Nascimento 

Localidade de origem dos pais 

Profissão dos Pais 

                                                           
2
  Guiões de Entrevista em Anexo 
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Rede Familiar em Almada (como e porque veio morar para Almada, no caso de não ser 
natural do concelho) 

Escolaridade e percurso académico 

Tropa 

Percurso profissional 

Local de residência actual e outro lugares onde residiu anteriormente no concelho 

      

◊   Memórias de Almada  

Espaços fís icos /  lugares da cidade: 

Locais ligados à infância: escola, espaços de brincadeira, percursos, rotinas 

 Lugares associados ao quotidiano 

 Diferenças ao nível do ordenamento hoje, o que mudou e perspectivas de futuro 

 Relação com Lisboa, proximidade e distância e caracterização comparativa de Almada 

Espaços sociais,  afectivos e políticos  

Tempos livres e lazer  

Grupo de amigos (vizinhos, amigos da juventude, colegas de trabalho) 

Relação com o sexo oposto (convívio, namoro e casamento) 

Experiência associativa (associações a que pertenceu ou pertence, cargos 
desempenhados) e ligação com o trabalho 

Envolvimento em acções de resistência (através do meio associativo, divulgação de 
propaganda, ligação a movimentos, a partidos ou a órgãos sindicais) 

Lugares de participação política (onde se realizavam debates, greves e percursos, 
especialmente no período anterior a 1974) 
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◊  Trabalho e percurso profissional  

 Início da vida profissional: idade e ocupação, motivações 

Estrutura hierárquica e de transmissão de saberes 

 Percurso profissional 

Caracterização do modo de produção e cultural material (técnicas e ferramentas de 
trabalho), ambiente de trabalho, relação com os colegas  

 Contexto do emprego no tecido produtivo da região 

 Outras memórias laborais  

 

A título exemplificativo, o guião para a temática do trabalho mantém a parte inicial de percurso 

de vida e a secção sobre as memórias de Almada (acrescentando-lhe uma reflexão maior sobre 

espaços de conflito, como locais de confrontos com as forças policiais e uma memória geral 

sobre acontecimentos chave de resistência durante o período do Estado Novo). Há um 

aprofundamento maior sobre a questão associativa e o foco na actividade laboral, que ocupa o 

lugar central no seguimento da entrevista.  

Relativamente à realização da entrevista em si, esta responde a uma série de regras, 

nomeadamente ao nível da postura do entrevistador, que são as habituais neste tipo de situação, 

aproximando-se do código deontológico jornalístico, aqui numa abordagem antropológica, claro 

está. É fulcral saber conduzir a entrevista e gerir a informação dada pelo entrevistado, 

enquadrando-a dentro dos parâmetros do guião. Num contexto de entrevista, é comum as pessoas 

emocionarem-se relativamente a determinado assunto, perderem a linha de raciocínio ou 

preferirem explorar mais algum tópico do que outro, podendo transpor ô âmbito das temáticas 

que o entrevistador pretende desenvolver. Cabe-lhe portanto saber discernir sobre o interesse 

dessa informação e perceber se esta é enriquecedora (para o guião inicial) e conseguir enquadrá-

la na conversa ou então, se é desinteressante ou demasiado desviante conseguir redireccionar a 

conversa, sem mostrar desinteresse. O entrevistador deve sempre partilhar o interesse do 

entrevistado, mantendo a atenção no discurso, de modo a garantir o encadeamento lógico da 

entrevista. Saber ouvir e saber olhar são fundamentais. A conduta do entrevistador é 
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determinante para o fluir da entrevista. Este deverá por exemplo saber respeitar a forma 

do discurso do entrevistado,  nunca o interrompendo bruscamente. O 

estabelecimento de uma relação de cumplicidade com o entrevistado pode ser 

vantajoso, mas esta deve basear-se sempre na objectividade e na ausência de 

juízos de valor. A postura corporal adquire aqui uma dimensão essencial, pois a 

linguagem corporal  do entrevistador influencia o discurso do entrevistado. 

Demonstrar interesse passa pelo modo como se olha directamente para a pessoa, 

como se está sentado e como utiliza o corpo. O entrevistador nunca deverá 

bocejar, desviar o olhar, mexer em papéis,  mostrar impaciência ou ler enquanto 

o entrevistado fala. Quem questiona deverá manter uma dinâmica na forma como 

o faz e da forma como escuta. A formulação e ordem de colocação das perguntas 

tem igualmente influência na direcção da entrevista.  O principiar da entrevista é 

decisivo. O entrevistador deve ser colocado progressivamente à vontade e a sua 

memória activada, passando de perguntas iniciais ou de aquecimento, como o 

local e data de nascimento, ou o estado civil , para perguntas mais descritivas,  

que façam apelo à memória do entrevistado sobre situações objectivas, como por 

exemplo: “Como conheceu a sua esposa?” ou “Como foi o seu primeiro dia de 

escola ou de trabalho?”. Quando o discurso se desvia demasiado do guião 

previsto ou se torna ilegível do período temporal a que corresponde devem ser 

colocadas perguntas que obriguem à focalização, tais como “Mas, como se 

tornou serralheiro?”;  “Referiu-me que tal  aconteceu há 30 anos,  lembra-se que 

idade tinha?”. Finalmente, como já foi referido, nunca se deve terminar de modo 

abrupto a entrevista. Esta deve terminar de forma suave, sendo um período 

interessante para permitir algum desvio ao guião e a parti lha de histórias por 

parte do entrevistado. Colocar essa possibilidade é mesmo a melhor forma de 

terminar uma entrevista. Perguntar “Existe algum assunto que considere 

importante e que não lhe tenha perguntado?”, além de demonstrar uma ati tude 

humilde e de abertura na recolha da informação por parte do entrevistador, dá ao 

entrevistado a sensação de pertença e de responsabilidade no processo da 

entrevista.  De um modo geral,  tem que prevalecer o bom senso, evitar perguntas 

generalistas, por um lado e demasiado indutivas, por outro. Acima de tudo 
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importa perceber que o foco deve estar na experiência do entrevistado, não na 

do entrevistador.  

 

Tratamento 

Depois da recolha das fontes orais, sobre a forma de entrevistas gravadas em suporte audiovisual, 

passa-se para o seu tratamento. É nesta fase do processo que sentem alguns condicionamentos 

referentes à gestão de pessoal da Divisão de Museus e património e da Câmara Municipal de 

Almada. O registo original é transformado para suporte digital nos serviços informáticos da 

Divisão de Informação e Comunicação da Câmara Municipal de Almada, sendo o original (a 

cassete miniDV) guardado em ambiente controlado no Museu da Cidade) (figuras 7 e 8). O 

registo é guardado em formato digital num disco rígido nos serviços informáticos da Divisão de 

Informação e Comunicação e aí são feitas 3 cópias em DVD; uma será entregue ao entrevistado, 

outra guardada junto dos originais e a terceira então colocada à consulta pública no Centro de 

Documentação.  

Aqui entra a questão da preservação do anonimato e integridade do entrevistado. O entrevistado 

tem de preencher uma ficha padrão de autorização de cedência de voz e dados constantes na 

entrevista, de modo a que a informação possa ser livremente consultada e utilizada. Antes da 

indexação do registo ao Arquivo, o entrevistado, mesmo tendo assinado a autorização de 

cedência de voz e imagem é convidado a visionar a entrevista (ou a cópia em DVD que lhe é 

oferecida), de forma a poder detectar alguma informação mais pessoal que tenha divulgado do 

decorrer da conversa, mas que prefere afinal não tornar pública. Estas questões éticas prendem-

se com o modo como os indivíduos se deixam enredar na sua história, tendo como protecção o 

facto de, no momento da entrevista a estarem a contar a uma pessoa alheia e exterior aos 

acontecimentos narrados, o que propicia uma espontaneidade única associada ao momento do 

registo, mas que perde sentido se dele descontextualizada. Esta decisão implicará a não 

divulgação ou a edição do DVD e a edição ou codificação da transcrição da entrevista, 

excluindo-se a identificação pessoal e todos os excertos de carácter notoriamente pessoal ou que 

possam igualmente identificar o indivíduo em questão, inclusive expressões complementares 

emotivas ou erros de linguagem. Apesar de ser uma situação que raramente se verifica, existe 
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essa preocupação e a par do visionamento do entrevistado há também uma releitura de controlo 

da entrevista transcrita por parte da equipa de investigação.  

Assegurada esta questão, preenche-se a ficha de identificação ou de registo da entrevista. Nesta 

ficha constarão dados sobre o dia da recolha (data, local da entrevista, temática, descritores ou 

palavras-chave de identificação dos conteúdos, identificação do entrevistador e do entrevistado e 

breve sinopse), servindo como catalogação da mesma. Esta ficha acompanhará a transcrição da 

entrevista num dossier no Arquivo propriamente dito para consulta no Centro de Documentação. 

A ficha padrão de autorização de cedência de voz e dados, assim como uma ficha de 

identificação do entrevistado, com alguns dados mais pessoais, são arquivadas pela equipa de 

investigação do Museu da Cidade, nomeadamente pela técnica co-responsável pelo projecto, a 

Dra. Ana Costa.  

Antes de estar disponível para consulta, o registo tem de ser catalogado e indexado na matriz da 

Rede de Bibliotecas e Centros de Documentação municipal (base de dados interna e de consulta 

online), sendo-lhe atribuída um número de registo e uma cota. Este trabalho não é feito pela 

técnica do Centro de Documentação ou pela equipa do Museu da Cidade, mas sim pela técnica 

do Museu Naval, Fátima Mendão. É lá que, atribuído o número de registo e a cota, é anexada a 

ficha de registo e são elaborados o dossier e a capa do DVD, que regressarão então para o Museu 

da Cidade para serem finalmente colocados à consulta pública. Esta necessidade de articulação 

entre Divisão de Informação e Comunicação, equipa do Museu da Cidade e técnica do Museu 

Naval, traz alguma demora ao processo tratamento dos registos e à manutenção do Arquivo 

(renovação de cópias de DVDs maioritariamente), pelo que não é a ideal. Uma parte significativa 

dos registos ainda não foi transcrita (6 registos no sector da Resistência), outra não está 

devidamente identificada (caso da secção do Espaço Urbano) ou mesmo sequer tratada (uma 

grande parte dos registos do sector do Trabalho e todo o sector da Educação e Ensino).  

Analise-se agora a metodologia utilizada na transcrição das entrevistas. O método proposto para 

tratamento das entrevistas recolhidas pressupõe que o acesso à entrevista integral e à audição ou 

visualização da mesma sejam públicos e que, pelo menos em parte, as entrevistas, possam ser 

utilizadas com outros propósitos além do original da consulta, em exposições, catálogos, livros 

ou brochuras do Museu da Cidade ou de todos os núcleos museológicos dentro da rede municipal 

de museus. Neste sentido, todas as entrevistas são transcritas integralmente de modo a estarem 
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disponíveis para o público em geral, na sua função primária de fontes de informação. A 

transcrição integral garante a autonomia da leitura da entrevista, em relação ao suporte 

audiovisual (que pode estar indisponível, ou não ser preferido pelo utilizador para consulta).  

A metodologia aplicada na transcrição das entrevistas segue uma série de regas básicas que 

derivam da abordagem de Jean Poirier, em Histórias da Vida: Teoria e Prática. De resto o 

antropólogo é uma referência metodológica para todo o processo da recolha (abordagem 

biográfica e metodologia na realização da entrevista) ao tratamento. O princípio implícito ao 

longo de todo o processo é o de que é a marca da oralidade que enriquece o registo, como fonte 

oral que é e não escrita. Como garante da manutenção da marca da oralidade, os critérios 

principais para a transcrição são os seguintes: 

- Transcrição “à letra” do discurso do entrevistado, como a colocação em parênteses rectos do 

sentido de uma frase ou palavra que não se percebe devido a usos gramaticais ou verbais errados. 

Os erros de linguagem são transcritos, formatando-se em itálico. Quando alguma expressão for 

de todo imperceptível, coloca-se (…); 

- Anotação de toda a informação de contexto do discurso, como as pausas no discurso (indicação 

através do uso de reticências) e todas as expressões complementares emotivas ou de expressão 

corporal, a entoação e movimentos corporais (assinalam-se entre parênteses rectos, por exemplo 

[emociona-se], [risos] ou [bate com a mão na mesa]); 

 - Os nomes próprios, alcunhas e nomes de empresas ou outras entidades, colocam-se a itálico; 

A transcrição da entrevista, além de reforçar a função primária de fonte de informação das 

entrevistas, acaba por ser a base para a organização da informação com vista à sua utilização 

noutros âmbitos, em exposições, publicações, brochuras, etc. O trabalho que se segue à 

transcrição é então o da edição da informação em conteúdos temáticos, que se ajustem às 

necessidades programáticas da rede de museus municipal. Existe uma edição geral, com a 

organização de blocos de texto consoante entradas temáticas alargadas, que é trabalhada pela 

equipa de investigação de cada museu na preparação de exposições ou publicações. Há depois 

uma ligação da transcrição documental à fonte audiovisual, com a introdução do time-code dos 

excertos de texto editados e com por exemplo a elaboração de tabelas de selecção de citações e 

de excertos de imagem (sendo ambos os recursos, texto e material audiovisual utilizados na 
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preparação de conteúdos expositivos). A transcrição ou a sua edição é um recurso igualmente 

utilizado pelos Serviços Educativos na preparação das actividades, o que se percebe pela relação 

existente entre temáticas expositivas, campanhas de recolha do Arquivo.  

O Arquivo de Fontes Orais cumpre assim um dos principais propósitos para que foi criado, o de 

funcionar como um recurso de base para acudir às necessidades programáticas do Museu da 

Cidade e de toda a rede municipal de museus, onde se pretende afirmar como equipamento 

central, neste papel de centro difusor, de interface entre comunidades e núcleos museológicos. 

No entanto, esta função de origem de arquivo, como conjunto de recursos, acaba por ser a sua 

maior limitação, quando subordinada á lógica de gestão autárquica, determinada pela crónica 

falta de recursos. Falta uma maior ligação real às comunidades, não apenas à educativa ou 

académica, sendo essa componente de investigação sobre a história e património local 

igualmente importante e uma potencial forma de contornar a falta de recursos humanos, pela 

aposta na protocolarização de estágios ou projectos de investigação. Falta dar continuidade a 

projectos como o “Apanhar as Vozes” e alargar o âmbito das campanhas de recolha, além da 

preparação de determinada exposição, para uma actividade mais regular, envolvendo as 

comunidades e a população em geral, garantindo, pela transmissão da memória, a 

representatividade colectiva da cidade, uma cidade de pessoas, e a construção e transmissão dos 

seus traços identitários, que é a missão do Museu da Cidade.  

 

2.5 Serviços Educativos 

Os Serviços Educativos do Museu da Cidade acompanham a sua fundação formalizada na 

inauguração de 2003, estando a sua acção profundamente relacionada com os princípios de 

intervenção do Museu nos campos da memória e identidade e da comunicação inter-geracional. 

A comunidade educativa é o campo de acção basilar da actividade dos Serviços Educativos, 

procurando o seu envolvimento, numa base da partilha de experiências e de recursos. Percebe-se 

que assim seja pois essa proximidade é um factor fundamental na sua dinâmica e afirmação 

estratégica na região, nomeadamente para a sua capacidade de atracção de públicos, sendo que o 

principal público-alvo e o que de forma quase preponderante tem respondido à programação dos 

serviços, é o do 1.º ciclo, seguido do pré-escolar e só depois então dos segundos e terceiros 
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ciclos, com uma a participação muito reduzida do secundário. Esta situação decorre do número 

maioritário de alunos e de estabelecimentos de ensino (público e privados, colégios, ATLs, etc.) 

no concelho no 1.º ciclo. A actividade dos Serviços Educativos do Museu da Cidade enquadra-se 

de um modo geral no P.A.C (Plano de Acção Cultural da comunidade educativa do concelho de 

Almada), formalizada em projectos como o da Agenda 21 da Criança (Fórum da Criança), tendo 

como sectores com maior afinidade a Divisão de Museus e Património Cultural e com Divisão de 

Educação e Juventude da Câmara Municipal de Almada. Há uma aposta na auto-formação dos 

elementos que compõem a equipa, manifesta na auto-avaliação e elaboração de relatórios de 

actividade. A pesquisa de conteúdos para as actividades é um processo contínuo que envolve a 

comunidade educativa, sendo exemplo as reestruturações feitas nas actividades “Guardadores de 

Histórias” e “História da D. Maria” , resultantes de uma sessão de trabalho com a equipa de 

educadoras da EB1/JI do Laranjeiro nº 3 , forma a ser realizada uma abordagem mais adequada 

ao projecto em implementação no âmbito do Programa de Educação Estética e Artística. Do 

mesmo modo existe uma política de integração de estágios e de projectos em parceria com as 

várias instituições de ensino da região, escolas secundárias, Escola Profissional de Almada, 

Instituto Piaget, Escola Superior de Educação de Setúbal ou a Escola Superior de Educação 

Maria Ulrich.  

As actividades dos Serviços Educativos são programadas no sentido de proporcionar diferentes 

leituras das exposições (central e temporárias) do Museu. Como já foi referido, o público 

principal das actividades é o do 1.º ciclo, ou infantil. Ao longo da sua existência, os Serviços 

Educativos desenvolveram várias actividades e foram reformulando a sua oferta de base. 

Actualmente destacam-se as visitas, visitas-jogo, ateliês e visitas-ateliê para o público mais 

jovem e os percursos históricos para os mais velhos, em parceria com os outros núcleos 

museológicos da rede municipal de museus, o Núcleo Medieval Moderno e Museu Naval. As 

comemorações do Dia Internacional dos Museus (18 de Maio) são um dia de grande variedade 

de actividades, com a abertura ao público geral, que normalmente não participa nas actividades 

do museu, por serem de marcação obrigatória e condicionada a grupos. Esta marcação é feita 

pelas próprias escolas, via e-mail ou telefónica (sendo também possível a marcação através do 

site dos Museus, via site da autarquia), havendo uma comunicação geral das actividades pelos 

Serviços Educativos no início de cada ano lectivo.  
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A título de exemplo, para a recente exposição temporária, “Há Festa na Cidade” (inaugurada a 

17 de Maio), foi programada uma actividade especialmente pensada para o público infantil, a 

vista-ateliê “Ouves a Festa”. Ao longo da visita pela exposição, são salientados momentos ou 

elementos específicos relacionados com as festas tradicionais do concelho, as máscaras e 

brincadeiras do Carnaval, a banda na procissão da localidade, os piqueniques na Procissão do 

São João e o fogo-de-artifício nas festas da cidade e nas comemorações do 25 de Abril. Estes 

elementos são reforçados através da visualização de pequenos vídeos alusivos. A partir da 

identificação nas fotografias de alguns objectos antigos relacionados com os momentos nas 

festivos é feito depois um exercício de memória e de comparação com objectos contemporâneos. 

As crianças são guiadas para o espaço onde se irá realizar o ateliê e são sentadas em roda. São 

depois incentivadas a retirar alguns objectos de uma caixa selada, com a indicação de Frágil; um 

cesto de verga, em cujo interior se encontram um tacho e canecas em esmalte, um garrafão em 

vidro revestido de verga e uma toalha de pano, dois disfarces de carnaval de criança, um fato de 

sevilhana e outro de varina, vários brinquedos antigos, enfeites de arraial, grinaldas e balões e 

uma tuba. Estes objectos vão sendo descobertos e colocados em exposição num varão, 

salientando-se a importância da sua preservação e da preservação da memória e tradições que lhe 

estão associados. Seguidamente as crianças são encaminhadas para as bancadas de trabalho onde 

terão de liberdade de pintar as suas representações da festa, usando tintas fluorescentes. 

Finalmente serão então convidadas a entrar, uma a uma, numa estrutura construída apara o 

efeito, onde, no escuro pendurarão os seus trabalhos, para depois, voltarem a entrar lá dentro e 

observarem os desenhos, servindo-se de uma lanterna própria que emite luz negra. Enquanto 

exploram este ambiente quase fantasmagórico, as crianças são rodeadas pelos sons da festa, 

reproduzidos num computador, os sons da procissão, do fogo-de-artifício, da banda ou das 

pessoas, ilustrados através dos seus desenhos, recriando toda a vivencia sensorial da festa. 

Dentro das comemorações do último Dia dos Museus e partindo também da exposição “Há festa 

na Cidade”, foram dinamizados dois ateliês, tendo como a festa e as tradições que lhe estão 

associadas o tema de fundo, neste caso dois elementos fundamentais da festa, as decorações e a 

música: um ateliê de construção de elementos decorativos das festas da cidade, as lanternas e 

grinaldas de São João e outro de construção de instrumentos musicais, adufe, maracas e cones, a 

partir de materiais recicláveis, como papel, cartolinas e embalagens de iogurte. No final da 

actividade, as crianças foram convidadas a decorar o espaço com as grinaldas e lanternas 
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construídas no ateliê e puderam levar os instrumentos construídos consigo. Tanto a actividade 

directamente relacionada com a exposição, “Ouves a Festa”, como o ateliê de construção de 

instrumentos musicais (“A Música veio à rua”), mantiveram-se no programa de actividades do 

Museu da Cidade para as Férias do Verão.  

Entre as actividades programadas para a exposição central destacam-se as visita-ateliê “Os 

Automóveis e a Cidade” e a “História da D. Maria”. Na primeira actividade, as crianças são 

conduzidas numa visita à exposição, focalizada nas mudanças da cidade ao longo do último 

século e nos transportes, como agentes dessa mudança, sendo introduzida a importância do 

planeamento e urbanismo e da utilização dos transportes públicos. É feita a leitura do conto “A 

Cidade dos Automóveis”, de Maria Cândida Mendonça, que retrata a história de uma cidade farta 

dos seus automóveis ruidosos e fumarentos. A visita termina com um ateliê de pintura, onde as 

crianças são convidadas a pintar a sua cidade ideal, utilizando recortes de transportes. “A 

História da D. Maria” é uma actividade emblemática na programação dos Serviços educativos. 

Criada e programada no ano lectivo de 2005/2006 para grupos de Pré-escolar e 1º Ciclo, 

consegui alcançar uma grande diversidade de participações e por conseguinte uma grande 

adesão, mantendo-se, com reformulações sucessivas, na oferta de base do Museu. È uma 

actividade emblemática pois trabalha activamente a questão da memória, relacionando-a com a 

noção de herança cultural, como manifestação da herança familiar e promovendo o 

estabelecimento de vínculos com a história da comunidade, reforçando o sentimento de 

identidade cultural e memória colectiva. A actividade constitui-se em três momentos. Primeiro é 

feito o percurso pela exposição central “Diversidade de Processo de Construção, gentes e modos 

de vida” onde é contada “A História da D. Maria”, uma menina que nasceu em Almada nos anos 

30 do século passado, filha de uma operária da cortiça. A narrativa vai sendo ilustrada com 

imagens dos diferentes núcleos da exposição central, que lhe servem de cenário. Recorre-se 

também às próprias vivências das crianças, e é a partir delas que vão sendo feitas comparações 

entre as vivências do passado e do presente. Um momento interessante é a narração do primeiro 

dia de escola da Maria, menina habituada a correr (e sem sapatos!) pela rua, fazendo recados á 

sua mãe ou brincando e que não consegue estar sossegada na carteira, mesmo com os castigos 

aplicados pela professora. Da Maria menina, passa-se para a Maria jovem, aprendiz de costura à 

força da mãe, por nunca se ter saído bem na escola. Há ainda a Maria senhora, das associações e 

dos bailes, onde conhece o marido, trabalhador da indústria naval. A partir da história da 
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D.Maria, as crianças são convidadas a reflectir sobre a mudança nos modos de vida e nas 

condições de vida de um modo geral e em questões como os direitos das crianças e a igualdade 

de género, sobressaindo a importância da educação, de ir á escola. Numa segunda etapa passa-se 

para a recriação de um ambiente de uma “sala de costura” da primeira metade do século passado, 

a sala da Maria, que nos deixou alguns dos teus tesouros (como os laços vermelhos com que a 

mãe lhe entrançou o cabelo no primeiro dia de escola). As crianças vão ser convidadas a explorar 

sensorialmente alguns objectos utilizados no quotidiano da primeira metade do século passado: 

máquina de costura, candeeiro a petróleo, cera para soalho, vassoura, pá metálica, instrumentos 

de costura (carrinhos de linha de madeira, fita métrica, alfinetes, agulhas, rendas e bordados…), 

ao mesmo tempo que recordam aspectos importantes da narrativa. Finalmente, passa-se para uma 

oficina de construção criativa, em que as crianças, recorrendo às técnicas de corte, colagem e 

costura com utilização de tecidos e lãs irão criar composições individuais num quadrado de 

serapilheira. 

As próprias actividades são programadas de forma diferente consoante a idade e a 

disponibilidade do público que as participa, podendo variar de um grupo de crianças mais novas, 

do pré-escolar, ou de outro com crianças mais velhas, do 1.º ciclo. No caso da actividade da 

D.Maria, há temas que são mais ou menos explorados consoante o grupo participante. No final 

do percurso é sugerido às crianças mais velhas que, á semelhança do que é feito pelo Museu, 

também eles recolham as histórias dos seus pais ou avós, promovendo-se o diálogo entre 

gerações e havendo uma maior sensibilização para a importância da preservação da memória oral 

e para o papel da transmissão oral como forma de construção da história local.  

É neste ponto (e daí o foco cair sobre esta actividade), que a actividade dos serviços educativos 

tem um potencial de cruzamento com a do Arquivo de Fontes Orais. No final da actividade da 

“História da D. Maria” são sugeridas aos professores ou educadores algumas actividades de 

continuidade, que pretendem aprofundar os conhecimentos adquiridos durante a visita e a um 

nível estratégico a ligação entre museu e escola. Com este objectivos em mente, os Serviços 

educativos associaram uma série de cadernos exploratórios às suas actividades, em que figuram 

uma série de rubricas, adaptáveis a cada actividade, pensados para crianças entre os 5 e os 

10anos No caso da “História da D. Maria” existe uma rubrica inicial em que é sugeria a criação e 

ilustração de um texto, havendo igualmente uma revisão da narrativa, através de um questionário 
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de escolha múltipla. São depois propostos uma série de jogos, entre eles dois destacáveis, um 

com bonecas e vestidos para recortar e montar, reportando-se a modelos dos anos 40, 50 e 60, e 

outro o plano de um paralelepípedo, para a construção em volume de um protótipo com as 

características dos edifícios destinados a habitação da zona mais antiga da cidade, e os elementos 

da fachada (janelas, porta, varandas) para serem recortados. Por fim, além da proposta de 

construir um glossário, existe o desafio da realização de uma entrevista, sendo sugerido um guião 

para o efeito. É igualmente sugerida que seja feita a transcrição da entrevista e a realização de 

iniciativas de turma partindo desse trabalho. Este tipo de sugestões acaba por resultar 

exactamente em actividades dentro do contexto de sala de aula, não explorando na sua totalidade 

o potencial de interacção com o Museu que poderiam ter, nomeadamente ao nível de uma 

colaboração com o Arquivo de Fontes Orais. A articulação entre a acção dos serviços educativos, 

campanhas de recolha do Arquivo e tratamento expositivo do Museu, poderiam ser mais 

aprofundadas. Relembre-se novamente o projecto “Apanhar as Vozes”, perfeitamente integrável 

no seguimento de iniciativas dos Serviços Educativos, como a “História da Dona Maria” e que 

poderia resultar num acrescento ao acervo do Arquivo de Fontes Orais e na elaboração num 

produto expositivo do Museu da Cidade.  
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Capítulo 3 - Estágio no Museu da Cidade 

3.1 Breve Descrição 

O plano inicial de estágio, protocolarizado entre a Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa e Câmara Municipal de Almada, respectivamente representados pelo Professor Doutor 

Fernando Grilo e pela Doutora Ângela Luzia, tinha a duração prevista de 240 horas e como 

tarefas propostas a colaboração no Arquivo de Fontes Orais (projecto do Museu da Cidade), na 

transcrição e edição dos registos, com vista a manutenção do Arquivo e a preparação de 

conteúdos expositivos, dentro das necessidades programáticas do Museu e de toda a rede 

municipal de museus, com destaque para os projectos QREN em execução, da nova sala de 

exposições do Museu Naval e dos futuros Centro de Interpretação de Almada Velha e Museu da 

Música.  

Esse trabalho foi realizado, resultando na transcrição e edição de 8 entrevistas. No decorrer do 

período de estágio (17 de Abril a 17 de Junho) surgiram, no entanto, outras propostas de 

trabalho, nomeadamente a colaboração com os Serviços Educativos, no planeamento e 

acompanhamento das actividades realizadas, assim como outro tipo de tarefas, o tratamento de 

material expositivo ou a montagem de exposições. Assim o número de horas inicialmente 

previsto acabou por ser ligeiramente alargado, a fim de poder abarcar este conjunto de 

experiências. Experiências que se revelaram bastante enriquecedoras para o cumprimento dos 

objectivos práticos do estágio, de contacto com a orgânica e lógica de gestão e funcionamento de 

uma instituição autárquica, mas também teóricos, na medida em que, principalmente o trabalho 

com os Serviços Educativos em actividades relacionadas com a transmissão inter-geracional da 

memória através da oralidade, conferiu novas possibilidades de reflexão sobre o tema central do 

estágio que é o património imaterial e a sua utilização como recurso museológico, dentro de uma 

lógica de gestão e de políticas autárquicas.  

O estágio teve então a duração de dois meses, partindo de uma fase de adaptação à instituição e 

de enquadramento do trabalho a realizar dentro dos objectivos e linhas de acção da rede de 

museus municipal e da autarquia, assim como o conhecimento das metodologias a aplicar no 

cumprimento das tarefas (funcionamento geral do Arquivo, regras para a transcrição e edição de 

entrevistas), em que houve um acompanhamento mais directo por parte da Doutora Ângela Luzia 
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e em particular da Doutora Ana Costa. Ganha alguma autonomia na realização do trabalho e 

estabelecido o contacto com todos os serviços do Museu, passou-se para a realização de outro 

tipo de tarefas e numa fase final para o cruzamento do trabalho realizado no Arquivo de Fontes 

Orais com o trabalho realizado nos Serviços Educativos. Por fim, resta salientar topo o apoio 

fornecido pela instituição na pesquisa de conteúdos e enquadramento teórico do estágio, na 

transmissão de toda a informação necessária, na sugestão de bibliografia e na disponibilização 

total dos recursos do Centro de Documentação.  

 

3.2 Caracterização das actividades realizadas  

Arquivo de Fontes Orais  

Tendo em conta a proximidade mais imediata da inauguração da nova sala de exposições do 

Museu Naval, e o calendário de exposições do Museu da Cidade que colocava duas exposições a 

inaugurar em Outubro (a exposição “Nas Margens” e uma exposição sobre a bandeira do Centro 

Republicano da Rua Capitão Leitão), foram trabalhados três conjuntos distintos de registos, num 

total de oito entrevistas: duas de antigos trabalhadores da empresa Companhia Portuguesa de 

Pescas (Senhor Augusto Ramos e Senhor Leonel Pagaímo), cinco de trabalhadores do Arsenal do 

Alfeite, três reformados e dois no activo (Senhor Alfredo Perdigão, Senhor José Capilé, Senhor 

António Policarpo, Senhor Carlos Godinho e Senhor Luís Pereira) e uma outra a uma familiar do 

conhecido republicano almadense, Firmino da Silva, (Virgínia Neto) (figuras 9 a 15). 

Acompanhei igualmente a realização de uma entrevista no âmbito da preparação de conteúdos 

para a exposição “Nas Margens”. Os dois primeiros conjuntos, integrados dentro da temática do 

Trabalho, foram trabalhados essencialmente tendo em conta a preparação de conteúdos 

expositivos para o Museu Naval, ainda que tenham fornecido informações úteis tanto para a 

utilização dos vários núcleos museológicos (em destaque para os futuros Centro de Interpretação 

de Almada Velha e Museu da Música), especialmente a entrevista do Senhor António Policarpo, 

historiador amador e autor publicado e a entrevista do Senhor Augusto Ramos. Esta última tem 

uma ligação importante com a entrevista à Senhora Virgínia Neto, enquadrada na temática da 

Resistência e que teve como principal motivação a recolha de informação sobre Firmino da 

Silva, avô da entrevistada e o esclarecimento da história do esconder da bandeira do Centro 
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Republicano da Rua Capitão Leitão, que teve como protagonistas Firmino da Silva e o Senhor 

Augusto Ramos. Foi interessante fazer um trabalho comparativo entre as duas, que apresentavam 

versões ligeiramente diferentes sobre a história. Aqui se percebe o cuidado especial que se deve 

ter no trabalho de fontes orais, nomeadamente na sua verificação e enquadramento com outro 

tipo de fontes.  

Este cuidado na verificação, de revisão e de correcção esteve presente em todas as fases do 

trabalho, especialmente na de transcrição, na verificação de nomes próprios, de nomes de 

empresas ou de estabelecimentos comerciais, de nomes técnicos ou mesmo de erros de 

linguagem. Antes de passar para a reflexão sobre as especificidades do trabalho em cada etapa no 

conjunto de tarefas realizadas, comece-se por traçar uma breve caracterização do período 

histórico em que se inserem os conjuntos de entrevistas trabalhados de forma a contextualizá-los 

e a definir um perfil dos entrevistados.   

 

Almada Industrial - Fundamentação Histórica  

O nome de Almada tem origem árabe, em al-madan, a mina, ou “lugar onde uma coisa existe em 

abundância”, que tem sido relacionado com a exploração mineira de ouro nos areais da Adiça 

(Fonte da Telha), retratada pela primeira vez pelo geógrafo Abu ‘Abd Allah al-Idrisi, conhecido 

como Edrisi (1099-1165) e que se prolongou, ainda que com um carácter mais esporádico, como 

actividade da coroa até ao século XV (reinado de D.João II). A ocupação humana do concelho 

remonta, no entanto, a muito antes da delimitação do primitivo núcleo urbano em redor da 

fortaleza árabe do Gharb al-Andalus. De resto são nulos os vestígios arqueológicos dessa 

fortaleza e mesmo das suas reconstruções já sobre domínio cristão. Do período muçulmano ficou 

a arquitectura moçárabe e as técnicas de regadio que hoje identificamos com a cultura saloia, 

mais vincada, contudo noutras zonas da área metropolitana de Lisboa. Ficou igualmente a 

toponímia, no nome próprio da cidade e de outros lugares como o da sua mina, Adiça, Algazarra, 

Valdeão ou Almaraz. Intervenções arqueológicas revelaram, contudo, a fixação humana desde 

finais do Neolítico, havendo escassos registos de ocupação humana anterior (Paleolítico) junto 

das arribas litorais, pois, a partir do Neolítico Médio, os terrenos argilosos e mais produtivos 

terão sido escolhidos como local de instalação dos povoados. Encontraram-se vestígios da 
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passagem ou mesmo fixação de populações em duas grutas artificiais localizadas nos limites 

exteriores do actual núcleo histórico da cidade (terrenos fronteiros ao Seminário de São Paulo), 

identificando-se no local um contexto funerário enquadrável em período Neolítico, com 

utilização continuada para o Calcolítico. Na Quinta do Almaraz observam-se claras evidências 

da presença de comunidades Neolíticas e Calcolíticas, cujos vestígios correspondem aos 

primeiros reais traços de urbanismo na zona envolvente de Almada. Conhecem-se especialmente 

vestígios da Idade do Ferro, que traduzem a ocupação fenícia, com a fixação de um entreposto 

comercial no local, e romana, confirmada pela identificação no local de uma fábrica de produção 

de salga de peixe, a par de outra em Cacilhas.  

A localização geográfica na margem esquerda do Tejo frente a Lisboa e as 

característ icas topográficas e geológicas do concelho são fundamentais para 

analisar a sua expansão como urbe medieval a cidade moderna. A ligação rio e 

terra, mobilidade e fixação estão na génese do desenvolvimento socioeconómico 

da região, indissociável das suas práticas e elementos constituintes da memória 

e identidade locais . O relevo do território caracteriza-se, na sua generalidade, 

pela fraca altitude, contrapondo-se as arribas escarpadas viradas para o rio e 

para o mar, que atingem as cotas mais elevadas.  Os solos são na sua maioria 

miocénicos e plio-plistocénicos, de origem fundamentalmente sedimentar,  

argilo-arenosos, predominando as areias, os arenitos,  as argilas, os 

conglomerados, as margas e os calcários. Seguindo o desnível da arriba de norte 

para sul, desde a frente marítima e ribeirinha, Almada, Trafaria e Costa da 

Caparica,  até aos terrenos interiores da Sobreda verifica-se uma perda de 

vocação agrícola dos solos, à medida que os depósitos argilosos, incrustados dos 

fósseis de vários bivalves do pré-Tejo e suas lagoas pré-históricas,  vão sendo 

sobrepostos por camadas modernas de areias e de calhaus rolados, culminando 

na Charneca, do maquis ,  t ransformado nas suas vastas extensões de pinhal.  Este 

condicionamento da orografia, aliado a alguma escassez de recursos 

hidrográficos em algumas áreas,  resultou em algumas limitações ao nível das 

culturas agrícolas, no entanto, especialmente a partir da Idade Média e com a 

reconquista cristã (1147), procurando-se pacificar o território e fixar a 

população, intensifica-se a actividade agrícola e será a própria prática agrícola a 
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melhorar a produtividade dos solos,  com a incorporação de novos sistemas de 

drenagem, de extracção de água e de rega, (poços e canais mineiros) e de novos 

ferti lizantes, baseados em matéria orgânica. Na zona baixa dos talvegues até ao 

topo das arribas distribuíam-se diferentes culturas, de regadio e de sequeiro, as 

hortas e algumas árvores de fruto e os cerais (trigo e centeio), a oliveira e a 

vinha. Logo no foral de D. Sancho I, de 1190, em que se descriminavam os 

deveres e as obrigações das várias etnias que coexistiam na vila e seu termo 

(cristãos, mouros forros, judeus, cavaleiros vilãos estrangeiros) fazendo-se 

referência à apanha dos figos, um cultivo bem presente na zona, basta pensar na 

toponímia (lugar de Vale Figueira). A vinha terá um lugar  de destaque até ao 

século XIX, sendo os vinhos das Terras da Costa bastante famosos e apreciados 

e uma forte aposta. Os pinhais e zonas de mato forneciam uma matéria-prima 

essencial,  a lenha. Destacavam-se igualmente outras actividades económicas,  

como a extracção de pedra (chegando até aos nossos dias no topónimo da 

Calçada da Pedreira,  actual  Rua Elias Garcia),  em Cacilhas, no Alfeite e em 

Porto Brandão. Associada à actividade agrícola e florestal, estarão, 

especialmente a part ir do século XVIII, com o impulso proteccionista 

pombalino, a da pequena indústria manufactureira, como a moagem (sendo 

vários os moinhos de maré e de vento espalhados pelo concelho e toda a região 

em redor do Mar da Palha), a produção de bens alimentares (fornos de pão), a 

produção têxtil  e outros ofícios como a olaria,  cestaria, o fabrico de curtumes e 

de tecidos, a tinturaria (grã,  pastel e anil), a saboaria ou a tanoaria. A produção 

agrícola e manufactureira não pode ser dissociada do rio do comércio por via 

fluvial  (para a grande Lisboa sedenta de produtos frescos),  o outro pilar da 

economia da região. Rio e terra nesta relação indissociável.   

Alterações no regime de propriedade e a crise sentida do sector vinícola, vão 

acompanhar a mudança em direcção à industrialização. Depois da reconquista 

cristã, a vila de Almada e seu termo foi  doada à Ordem de Santiago de Espada e 

o restante território concelhio foi considerado reguengo e dividido em terras 

arrendadas. Este tipo de divisão condicionou o modo de propriedade e as formas 

de exploração agrícola, inviabilizando o grande lat ifúndio e deste modo a 
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própria morfologia e a distribuição populacional do concelho. O património 

agrário da região foi então passando por vários proprietários. Além de 

propriedades reais, coexistiam propriedades administradas pelo Conselho de 

Vizinhos, pela Igreja ou ordens religiosas, de conventos e confrarias, ou pela 

nobreza e a partir do século XVIII pela alta burguesia. Progressivamente foram 

surgindo novas quintas que resultavam da divisão sucessiva das originais através 

de heranças, partilhas, doações ou vendas. Por outro lado, os aglomerados rurais  

começaram a desenvolver-se na periferia das propriedades, cada vez mais 

reduzidas. A grande importação de mão-de-obra que era fei ta de homens para  

trabalhar os campos, especialmente do interior centro do país , das beiras pode 

ajudar a explicar o surgimento destas pequenas povoações. De facto, e com 

maior intensidade devido ao incentivo mercantilista do século XVIII, até ao 

final do século XIX as propriedades eram exploradas na perspectiva de venda no 

mercado. Houve uma forte aposta na produção de vinho, que, a par do azeite, 

suplanta,  no final do século XVIII a produção de outros produtos agrícolas 

cultivados, nomeadamente os hortícolas.  Os vinhos da Caparica chegaram a ser  

exportados para Inglaterra, no entanto, a grave doença que afectou a vinha em 

1880 ditou a condenação da produção. A quebra do monopólio das exportações 

para o Brasil, com a independência de 1822 já tinha implicado a perda de 

competi tividade para o sector. A extinção dos morgados em 1863 foi o golpe 

final. Durante o século XIX já a maioria das quintas já serviam de residência 

sazonal das elites lisboetas, devido à sua proximidade das praias fluviais . Na 

segunda metade do século XIX o processo de industrialização avança e vai ditar 

o declínio irreversível do sector primário.  A pressão da expansão urbana, com 

consequência da explosão demográfica que acompanhou o processo de 

industrialização, vai  ter como consequência a diminuição da área cultivada, 

substi tuída por novos núcleos urbanos.  Se o final  do século XVIII trouxe a 

devastação do terramoto de 1755, que afectou enormemente todo o concelho, 

especialmente a vila, com os consequentes surtos epidémicos e decréscimo 

populacional, o século XIX traz um novo recomeço, pela indústria, que 

influenciará grandemente o desenvolvimento socioeconómico do concelho para 
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os seguintes dois séculos. A vila ganha uma cada vez maior importância social , 

económica e administrativa.  Em contraste,  restará o seu vasto termo, composto 

pelos aglomerados dispersos e até isolados, (as vias de comunicação que 

ligavam o interior do concelho à vila e frente ribeirinha eram muito poucas), as  

inúmeras propriedades agrícolas que subsist irão em actividade até início do 

século passado.  

O processo de industrial ização de Almada arranca então com o desenvolvimento 

das estruturas manufactureiras associadas à produção agrícola, à pesca e ao 

comércio marítimo e fluvial, que são, como foi demonstrado a base económica 

original do concelho. Em 1821 registavam-se na Relação inédita das fábricas do 

reino, a Fábrica Fiação de Tecidos Lisbonense (onde em 1838 será instalada a 

primeira máquina a vapor), uma destilaria de aguardente (João Fletcher), no 

Olho-de-Boi e Ginjal, fornos de telha e tijolo (José da Costa) na Arealva e 

fábricas para obtenção de azeite de sardinha na Trafaria e Costa da Caparica.  

Em 1873 juntar-se-lhe-ão a fábrica de dinamite (projectada pelo engenheiro 

francês Combemale),  na Trafaria,  ilust rando a implantação que a indústria de 

explosivos e a indústria química tiveram em toda a margem sul do Tejo,  com 

destaque para os concelhos do Seixal  e para o Barreiro. No concelho de Almada 

salientam-se também a fábrica de pólvora do Torrão e a fábrica e laboratório 

químico Serzedallo e Companhia, que teve a sua sede na Margueira Velha. As 

primeiras grandes indústrias a instalarem-se no concelho foram, no entanto, a 

indústria da moagem, seguida da cortiça. Na indústria da moagem destacaram-se 

a figura de Manuel José Gomes e do filho António José Gomes, o segundo pelo 

papel fundamental  que teve como filantropo e apoiante do movimento 

associativo, como será visto posteriormente.  Experiente na exploração de 

moinhos de maré (Mutela,  Corroios.  Quinta da Palmeira e Barreiro), instalou a 

sua unidade de moagem de trigo a vapor anexa ao cais  do Caramujo, em 1865. 

Destruída por um grande incêndio, será reconstruída,  consti tuindo-se no 

primeiro edifício em betão armado. A fábrica, mais tarde inserida na Sociedade 

Industrial Aliança, manter-se-á em actividade até 1991. A primeira grande 

unidade de exploração de cortiça a instalar-se no concelho, terá sido a do Conde 
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de Sines. O sector florescerá contudo devido ao enorme investimento 

estrangeiro, nomeadamente britânico. A Companhia de Londres e Lisboa (na 

figura de John L.Wilson) será a primeira a instalar-se no concelho, seguindo-lhe 

a Henry Bucknall & Sons (que será anexada pela primeira em 1910) e a Rankin 

& Sons, a única a manter-se em actividade até 1990. De destacar, não obstante,  

a empresa Barreira e Companhia,  que acabará por comprar as rivais em 1953.  

Estas grandes companhias ditaram o monopólio inglês sobre a exploração da 

cortiça em finais do século XIX e meados do século XX. Concentrado a sua 

acção na preparação e na produção à base da cortiça natural, controlando as 

diferentes fases do processo (cozedura,  escolha,  fabrico de rolhas, discos e de 

granulados) e deste modo subjugando completamente a actividade dos pequenos 

fabricos e artesãos. A sua actividade era essencialmente exportadora, partindo 

da produção a baixo custo (de fixação e de mão-de-obra) para o comércio 

lucrativo com o estrangeiro, dominando o mercado nacional.  Será no entanto 

esta tendência para a exportação (muitas vezes da própria matéria-prima em 

bruto, sem apostar verdadeiramente na transformação) e consequente 

dependência em relação aos mercados externos e suas flutuações, aliada a 

alguma falta de qualidade da matéria-prima e à grande concorrência da 

Catalunha, que ditará o declínio da indústria corticeira em Almada e no país, 

após a Segunda Guerra Mundial. O monopólio britânico da cortiça no concelho, 

deixará as suas marcas nas grandes propriedades das famílias inglesas e 

escocesas, como os Fergunson e os Holden, gerentes em anos sucessivos da 

Bucknall & Sons, e na toponímia que lhe está associada, das Quintas dos 

Ingleses ou dos Inglesinhos. A indústria moageira e principalmente a indústria 

corticeira, com a grande vaga migrante que originou, especialmente de operários 

algarvios da zona de Silves,  serão responsáveis,  acima de tudo, pela grande 

expansão urbana da actual cidade Almada verificada nas décadas de 20,30 e 40, 

para as zonas de Cacilhas, Mutela, Caramujo e Cova da Piedade.  

Precisamente durante a segunda Guerra Mundial florescerão outro tipo de 

produções l igadas mais directamente à pesca e ao comércio fluvial e marítimo. 

O actual núcleo habitacional do Pátio do Ginjal foi, a part ir de 1860, com o 
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incremento nacional da indústria e dos transportes protagonizado por Fontes 

Pereira de Melo, transformado com a construção de edifícios polivalentes,  que 

passam a ser utilizados como oficinas e armazéns (armazéns de vinho, vinagre e 

azeite, etc.). É todavia a part ir da década de 40, que o Ginjal começa a afirmar-

se como um importante pólo comercial e industrial . Ao longo do passeio 

ribeirinho e seus vários ancoradouros,  vão-se fixando fábricas de conservas 

(como a fábrica La Paloma), uma fábrica de aproveitamento do óleo de bacalhau 

(que forneceu as escolas primárias do país entre 1955 e 1973), armazéns de isco 

e frigoríficos de apoio aos navios de pesca, fábricas de gelo, fábricas de redes e 

oficinas de reparação naval (Cooperativa dos Armadores da Pesca do Bacalhau), várias 

oficinas de tanoaria e armazéns de vinhos (Armazéns Teotónio Pereira ou a 

Sociedade Vinícola Sul de Portugal). A fragilidade de países habitualmente 

produtores de vinho como a França e a Itália envolvidos no conflito dá espaço à 

concorrência nacional na produção e exportação de vinho. Por outro lado, havia 

o fornecimento de conservas e de armas à Alemanha. Neste sentido, realça-se 

igualmente a actividade das empresas de transformação de estanho (como a de 

Virgílio Martins Correia). Neste período dá-se igualmente um leve 

ressurgimento da exploração do ouro, com a inovação do processo de 

amalgamada por meio de mercúrio.  Grande parte da actividade comercial  

estabelece-se com o estrangeiro e com as antigas colónias portuguesas, 

mantendo-se, porém Lisboa como o principal  mercado. Para tal contribui o 

desenvolvimento dos transportes fluviais logo no final do século XIX, com a 

instalação de várias empresas de navios a vapor, que asseguravam o transportes 

de passageiros e de mercadorias entre as duas margens (Frederico Burnay em 

1889, Parceria de Vapores Lisbonenses em 1899, a empresa Pierce & Freitas em 

1908 ou a Empresa de Manuel Marques e Mestre Aníbal Castanheira em 1913).  

A construção da actual Ponte 25 de Abril em 1966, a generalização dos 

transportes rodoviários e o desenvolvimento da camionagem, desviarão as rotas 

tradicionais do Tejo para a via terrestre, ditando a decadência do Ginjal como 

cais e entreposto comercial . A substituição dos armazéns de vinho por 

cooperativas instaladas nas zonas de produção vinícola ou a concorrência da 
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tanoaria nortenha, a que se veio juntar a proibição de exportação de vinho em 

vasilhame de madeira, foram um golpe demasiado duro para a principal indústria 

exportadora do cais , findo o conflito mundial .  

Será então noutra actividade tradicionalmente ligada ao rio e às actividades 

económicas que lhe estão associadas, a trazer um novo fôlego ao sector 

industrial do concelho, a construção e reparação naval. Almada sempre foi uma 

terra de pescadores e sempre foi  uma terra de calafates e de carpinteiros. Á 

habitual manutenção das embarcações de pesca, acresceu-se a formação de 

profissionais na construção e reparação naval (carpinteiros de machado, 

ferreiros,  serradores, cordoeiros, pintores,  etc.)  durante o período dos 

Descobrimentos, sendo que toda a margem sul foi lugar de estaleiros e de 

oficinas, como os da Amora (Seixal) ou da Telha (Barreiro). A marinha sempre 

possuiu várias dependências na margem sul,  inclusivamente no actual no 

concelho de Almada. Os primeiros grandes estaleiros a instalarem-se na zona 

ribeirinha de Almada foram no entanto privados. Logo em 1855 os Estaleiros 

Navais de António José Sampaio, seguidos em 1864 pelos estaleiros de Hugo 

Parry&Son. Estes últimos, fundados por um antigo caldeireiro do Arsenal da 

Marinha Portuguesa,  tiveram uma grande importância para a dinamização do 

sector, sendo pioneiros na construção do maior navio com casco de ferro 

português, o Rainha Dona Amélia. Já no século XX, em 1920, instala-se nos 

terrenos da antiga Fiação de Tecidos Lisbonense, no Olho-de-boi, a Companhia 

Portuguesa de Pesca, sede e oficinas de reparação naval. Esta companhia, que 

teve a sua fase de maior produtividade nos anos 50, chegará a possuir 25 

embarcações e a empregar 700 trabalhadores, ocupando uma vasta propriedade, 

que incluía um bairro e um refeitório para os seus trabalhadores. A introdução 

de quotas para a pesca em águas internacionais e a fal ta de competi t ividade da 

empresa, criaram-lhe graves dificuldades económicas. A grande instabilidade do 

período pós-revolução precipitou o seu encerramento em 1984, empregando 

então a empresa apenas 370 trabalhadores. Entre 1943 e 1978, houve, não 

obstante um crescimento considerável do número de operários no concelho, 

especialmente na década de 50 e de 60. Este aumento deveu-se à instalação de 
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dois importantes estaleiros na zona da Cova da Piedade e da Margueira; o 

Arsenal do Alfeite e a Lisnave, respectivamente. Desde 1871 que se estudava o 

plano de transferência da Base Naval para o Alfeite. Como já foi referido, a 

Marinha detinha propriedades na margem sul do Tejo, desde o tempo dos 

Descobrimentos (destacando-se os estaleiros mas também outras unidades de 

produção, como os fornos de Vale do Zebro, dedicados à produção de biscoitos 

para as naus). A Base Naval e Arsenal instalam-se finalmente no Alfeite em 

1940. Esta mudança será responsável pela grande atracão de trabalhadores, de 

Lisboa, transferidos da antiga Base Naval, e de todo o país e pelo 

desenvolvimento das áreas envolventes, com a construção do Bairro Operário da 

Nossa Senhora da Piedade e o verdadeiro emergir de núcleos urbanos como é o 

caso do Feijó (que ficou inclusivamente conhecido como o bairro marinheiro) no 

concelho de Almada ou do Alto do Moinho, no concelho vizinho do Seixal.  Os 

oficiais da marinha e mesmo os operários, trabalhando para o estado, 

conseguiam ter alguma estabilidade financeira que lhes permitiu a aquisição de 

terrenos e a construção de habitação própria. Os baixos preços dos terrenos e 

das propriedades que tinham atraído os grandes industriais, atraíram também os 

empreiteiros e construtores civis que iniciam, especialmente a partir da década 

de 70, uma descontrolada actividade de construção imobiliária, marcada pela 

especulação e pela falta de cri térios urbanísticos. Entretanto, em 1967, a 

Lisnave t inha-se instalado na Margueira, constituindo outro boom demográfico. 

Especializando-se na construção em ferro, consegue afirmar-se como uma 

empresa moderna, atraindo muitos operários dos outros estaleiros.  A Lisnave 

possuía a maior doca seca do mundo e chegou a empregar mais de dez mil 

operários.   

A mão-de-obra dos estaleiros navais  passou já a ser uma mão-de-obra 

especializada, sendo a partir de certa al tura obrigatória a frequência escolar e a 

aprendizagem como forma de progressão na carreira. Os operários com a 4.ª  

classe, passaram a ter de frequentar o curso industrial  na actual Escola 

Secundária Emídio Navarro e eram sujeitos a provas práticas e exames de 

admissão. Os primeiros operários e especialmente os de outras indústrias como a 
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corticeira, eram na sua maioria agricultores analfabetos, emigrados do interior é 

do sul  do país.  Os processos de aprendizagem e de progressão na carreira,  

baseavam-se na aprendizagem directa de funções e na transmissão directa de 

saberes por indivíduos mais velhos,  os mestres, que escolhiam os seus 

aprendizes e,  consoante um melhor ou pior feitio e a preferência pessoal  iam 

ensinado os mais novos. Este tipo de aprendizagem era praticado mesmo nos 

estaleiros navais , antes de haver uma aposta na formação oficial, especialmente 

no Arsenal do Alfeite, seguindo a lógica rígida de hierarquização e organização 

mili tares. Havia dentro do Arsenal toda uma cultura específica construída em 

torno do convívio diário entre mestres e aprendizes e entre colegas de trabalho 

de determinada oficina. Havia verdadeiros ri tuais de introdução, com praxes e 

atribuição de alcunhas. A convivência diária resultava em fortes laços de 

solidariedade entre os operários, solidariedade que originará o estabelecimento 

de redes comunitárias de inter-ajuda e de espaços de convívio fora do trabalho, 

a génese do movimento associativo, que se constituirá num vincado traçado 

identitário do concelho de Almada.  

 As primeiras formas de associativismo surgiam exactamente da necessidade de 

colmatar as dificuldades financeiras e as carências ao nível  da assistência na 

doença e na viuvez. A classe operária vivia inicialmente em péssimas condições, 

muitos em habitações precárias, em bairros de lata, passando fome. As sardinhas 

que traziam da fábrica ou a sopa que a Marinha distribuía à população eram para 

muitos uma parte substancial da sua alimentação (especialmente durante o 

racionamento das décadas de 30 e 40).  A indústria das conservas e corticeira 

empregava sobretudo mulheres e crianças, na base de uma grande discriminação 

salarial . Foram os operários da cort iça que lideraram o movimento associativo, 

organizando-se em caixas de socorro e montepios, mútuas e cooperativas,  

primeiramente de consumo e depois também de produção. A Cooperativa de 

Consumo Piedense, fundada em 1893, teve na sua constituição maiori tariamente 

operários da cortiça.  Surgem igualmente as associações de classe,  generalizadas 

a todos os sectores profissionais, como é exemplo a Associação dos Artistas 

Almadenses,  criada também em 1893. As corporações de bombeiros voluntários 
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nascem igualmente em finais do século XIX, na necessidade prioritária de 

controlar os incêndios que ocorriam frequentemente nas fábricas e organizando-

se depois em associações de cariz mais humanitário, como a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almada, fundada em 1913. Na 

viragem para o séc. XX, a maior parte das associações t inham eram 

vocacionadas para a acção social, entre mutualistas,  cooperativas de consumo ou 

corporações de bombeiros.  

Além de procurarem formas de superar as suas dificuldades económicas, os operários começam 

paralelamente a construir espaços de convívio e de lazer. Neste sentido surgem as primeiras 

colectividades e sociedades recreativas, que se instituirão como lugares de integração e de 

afirmação social para o operário migrante, mas também em espaços de aprendizagem e de 

formação cultural, inspirados pelos ideais holísticos de educação, dentro das correntes liberal e 

republicana. Dentro deste modelo, a música tinha um importante papel. A partir dos primitivos 

grupos musicais, as tunas e charangas, desenvolvem-se as sociedades recreativas e as 

filarmónicas, como a Sociedade Filarmónica Incrível Almadense (SFIA, fundada em 1848), a 

Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense (AIFA, fundada em 1895), a Sociedade 

Filarmónica União Artística Piedense (SFUAP, fundada em 1889) e a Sociedade Recreativa 

Musical Trafariense (SRMT, fundada em 1900). Associada à componente de espectáculo e de 

convívio, está a componente de formação musical, As filarmónicas eram e são ainda autênticos 

espaços de aprendizagem inter-geracional, constituindo até há pouco tempo a única alternativa 

acessível de formação musical no concelho. Os operários, a maior parte analfabetos, 

encontravam na música uma forma de valorização pessoal e social. Nas palavras de Romeu 

Correia, “as primitivas bandas musicais tinham como executantes homens que, não entendendo o 

abecedário, liam agora a pauta de música”. O teatro foi outra actividade que sempre teve um 

grande destaque. Logo em 1891, a SFUAP cria um Grupo Cénico Amador próprio, sendo 

seguida pela União e Capricho do Monte em 1892, pela SFIA em 1903 e pela AIFA em 1910. 

Estes grupos cénicos serão um importante meio de divulgação e de discussão de ideias opostas 

ao regime, durante o período do Estado Novo, como será visto adiante. Ao teatro, juntar-se-á, 

claro está, o cinema, especialmente preferido pelas crianças. Além do âmbito cultural, o desporto 

foi a base da criação de várias associações, nomeadamente de vários clubes desportivos 

amadores, com destaque para o Almada Atlético Clube (resultante da fusão entre os grandes 
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rivais União Sport Clube Almadense e o Pedreirense Futebol), o Sport Almada e Figueirinhas, 

Os Pastilhas, ou o Beira-Mar Atlético Clube. O futebol é a modalidade de eleição, especialmente 

promovida pelo regime de Salazar, destacando-se, no entanto, os clubes de Almada noutras 

modalidades, como o atletismo, o boxe ou a ginástica. Os jogos tradicionais como o jogo do pau 

eram igualmente apreciados e detinham um alargado número de aficionados. Dentro das 

colectividades, os operários encontram assim novas formas de protagonismo social, como 

músicos, atletas ou artistas e estas passam a ser espaços definidores das dinâmicas sociais, lá se 

convive, lá se namora e lá se casa.  

Especialmente a partir da instituição do modelo inglês de trabalho, com folga ao sábado de tarde 

e ao domingo, os operários passam a ter mais tempo livre, passando-o nos bailes das 

colectividades ao domingo, no cinema, nos espectáculos de teatro, nas actuações das bandas 

filarmónicas no coreto ou na praça, ou nos jogos amigáveis no Campo de São Paulo. Os passeios 

e os encontros entre as colectividades do concelho e dos concelhos vizinhos tornam-se 

frequentes, em torno da música, do teatro ou do ambiente e da natureza, que ganham uma 

atenção renovada em meados do século XX. Neste sentido formam-se vários grupos 

excursionistas, alguns dentro das próprias oficinas, como é o caso do grupo excursionista Os 

Fixes, composto por encarregados, escriturários e operários da corticeira Bucknall & Sons e os 

primeiros grupos de campismo, reunidos em 1930 no Clube de Campismo do concelho de 

Almada.  

Desta forma se vai formando toda uma cultura própria do operariado, urbana e 

cosmopolita, indissociável da cidade, que é o melting  pot resultante da fusão de  

de várias rostos e de várias culturas em si mesmas, de todos os cantos do país . 

As tradições trazidas pelos operários,  a sua l igação à terra e à actividade 

agrícola, não são, contudo esquecidas. Muitos operários provenientes de zonas 

rurais, como é o caso dos operários de Alfarim, mantêm a par do trabalho na 

fábrica o cultivo de terras e a pesca.  Reflexo desta ligação telúrica são as 

festividades e os ritos mantidos ou adaptados,  como é o caso da tradição das 

maias, muita característica no Algarve, em que se celebra a 1 de Maio o fim de 

ciclo agrícola,  colocando-se uma boneca de pano em tamanho à porta de casa ou 

na entrada das populações, em alguns casos complementada com a oferenda de 
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frutos e outros bens por parte das raparigas jovens, para que o Maio não 

entrasse com elas .  Outras serão a tradição do peditório de Pão por Deus (1 de 

Novembro) ou os típicos Baile da Pinhata, realizado no sábado a seguir ao 

Carnaval e o Baile de Micareme (ou meia Quaresma), realizado entre a quarta-

feira de cinzas e o domingo de Páscoa. A própria adaptação da celebração do 

São João, com a procissão a partir da igreja matriz de Santiago em Almada para 

o Oratório de santo Antão, na Ramalha, onde pernoita, que é marcada pela 

oferenda de coroas de frutas e com a realização de animados piqueniques e 

arraiais,  sendo proibida durante algum tempo pela Igreja, é um exemplo desta 

fusão entre modos de vidas e rituais trazidos do campo para a cidade. As Festas 

da Cidade e do padroeiro São João baptista, além da cerimónia religiosa, tinham 

uma importante componente de animação, com a organização de espectáculos de 

teatro de rua, jogos e brincadeiras, especialmente aprazíveis para as crianças,  

que t inham na grande feira da festa a possibil idade de serem presenteadas com 

um brinquedo novo. Durante o período do Estado Novo os rituais religiosos 

ganharam uma maior importância e solenidade (as grandes procissões com a 

banda),  adaptando-se este t ipo de festividades a um conjunto estereotipado no 

ideário cultural do regime, como as marchas populares ou os concursos 

femininos.    

O movimento associativo como dimensão do movimento operário não pode ser desligado das 

lutas e das reivindicações sociais e políticas, das associações de classe, dos sindicatos e das 

comissões de trabalhadores, que ainda se mantêm na actualidade. As próprias colectividades e 

sociedades recreativas funcionaram como meios de difusão de ideais políticos e de formas de 

resistência. Os ideais liberais e republicanos, como já foi referido, estiveram na origem das 

primeiras formas de associativismo, assim como a corrente socialista (com uma forte influência 

do Partido Operário Socialista) e anarco-sindicalista nas primeiras associações de classe e 

respectivas reivindicações. Havia uma forte ligação do movimento operário e associativo ao 

republicanismo e a organizações como a Maçonaria e a Carbonária, ligação que se estendia aos 

próprios industriais, sendo exemplo António José Gomes. O industrial e filantropo foi pioneiro 

nas regalias que atribuía aos operários (assistência medica, reforma), tendo sido também o 

grande mecenas da SFUAP e responsável pela construção do coreto e da Escola Primária da 
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colectividade, depois baptizada com o seu nome, onde eram ensinados operários e os seus filhos, 

na mesma linha de acção do Centro Escolar Republicano, inaugurado em Cacilhas no ano de 

1882. Existiam em Almada dois Centros Republicanos, situados na Rua Capitão Leitão e na Rua 

Elias Garcia e várias personalidades importantes na história do concelho, incluindo o mais 

comum dos cidadãos, como o funcionário judicial Firmino da Silva, foram fervorosos 

republicanos. Prova da forte relação da cidade com o republicanismo, foi a proclamação 

antecipada da República, a 4 de Outubro de 1910 no Forte de Almada. Outro acontecimento 

político significativo já tinha tido lugar em Almada, exemplificativo da ligação aos movimentos 

de oposição política, nomeadamente a vitória dos liberais na Batalha da Cova da 

Piedade/Cacilhas contra os Miguelistas (23 de Julho de 1833) que terminou em Cacilhas com o 

linchamento de Teles Jordão. O movimento operário em Almada sempre foi então muito 

organizado, mobilizando-se em acções de contestação e na luta por melhores condições de 

trabalho e melhores salários. As associações de classe foram as primeiras formas de organização 

dos operários. Estas associações, além de dirigirem acções de contestação, mobilizadas em 

grande parte pela circulação de imprensa própria construíram redes de serviços para os 

associados, construindo escolas próprias ou criando caixas de socorro mútuo. A Associação de 

Classe dos Operários Corticeiros, criada em 1891, tinha um jornal próprio,  O 

Corticeiro (1899) e encabeçou a manifestação geral dos corticeiros de 1906. 

Reflexo das várias influências ideológicas e políticas de finais de oitocentos é a constituição da 

Junta Revolucionária Administrativa da Câmara Municipal de Almada, composta pelo anarco-

sindicalista Bartolomeu Constantino, o maçon-carbonário Polónio, o deputado Feio Terenas e o 

academista e socialista José Alaís. 

Com a implementação do Estado Novo, o controlo sobre o movimento operário e associativo é 

apertado. É criada a PVDE e posteriormente a Comissão de Censura e aplicada toda uma nova 

legislação corporativista do trabalho, no Estatuto do Trabalho Nacional, decalcada da Carta del 

Lavouro de Mussolini. Os sindicatos passam a estar sobre uma forte pressão e fiscalização, sendo 

alguns extintos. Do mesmo modo, são tornadas ilegais as sociedades secretas, como a maçonaria. 

As greves e os protestos são pesadamente reprimidos com despedimentos e prisão, criando-se um 

clima de desconfiança entre os próprios operários. Esta repressão não consegue, no entanto, 

dissuadir formas de resistência e de luta, ainda que estas se tornem mais subtis ou menos 

visíveis. A influência de movimentos sociais como o Esperanto e de organizações como o 
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MUD Juvenil e no campo polí tico o Part ido Comunista, consegue penetrar nas 

fábricas pela mão dos operários que discretamente difundiam as l ições ou os  

Avantes, embrulhando-os no sabão a vender nas caixas dos operários ou 

deixados ao acaso na casa-de-banho.  As associações como extensão e base da 

vida operária, ainda que igualmente sujeitas ao controlo e repressão, que 

resultou na extinção ou falta de financiamento de muitas, graças em grande 

parte à acção benemérita de associados, acabam por sair reforçadas no seu papel de formação 

cultural. A SFIA e a ARIFA, protagonistas de uma caricata rivalidade associativa, a SFUAP, são 

o palco de espectáculos de teatro controversos, de conferências e de concertos de artistas non 

grato pelo regime, como o Maestro Lopes Graça. De destacar igualmente a acção das Bibliotecas 

que aos poucos se generalizam nas colectividades e mesmo nas fábricas, fazendo circular livros 

proibidos, organizando sessões de declamação e promovendo de um modo geral o debate de 

ideias. A chamada Marcha da Fome, quem em 1943 juntou cerca de 50 000 trabalhadores, na 

sequência de 3 dias de paralisação das Rankins and Sons, Cabruja, Vilarinho e Sobrinho e 

Bucknall & Sons, sobretudo mulheres, foi um acontecimento relevante para a organização do 

movimento operário no concelho, que, a partir da década de 50, terá na linha da frente os 

trabalhadores da indústria de construção e reparação naval. Em 1946, depois de um período de 

greve e contestação, os trabalhadores dos estaleiros Parry&Son conseguiram aumentos de 

10 a 20%. Em 1969, os trabalhadores da Lisnave iniciarão uma greve que se 

prolongará por 6 dias, estendendo-se aos colegas de outros estaleiros. Um dos 

episódios de contestação mais famosos envolvendo a indústria de reparação 

naval, foi  o passado em 1947, em torno na reparação do navio "Lourenço Marques". Este 

tinha sido fretado pelo governo de Salazar para transportar alguns contingentes de tropas para 

Angola e, aquando da detecção de fracturas sabotagem foi encomenda a sua reparação ao 

estaleiro da CUF (Companhia União Fabril). Os operários do estaleiro, ter-se-ão no entanto 

recusado a efectuar a reparação do navio, agravando-se o conflito com a declaração de greve 

geral a 7 de Abril, naquele complexo industrial. Do mesmo modo, também os trabalhadores do 

estaleiro H. Parry & Son, para onde foi encaminhada a embarcação, se recusaram a repará-lo, 

solidarizando-se com os colegas da CUF e encerrando. Decidiu-se então finalmente que o navio 

seria reparado no Arsenal do Alfeite, mantendo-se, porém, fundeado no "Mar da Palha". Os 

operários do Arsenal do Alfeite, apesar de mais restritos na sua acção, por 
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trabalharem para o Estado e estarem proibidos de ingressar em acções 

subversivas e obrigatoriamente mobilizados para acções de Estado tiveram um 

importante papel no movimento de resistência e oposição ao Regime. Muitos 

arsenalistas ocuparam importantes cargos nas colectividades do concelho, tendo 

uma especial ligação ao Partido Comunista, que se prolongará para a ocupação 

de cargos nos órgãos do Poder Local, concretizada a Revolução de Abril. Para 

tal contribuiu o apoio da própria Marinha, que várias vezes evitou a prisão de 

operários do Arsenal e que esteve ela envolvida em acções de protesto, de que é 

exemplo a Revolta dos Marinheiros de 1936, promovida pela célula infiltrada da 

Organização Revolucionária da Armada, que teve como objectivo a ocupação de 

3 navios fundeados no Tejo, mas que falhou.  

A Revolução de 25 de Abril de 1974, foi portanto um acontecimento recebido com muita 

expectativa e comoção em Almada, materializada numa manifestação popular a 27 Abril, que 

percorreu toda a cidade, estendendo-se a Lisboa. O período pós-revolucionário foi, no entanto, 

bastante conturbado. Os trabalhadores passam a organizar-se em Comissões de Trabalhadores, 

surgindo paralelamente novas formas de associativismo, das comissões de moradores ou 

cooperativas de habitação económica, que trabalharão em grande proximidade com o novo poder 

autárquico (representando-se na Assembleia Popular e cooperando com o Gabinete de Apoio aos 

Problemas Locais criado para o efeito) para a construção de uma nova visão de cidade, sem 

bairros de lata e pensada para os seus habitantes. Neste sentido emerge todo um novo tipo de 

associativismo, virado para as grandes causas e para o apoio de sectores mais 

específicos da população, que são também os mais fragilizados, as crianças e os 

idosos. Inaugura-se o tipo de associativismo juvenil e informal que marcará da 

década de 90 e a viragem para o novo milénio. As Comissões de Trabalhadores 

lutam agora por melhores horários de trabalho e por outro tipo de regalias, como 

refeitórios ou creches.  Nos anos 70 instala-se na Sobreda, uma unidade de 

produção da Timex,  única na tentativa de aplicação do modelo americano de 

divisão do trabalho, fortemente contestado, até à sua ocupação em 1974. A 

liberdade trouxe uma desordem geral e uma forte quebra de produtividade. O 

aumento do preço do petróleo e a decadência generalizada do sector da 

reparação e construção naval, ditou a falência da última grande valência da 



 

Almada Industrial, a indústria de reparaçã

fechar foi  a Lisnave, em 2000, mantendo

Arsenal, como estaleiro da Marinha. O encerramento da Lisnave foi um duro 

golpe na economia do concelho, criando uma grande percentagem de 

desemprego, que tem vindo a ser superada, pela emergente afirmação do sector 

terciário, especialmente ao nível dos serviços, que caracterizam a Almada de 

hoje. Já nos anos 70, 57,1%

comércio, serviços e trans

já não tem as fábricas,  mas as marcas da industrialização continuam presentes 

no próprio espaço urbano que construiu e acima de tudo na memória colectiva da 

cidade e dos seus habitantes, alguns deles te

operária e do país do século XX. Conheçamos então agora algumas dessas 

pessoas.   

 

 Os entrevistados 

 

Augusto Ramos 

Data de nascimento: 16/06/1925 

Local de nascimento: Almada 

Actividade profissional: Reformado da Companhia Portuguesa 

de Pescas(oficial especializado de primeira

Actividade associativa: Sócio da Sociedade Filarmónica 

Incrível Almadense(carpinteiro, maquinista teatral, 

 

Pontos-chave da entrevista: Descrição da infância no Ginjal e na vila de Almada

cinema na Incrível/ Quotidiano no Ginjal, as varinas, os operários, as crianças

de conservas La Paloma, aspectos da produção da unidade ind

processos de produção – descarga e embalagem

dos 8 aos 12 anos/ Quotidiano e condições de vida na vila, dificuldades económicas/ Ingresso na 

Operário e abandono escolar / Trabalho na fábrica da cortiça da Margueira; 

Pescas: História e organização da empresa/ D

Almada Industrial, a indústria de reparação naval. O último estaleiro provado a 

fechar foi  a Lisnave, em 2000, mantendo-se apenas em actividade no concelho o 

Arsenal, como estaleiro da Marinha. O encerramento da Lisnave foi um duro  

golpe na economia do concelho, criando uma grande percentagem de 

esemprego, que tem vindo a ser superada, pela emergente afirmação do sector 

terciário, especialmente ao nível dos serviços, que caracterizam a Almada de 

hoje. Já nos anos 70, 57,1% da população residente no concelho trabalhava no 

comércio, serviços e transportes (dados fornecidos pela autarquia)

já não tem as fábricas,  mas as marcas da industrialização continuam presentes 

no próprio espaço urbano que construiu e acima de tudo na memória colectiva da 

cidade e dos seus habitantes,  alguns deles testemunhos vivos dessa cultura 

operária e do país do século XX. Conheçamos então agora algumas dessas 

Reformado da Companhia Portuguesa  

oficial especializado de primeira, carpinteiro de machado) 

Sócio da Sociedade Filarmónica  

Incrível Almadense(carpinteiro, maquinista teatral, dirigente, …) 

Descrição da infância no Ginjal e na vila de Almada: 

Quotidiano no Ginjal, as varinas, os operários, as crianças / Rotinas da mãe, operária na fábrica 

spectos da produção da unidade industrial, descrição de espaços e maquinaria e de 

descarga e embalagem/ Emprego na vila, comércio e ofícios tradicionais, ve

Quotidiano e condições de vida na vila, dificuldades económicas/ Ingresso na 

Trabalho na fábrica da cortiça da Margueira; Trabalho na Companhia Portuguesa de 

da empresa/ Descrição dos espaços e etapas de trabalho, pe
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o naval. O último estaleiro provado a 

se apenas em actividade no concelho o 

Arsenal, como estaleiro da Marinha. O encerramento da Lisnave foi um duro 

golpe na economia do concelho, criando uma grande percentagem de 

esemprego, que tem vindo a ser superada, pela emergente afirmação do sector 

terciário, especialmente ao nível dos serviços, que caracterizam a Almada de 

da população residente no concelho trabalhava no 

(dados fornecidos pela autarquia). Hoje Almada 

já não tem as fábricas,  mas as marcas da industrialização continuam presentes 

no próprio espaço urbano que construiu e acima de tudo na memória colectiva da 

stemunhos vivos dessa cultura 

operária e do país do século XX. Conheçamos então agora algumas dessas 

 Brincadeiras e recados, o 

Rotinas da mãe, operária na fábrica 

ustrial, descrição de espaços e maquinaria e de 

Emprego na vila, comércio e ofícios tradicionais, venda de carvão 

Quotidiano e condições de vida na vila, dificuldades económicas/ Ingresso na escola da Voz do 

Trabalho na Companhia Portuguesa de 

escrição dos espaços e etapas de trabalho, pesca e descarga, reparação 



 

naval/ Caracterização da oficina de carpintaria, espaços, fer

condições de trabalho/ Relato de greve e prisão; 

Filarmónica Incrível Almadense, trabalho 

personalidades e eventos marcantes na história da colectividad

Capitão Leitão: Relação com Firmino da Silva / Relato da entrega e esconderijo da bandeira durante o período do 

Estado Novo   

 

Leonel Pagaímo 

Data de nascimento: 21/12/1933 

Local de nascimento: Pragal 

Actividade profissional: Reformado da Companhia 

Portuguesa de Pescas(torneiro mecânico

Actividade associativa: Sócio do Almada Atlético 

e da Associação de Socorros Mútuos  

Lídia Pagaímo 

Data de nascimento: 1928 

Local de nascimento: Ourique 

Actividade profissional: Costureira reformada

 

Pontos-chave da entrevista: Senhor Leonel

Caramelo da Beira / Caracterização das freguesias rurais / Vida em propriedade alugada a magnata da distribuição do 

lixo, más condições de vida; Descrição da infância e juventude no Ginjal e na vila:

Brincadeiras da infância, jogos do peão e corridas de arco/ O cinema na Incrível

Fonseca Benevides; Casamento e vida na vila

espaço urbano / Procissões e Romarias, A

de Pescas: Visão sobre a história e organização da empresa / 

processos de conservação e transporte do pescado, vida a bordo, reparação naval) / 

fábrica de gelo, refeitório, bairro, oficinas) / Descrição de embarcações / Descrição de processos e técnicas d

reparação naval (ofícios da pica e de torneiro) / Descrição da oficina de soldadura e da actividade de torneiro 

(ferramentas, materiais utilizados, etc.) 

Almodôvar / Trabalho no campo; Juventude em São Martinho e Lisboa

Inválidos do Comércio; Vida adulta em 

dos transportes / Vizinhança  

erização da oficina de carpintaria, espaços, ferramentas e técnicas utilizadas/ 

Relato de greve e prisão; Actividade Associativa: Ingresso e actividade na Sociedade 

Filarmónica Incrível Almadense, trabalho como arrumador, carpinteiro, maquinista teatral e dirigente/ Referência a 

personalidades e eventos marcantes na história da colectividade; História da Bandeira do Centro Republicano 

: Relação com Firmino da Silva / Relato da entrega e esconderijo da bandeira durante o período do 

Reformado da Companhia  

torneiro mecânico) 

ócio do Almada Atlético Clube 

Costureira reformada 

Senhor Leonel - Descrição da infância no Pragal: A vida de trabalhador rural do pai

das freguesias rurais / Vida em propriedade alugada a magnata da distribuição do 

Descrição da infância e juventude no Ginjal e na vila: Mergulhos na Fonte da Pipa / 

Brincadeiras da infância, jogos do peão e corridas de arco/ O cinema na Incrível / Educação, Escola Industrial 

vida na vila: Vida Associativa/ Namoro e casamento / Os vizinhos / Descrição do 

rbano / Procissões e Romarias, A procissão de São João da Ramalha; Trabalho na Companhia Portuguesa 

: Visão sobre a história e organização da empresa / Descrição da actividade da empresa (pesca e descarga, 

processos de conservação e transporte do pescado, vida a bordo, reparação naval) / Descrição de espaços (

oficinas) / Descrição de embarcações / Descrição de processos e técnicas d

reparação naval (ofícios da pica e de torneiro) / Descrição da oficina de soldadura e da actividade de torneiro 

(ferramentas, materiais utilizados, etc.) Senhora Lídia – Memórias familiares: Origem algarvia dos pais / Infância em 

Juventude em São Martinho e Lisboa: Instituto de Odivelas / Emprego na costura, 

Vida adulta em Almada: Mudança para Almada, Arrendamento da casa, Preços das rendas e 
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ramentas e técnicas utilizadas/ Visão sobre as vivências e 

: Ingresso e actividade na Sociedade 

como arrumador, carpinteiro, maquinista teatral e dirigente/ Referência a 

História da Bandeira do Centro Republicano 

: Relação com Firmino da Silva / Relato da entrega e esconderijo da bandeira durante o período do 

A vida de trabalhador rural do pai, 

das freguesias rurais / Vida em propriedade alugada a magnata da distribuição do 

Mergulhos na Fonte da Pipa / 

/ Educação, Escola Industrial 

Namoro e casamento / Os vizinhos / Descrição do 

Trabalho na Companhia Portuguesa 

de da empresa (pesca e descarga, 

Descrição de espaços (docas, 

oficinas) / Descrição de embarcações / Descrição de processos e técnicas de 

reparação naval (ofícios da pica e de torneiro) / Descrição da oficina de soldadura e da actividade de torneiro 

Origem algarvia dos pais / Infância em 

: Instituto de Odivelas / Emprego na costura, 

Mudança para Almada, Arrendamento da casa, Preços das rendas e 



 

Alfredo Perdigão  

Data de nascimento: 1923 

Local de nascimento: Setúbal 

Actividade profissional: Reformado do Arsenal do Alfeite

(soldador, contramestre) 

Actividade associativa: Sócio do Clube de Campismo de Lisboa

Cooperativa de Consumo Piedense, Associação de Socorros Mútuos 

E Caixa Estrela Verde (Arsenal do Alfeite), 

 

Pontos-chave da entrevista: Memórias familiares

Infância e juventude em Lisboa: Profissão de descarregador e de 

Alcântara / Infância na Casa Pia / Educ

Marquês de Pombal / Mocidade Portuguesa / Serviço Militar, Grupo de Trem Automóvel / 

na Cova da Piedade: Namoro e casamento / Mudança para a Cova da Piedade

Campismo de Lisboa, Cooperativa de Consumo Piedense, Movimento Esperanto, Excursionismo / Activismo 

político, Prisão; Arsenal do Alfeite: Rel

Rotinas diárias, Transporte Lisboa-

Caixa Estrela Verde / Associação de Socorros Mútuos / Relação com 

Político, Repressão e resistência, Passagem de lições e Avantes, A Biblioteca, PCP e JOC, MUD Juvenil / Ligação 

ao movimento Associativo / Ligação ao Poder Local / Cultura Material, Embarcações construídas, Evol

técnicas de construção e reparação naval, Caracterização das Oficinas e condições de trabalho, Descrição de técnicas 

de soldadura, Trabalho nos submarinos / Visão sobre a história e organização do Arsenal e perspectivas de futuro

 

António Policarpo 

Data de nascimento: 23/01/1946 

Local de nascimento: Almada 

Actividade profissional: Reformado do Arsenal do Alfeite

(soldador, Serviço de Controlo de Qualidade)

Actividade associativa: Cooperativa de Consumo Piedense,

Comissão de Trabalhadores Casa do Pessoal 

(cargos dirigentes)  

do Arsenal do Alfeite 

Clube de Campismo de Lisboa, 

Associação de Socorros Mútuos  

E Caixa Estrela Verde (Arsenal do Alfeite), afiliado do Esperanto  

Memórias familiares: Infância em Setúbal / Profissão de descarregador do 

: Profissão de descarregador e de guarda-nocturno do avô na fábrica de açúcar de 

Alcântara / Infância na Casa Pia / Educação, Aprendizagem do ofício de sapateiro, Curso industrial na Escola 

Marquês de Pombal / Mocidade Portuguesa / Serviço Militar, Grupo de Trem Automóvel / 

: Namoro e casamento / Mudança para a Cova da Piedade; Actividade Associativ

Campismo de Lisboa, Cooperativa de Consumo Piedense, Movimento Esperanto, Excursionismo / Activismo 

: Relação Arsenal – Almada / Admissão, aprendizagem e progressão na carreira / 

-Alfeite / Relação entre mestres e aprendizes / Relação entre colegas, 

Caixa Estrela Verde / Associação de Socorros Mútuos / Relação com a Administração, Administradores 

Político, Repressão e resistência, Passagem de lições e Avantes, A Biblioteca, PCP e JOC, MUD Juvenil / Ligação 

ao movimento Associativo / Ligação ao Poder Local / Cultura Material, Embarcações construídas, Evol

técnicas de construção e reparação naval, Caracterização das Oficinas e condições de trabalho, Descrição de técnicas 

de soldadura, Trabalho nos submarinos / Visão sobre a história e organização do Arsenal e perspectivas de futuro

do Arsenal do Alfeite 

Serviço de Controlo de Qualidade) 

Cooperativa de Consumo Piedense, 

Casa do Pessoal (Arsenal do Alfeite) 
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: Infância em Setúbal / Profissão de descarregador do pai na doca; 

nocturno do avô na fábrica de açúcar de 

ação, Aprendizagem do ofício de sapateiro, Curso industrial na Escola 

Marquês de Pombal / Mocidade Portuguesa / Serviço Militar, Grupo de Trem Automóvel / Casamento e vida adulta 

Actividade Associativa: Clube de 

Campismo de Lisboa, Cooperativa de Consumo Piedense, Movimento Esperanto, Excursionismo / Activismo 

Almada / Admissão, aprendizagem e progressão na carreira / 

Alfeite / Relação entre mestres e aprendizes / Relação entre colegas, alcunhas / 

Administradores / Activismo 

Político, Repressão e resistência, Passagem de lições e Avantes, A Biblioteca, PCP e JOC, MUD Juvenil / Ligação 

ao movimento Associativo / Ligação ao Poder Local / Cultura Material, Embarcações construídas, Evolução das 

técnicas de construção e reparação naval, Caracterização das Oficinas e condições de trabalho, Descrição de técnicas 

de soldadura, Trabalho nos submarinos / Visão sobre a história e organização do Arsenal e perspectivas de futuro  



 

 

Pontos-chave da entrevista: Memórias familiares

o Bairro Operário do Arsenal do Alfeite; 

avó / Analfabetismo da avó / Educação, Escola do Brejo e Escola António José Gomes, Escola Emídio Navarro, 

Ensino nocturno / Emprego, Corsul, Tarpet;  

costureira da esposa; Actividade Política: Junta de Freguesia da Cova da Piedade; 

Arsenal e cidade de Almada / Admissão e progressão na carreira / Relação mestres e aprendizes / Relação entre 

colegas, Praxes e alcunhas, Caixas e Biblioteca /

panfletos, Lições e Avantes, Manifestações e greves / Ligação ao movimento associativo, Cooperativa de Consumo 

Piedense / Comissão de Trabalhadores / Ligação ao Poder Local / 

laboratórios, Evolução das técnicas de soldadura de oxi

adesão à CEE e certificação / Visão sobre a história e organização do Arsenal e perspectivas de futuro 

 

José Capilé 

Data de nascimento: 18/04/1933 

Local de nascimento: Constância 

Actividade profissional: Reformado do Arsenal do Alfeite

(caldeiraria de tubos e soldador) 

Actividade Associativa: Sócio do Clube 

Laranjeiro, Desportivo da Cova da Piedade, 

Pensionistas e Idosos do Laranjeiro e Feijó

(Arsenal do Alfeite) 

 

Pontos-chave da entrevista: Infância e juventude nas Barrocas (Quinta do Bicho)

dos pais / Trabalho da mãe na fábrica de cortiça, Trabalho do pai como serralheiro civil / Carvoaria / Racionamento, 

Sopa da Marinha aos pobres, “Ir á chincha”, Tentativa de fuga para Marrocos/ Banhos no rio / Educação, Esc

António José Gomes / Emprego, Mercearia, Trix, Construção civil

Repressão e activismo político, Greves das corticeiras, Prisões, Ligação ao PCP, Passagem de Avantes; 

Alfeite: Ligação Arsenal – Almada / Admissão / Aprendizagem e progressão na carreira / Relação entre mestres e 

aprendizes / Relação entre colegas / Relação com a Administração, Administradores / Activismo político, Incidente 

do Lourenço Marques / Mário Araújo / Reuniões secretas do PCP

colegas / Comissão de Trabalhadores

Memórias familiares: Origem alentejana e algarvia dos pais / Migrações / Mudança para 

o Bairro Operário do Arsenal do Alfeite; Infância e juventude na Cova da Piedade: A vida de assalariada rural da 

avó / Analfabetismo da avó / Educação, Escola do Brejo e Escola António José Gomes, Escola Emídio Navarro, 

Ensino nocturno / Emprego, Corsul, Tarpet;  Casamento e vida na Charneca: Emprego na Timex / Trabalho de 

Política: Junta de Freguesia da Cova da Piedade; Arsenal do Alfeite

Arsenal e cidade de Almada / Admissão e progressão na carreira / Relação mestres e aprendizes / Relação entre 

colegas, Praxes e alcunhas, Caixas e Biblioteca / Activismo Político, Movimento Esperanto, PCP, Passagem de 

panfletos, Lições e Avantes, Manifestações e greves / Ligação ao movimento associativo, Cooperativa de Consumo 

Piedense / Comissão de Trabalhadores / Ligação ao Poder Local / Cultura Material, Desc

laboratórios, Evolução das técnicas de soldadura de oxi-corte, Evolução do Serviço de Controlo da Qualidade, 

adesão à CEE e certificação / Visão sobre a história e organização do Arsenal e perspectivas de futuro 

Reformado do Arsenal do Alfeite 

Sócio do Clube de Instrução e Recreio do  

Desportivo da Cova da Piedade, Associação de Reformados  

Pensionistas e Idosos do Laranjeiro e Feijó, Comissão de Trabalhadores  

Infância e juventude nas Barrocas (Quinta do Bicho): Origem transmontana e ribatejana 

dos pais / Trabalho da mãe na fábrica de cortiça, Trabalho do pai como serralheiro civil / Carvoaria / Racionamento, 

Sopa da Marinha aos pobres, “Ir á chincha”, Tentativa de fuga para Marrocos/ Banhos no rio / Educação, Esc

António José Gomes / Emprego, Mercearia, Trix, Construção civil; Actividade Associativa

Repressão e activismo político, Greves das corticeiras, Prisões, Ligação ao PCP, Passagem de Avantes; 

ada / Admissão / Aprendizagem e progressão na carreira / Relação entre mestres e 

aprendizes / Relação entre colegas / Relação com a Administração, Administradores / Activismo político, Incidente 

do Lourenço Marques / Mário Araújo / Reuniões secretas do PCP, Passagem de Avantes, Repressão e prisão de 

colegas / Comissão de Trabalhadores / Cultura Material, Embarcações construídas, Descrição de oficinas, 
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: Origem alentejana e algarvia dos pais / Migrações / Mudança para 

A vida de assalariada rural da 

avó / Analfabetismo da avó / Educação, Escola do Brejo e Escola António José Gomes, Escola Emídio Navarro, 

: Emprego na Timex / Trabalho de 

Arsenal do Alfeite: Relação 

Arsenal e cidade de Almada / Admissão e progressão na carreira / Relação mestres e aprendizes / Relação entre 

Activismo Político, Movimento Esperanto, PCP, Passagem de 

panfletos, Lições e Avantes, Manifestações e greves / Ligação ao movimento associativo, Cooperativa de Consumo 

Cultura Material, Descrição de espaços, oficinas e 

corte, Evolução do Serviço de Controlo da Qualidade, 

adesão à CEE e certificação / Visão sobre a história e organização do Arsenal e perspectivas de futuro  

Origem transmontana e ribatejana 

dos pais / Trabalho da mãe na fábrica de cortiça, Trabalho do pai como serralheiro civil / Carvoaria / Racionamento, 

Sopa da Marinha aos pobres, “Ir á chincha”, Tentativa de fuga para Marrocos/ Banhos no rio / Educação, Escola 

Actividade Associativa: CIRL, DCP, ARPILF / 

Repressão e activismo político, Greves das corticeiras, Prisões, Ligação ao PCP, Passagem de Avantes; Arsenal do 

ada / Admissão / Aprendizagem e progressão na carreira / Relação entre mestres e 

aprendizes / Relação entre colegas / Relação com a Administração, Administradores / Activismo político, Incidente 

, Passagem de Avantes, Repressão e prisão de 

/ Cultura Material, Embarcações construídas, Descrição de oficinas, 



 

Caldeiraria, Submarinos, Descrição de técnicas de reparação naval, Formação em França /

organização do Arsenal e perspectivas de futuro

 

Luís Pereira 

Data de nascimento: 1952 

Local de nascimento: Cova da Piedade

Actividade profissional: Trabalhador do Arsenal do Alfeite

(formador) 

Actividade associativa: Sociedade Filarmónica União 

 Piedense, Clube Desportivo Barroquense, Cooperativa

Piedense, Inclinos Lisbonenses, Comissão de Trabalhadores

(sócio e membro) 

Pontos-chave da entrevista: Infância, juventude e vida adulta na Cova da Piedade

Gomes, António da Costa, Emídio Navarro / Emprego, Serralharia Civil / Repressão e activismo político, 

Manifestações do 1.º de Maio, Prisões / Fuga ao serviço militar, Bruxelas; 

Filarmónica União Artística Piedense / Clube Desportivo Barroquense / Cooperativa

Inclinos Lisbonenses; Arsenal do Alfeite

Admissão / Aprendizagem e progressão na carreira, Formaçã

Relação entre colegas, Praxes, Alcunhas,

Administradores / Activismo político, 

Embarcações construídas, Descrição de oficinas/ Condições de Trabalho / Descrição de técnicas de construção e 

reparação naval, Caldeiraria de Tubos / Caracterização da Evolução da Formação no Arsenal, Actividade como 

Formador / Visão sobre a história e organização do Arsenal e perspectivas de futuro

 

Carlos Godinho 

Local de nascimento: Borba 

Actividade profissional: Trabalhador do

(técnico coordenador naval / técnico industrial 

Actividade associativa: Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro

 Grupo Flamingo, Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite

(membro, cargos dirigentes) 

Caldeiraria, Submarinos, Descrição de técnicas de reparação naval, Formação em França /

organização do Arsenal e perspectivas de futuro 

 

Cova da Piedade 

do Arsenal do Alfeite 

Sociedade Filarmónica União Artística 

Barroquense, Cooperativa de Consumo  

Comissão de Trabalhadores (Arsenal do Alfeite) 

Infância, juventude e vida adulta na Cova da Piedade: Educação, Escola António José 

Gomes, António da Costa, Emídio Navarro / Emprego, Serralharia Civil / Repressão e activismo político, 

Manifestações do 1.º de Maio, Prisões / Fuga ao serviço militar, Bruxelas; Actividade Associativa

União Artística Piedense / Clube Desportivo Barroquense / Cooperativa

Arsenal do Alfeite: Ligação Arsenal – Almada / Relação Arsenal 

Admissão / Aprendizagem e progressão na carreira, Formação, Concursos / Relação entre mestres e aprendizes / 

Alcunhas, Jantares de convívio, Biblioteca / Relação com a Administração, 

Administradores / Activismo político, “Pisar a Relva”, Comissão de Trabalhadores, Sindicato / 

Embarcações construídas, Descrição de oficinas/ Condições de Trabalho / Descrição de técnicas de construção e 

reparação naval, Caldeiraria de Tubos / Caracterização da Evolução da Formação no Arsenal, Actividade como 

e a história e organização do Arsenal e perspectivas de futuro 

Trabalhador do Arsenal do Alfeite 

técnico coordenador naval / técnico industrial ) 

Instrução e Recreio do Laranjeiro, 

alhadores do Arsenal do Alfeite 
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Caldeiraria, Submarinos, Descrição de técnicas de reparação naval, Formação em França / Visão sobre a história e 

: Educação, Escola António José 

Gomes, António da Costa, Emídio Navarro / Emprego, Serralharia Civil / Repressão e activismo político, 

Actividade Associativa: Sociedade 

União Artística Piedense / Clube Desportivo Barroquense / Cooperativa de Consumo Piedense / 

Almada / Relação Arsenal – Outros estaleiros / 

o, Concursos / Relação entre mestres e aprendizes / 

Jantares de convívio, Biblioteca / Relação com a Administração, 

“Pisar a Relva”, Comissão de Trabalhadores, Sindicato / Cultura material, 

Embarcações construídas, Descrição de oficinas/ Condições de Trabalho / Descrição de técnicas de construção e 

reparação naval, Caldeiraria de Tubos / Caracterização da Evolução da Formação no Arsenal, Actividade como 



 

 

Pontos-chave da entrevista: Juventude em Borba

construção civil / Grupo de teatro; 

Desenho de Construção Civil / Serviço Militar; 

Ateliê colectivo de cerâmica / Grupo Flamingo; 

Outros estaleiros / Admissão / Aprendizagem e progressão na carreira, Formação / Relação entre mestres e 

aprendizes / Relação entre colegas, Praxes, Alcunhas, Jantares de convívio / Relação com a Administração, 

Administradores / Activismo político, Ligação ao movimento associativo, Ligação a partidos e movimentos 

políticos, PCP, MRPP, UDP, “Pisar a Relva”, Co

de Abril / Cultura Material, Embarcações construídas, Evolução das oficinas, ofícios e quadros de carreira/ Evolução 

das técnicas de construção e reparação naval, Projecto de restauro da Fraga

Futuros, Descrição do trabalho do desenhador

organização do Arsenal e perspectivas de futuro

 

Virgínia Neto 

Data de nascimento: 25/02/1937 

Local de nascimento: Almada 

Actividade associativa: Sociedade Filarmónica Incrível Almadense

(sócia) 

 

 

Pontos-chave da entrevista: Firmino da Silva

Tribunal Administrativo de Almada / Actividade 

Maçonaria, História do esconderijo da bandeira do Centro republicano capitão Leitão / 

Actividade associativa dos pais, Biblioteca da SFIA, Bombeiros Voluntário

de panfletos e de livros proibidos, Cotização, Convívio com Dr Alberto Araújo, Anarco

Ambiente cultural e social, SFIA, Cinema, Concertos, Declamações / Educação, 

Repressão e controlo da PIDE; Emigração

em França  

 

Ao analisar o perfil dos entrevistados, evidenciam

de vida, que vão de encontro às 

Juventude em Borba: Educação, Curso de electromecânica / Emprego, Desenhador de 

construção civil / Grupo de teatro; Juventude e Vida adulta no Feijó e Miratejo: Emprego, Montador Electricista, 

Desenho de Construção Civil / Serviço Militar; Actividade Associativa: Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro

Ateliê colectivo de cerâmica / Grupo Flamingo; Arsenal do Alfeite: Ligação Arsenal – Almada / Relação Arsenal 

Admissão / Aprendizagem e progressão na carreira, Formação / Relação entre mestres e 

aprendizes / Relação entre colegas, Praxes, Alcunhas, Jantares de convívio / Relação com a Administração, 

Administradores / Activismo político, Ligação ao movimento associativo, Ligação a partidos e movimentos 

políticos, PCP, MRPP, UDP, “Pisar a Relva”, Comissão de Trabalhadores, Luta pela Creche, Antes e depois do 25 

de Abril / Cultura Material, Embarcações construídas, Evolução das oficinas, ofícios e quadros de carreira/ Evolução 

das técnicas de construção e reparação naval, Projecto de restauro da Fragata D. Fernando II e Glória, Projectos 

Futuros, Descrição do trabalho do desenhador-projectista, Evolução da Sala de Desenho

organização do Arsenal e perspectivas de futuro 

Sociedade Filarmónica Incrível Almadense 

Firmino da Silva: Memórias pessoais e familiares / Actividade profissional, Barbearia, 

Tribunal Administrativo de Almada / Actividade associativa, SFIA / Republicanismo e activismo político,

História do esconderijo da bandeira do Centro republicano capitão Leitão / Infância e juventude na vila

Actividade associativa dos pais, Biblioteca da SFIA, Bombeiros Voluntários / Activismo político dos pais, Passagem 

de panfletos e de livros proibidos, Cotização, Convívio com Dr Alberto Araújo, Anarco-sindicalismo e comunismo / 

Ambiente cultural e social, SFIA, Cinema, Concertos, Declamações / Educação, Escola Comercial D. Mari

Emigração: Vida em França, O pós-guerra, Experiência de liberdade, Os portugueses 

analisar o perfil dos entrevistados, evidenciam-se muitos pontos em comum no seu percurso 

de vida, que vão de encontro às temáticas das campanhas de recolha e que organizam o Arquivo 
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: Educação, Curso de electromecânica / Emprego, Desenhador de 

Emprego, Montador Electricista, 

nstrução e Recreio do Laranjeiro / 

Almada / Relação Arsenal – 

Admissão / Aprendizagem e progressão na carreira, Formação / Relação entre mestres e 

aprendizes / Relação entre colegas, Praxes, Alcunhas, Jantares de convívio / Relação com a Administração, 

Administradores / Activismo político, Ligação ao movimento associativo, Ligação a partidos e movimentos 

missão de Trabalhadores, Luta pela Creche, Antes e depois do 25 

de Abril / Cultura Material, Embarcações construídas, Evolução das oficinas, ofícios e quadros de carreira/ Evolução 

ta D. Fernando II e Glória, Projectos 

projectista, Evolução da Sala de Desenho / Visão sobre a história e 

: Memórias pessoais e familiares / Actividade profissional, Barbearia, 

associativa, SFIA / Republicanismo e activismo político, Ligação à 

Infância e juventude na vila: 

s / Activismo político dos pais, Passagem 

sindicalismo e comunismo / 

Escola Comercial D. Maria II / 

guerra, Experiência de liberdade, Os portugueses 

se muitos pontos em comum no seu percurso 

temáticas das campanhas de recolha e que organizam o Arquivo 
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de Fontes Orais. Foram estas temáticas que determinaram a sua edição consoante as orientações 

programáticas dos diferentes núcleos expositivos (em índices e tabelas de selecção) e que 

guiaram o trabalho de transcrição, segundo a investigação histórica de base que o precedeu. São 

as etapas no processo de tratamento das entrevistas que serão apresentadas em seguida. 

 

Transcrição  

Para o trabalho de transcrição das 8 entrevistas foi aplicada a metodologia seguida pela equipa de 

investigação do Arquivo de Fontes Orais, explicada em capítulo anterior deste relatório. Foi 

apontada como referência a obra Histórias da Vida: Teoria e Prática de Jean Poirer,  

que tem como base uma perspectiva biográfica no processo de recolha e o 

respeito pela marca da oralidade no tratamento do material,  neste caso da 

entrevista.  Foi então realizada a transcrição integral e não comentada das 

entrevistas3,  seguindo as regras definidas na metodologia ao nível do respeito 

pelo discurso do entrevistado (ritmo, expressões corporais e emotivas, erros de 

linguagem, …) e aplicação da formatação adequada (indicação em itálico de 

nomes próprios, de empresas ou outras entidades, de erros de linguagem, de 

regionalismos, calão ou expressões da oralidade, como tá  em vez de está;  

indicação entre parênteses rectos de indicações de movimento ou de expressões 

emotivas,  como [sorri]  ou [bate com a mão na mesa] e do significado de uma 

frase ou expressão, quando se torna confuso ou incompreensível). A formatação 

geral do texto,  aplicada em todas as transcrições,  correspondeu à padronizada 

para o efeito pelo Arquivo: fonte Times New Roman, tamanho 11, alternando 

entre Forte (Negrito) ou Normal, para a pergunta do entrevistador e para a 

resposta do entrevistado (sendo ambos devidamente identificados),  com 

espaçamento entre l inhas de 1,5.  

Apenas existiu uma situação em que foi pedido o anonimato, o marido da 

senhora Virgínia Neto que acabou por part icipar na entrevista da esposa, mas 

que não quis ser identificado. Neste caso optou-se por não filmar o indivíduo, 

                                                           
3
  Excerto de transcrição em Anexo  
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ainda que tenha sido autorizada a reprodução e utilização da voz, sendo feita a 

sua identificação na transcrição apenas com o primeiro nome a abreviação do 

último, por sugestão da Doutora Ana Costa.  São este tipo de situações, muito 

comuns, de entrevistas conjuntas ou que se transformam em entrevistas 

conjuntas, quando o conjugue ou outras pessoas que estão a acompanhar o 

entrevistado acabam por elas próprias ir intervindo ao longo da entrevista. A sua 

participação é quase sempre enriquecedora para a part ilha da de uma vivência ou 

de uma experiência,  acrescentando outros pontos de vista ou as correcções 

devidas, se tivermos em conta a dificuldade no exercício de memória que 

algumas pessoas de idade avançada podem ter, agindo como suporte à memória 

ou simplesmente como elemento de desinibição, face a algum desconforto ou 

timidez iniciais . A sua presença e intervenção pode, por outro lado, ser algo 

limitat iva e motivo de alguma confusão para o entrevistado, com a constante 

correcção ou interrupção do acompanhante à sua narração. Aqui cabe novamente 

ao entrevistador saber distinguir as situações e conduzir a entrevista. Na etapa 

da transcrição, optando-se pela transcrição integral, pressupõe-se a reprodução 

total  da entrevista. Numa entrevista conjunta, surgem então algumas 

dificuldades, nomeadamente a de conseguir acompanhar, dist inguir e representar 

o discurso de todos os intervenientes,  quando muitas vezes se sobrepõem, 

tornando-se mesmo indistinguíveis ou incompreensíveis.   

Este tipo de dificuldades, que se prendem com a dicção, com a coerência do 

discurso com a com a correcção gramatical e ortográfica, foram as mais sentidas 

no desempenho da tarefa de transcrição das entrevistas. Houve portanto um 

trabalho de verificação constante com a entrevistadora (na maioria dos casos a 

Doutora Ana Costa ou a Doutora Margarida Nunes),  não apenas em relação a 

estes aspectos mas também na confirmação de nomes de localidades, de 

empresas ou outras entidades e, tratando-se de entrevistas que incidiam sobre 

aspectos da cultura material de um sector profissional  específico, o da 

construção e reparação naval (trabalhadores do Arsenal do Alfeite e da 

Companhia Portuguesa de Pescas),  da terminologia técnica que lhe está 

associada (técnicas de construção e reparação naval, nomes de t ipos de 
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embarcações, nomes de ferramentas de trabalho, etc.) . Houve igualmente o 

cuidado na correspondência toponímica de ruas e de edifícios e na pontual  

referência histórica ou biográfica de determinada personalidade referida pelos 

entrevistados.   

De um modo geral, o princípio aplicado foi o do respeito total pela fonte, que 

como fonte oral , deve ser representada com as marcas da oralidade. A maior  

preocupação foi  então a de manter a genuidade do discurso do entrevistado e 

também do entrevistador, naquilo que o distingue como discurso individual, no 

ritmo, na entoação e nas emoções que o acompanham. Houve portanto o cuidado 

de preservar estes traços identitários, na inclusão de expressões emotivas ou de 

movimento, das variações de ritmo e de entoação, dos sorrisos, das pausas, dos 

momentos de exaltação, que fossem representativas do discurso dos indivíduos.  

As bengalas e os tiques foram igualmente representados, as repetições e as 

hesitações, desde que mantendo-se a lógica narrativa e o sentido do discurso. A 

passagem da cassete para formato digital e para DVD é integral, sem edições, 

incluindo momentos imprevistos de interrupções à entrevista, ou momentos 

registados por acidente (em que por engano a câmara de filmar permaneceu 

ligada). Ora estes momentos não foram ignorados na transcrição, prevalecendo 

no entanto, à semelhança do que é exigido ao entrevistador no momento da 

entrevista,  o critério da relevância e do enquadramento no âmbito da entrevista e 

dos objectivos propostos no guião, sendo que algumas destas situações que se 

revelaram enriquecedoras para a abordagem das temáticas em questão, foram 

incluídos e outros não. A t ítulo de exemplo, uma interrupção que ocorreu 

durante a entrevista do senhor Augusto Ramos, por não ser relevante não foi  

incluída,  enquanto que os excertos finais  da conversa com o senhor Leonel 

Pagaímo gravados acidentalmente já foram, for fazerem referência a aspectos 

interessantes relacionados com as temáticas da entrevista, com a devida 

autorização do entrevistado.  

Todas estas situações foram discutidas com a Doutora Ana Costa, na base de um 

acompanhamento e diálogo permanentes. Houve portanto releituras sucessivas 
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das transcrições e uma adequação continuada à metodologia e no fundo ao 

cri tério e modo de agir perante as situações de excepção, procurando 

corresponder e normalizar este trabalho dentro dos padrões do trabalho já 

realizado no Arquivo.  

 

Edição 

Como já foi referido, o trabalho dentro do Arquivo de Fontes Orais, especialmente na edição das 

entrevistas, procurou corresponder às necessidades programáticas dos diferentes núcleos 

museológicos que constituem a rede municipal de museus de Almada. Após transcritas, as 

entrevistas passam por uma primeira edição4, sendo reestruturadas em blocos de texto por 

conjuntos de temáticas gerais, partindo do percurso de vida do entrevistado, consoante a forma 

como os assuntos foram abordados ao longo da entrevista. Nesta fase a sinopse realizada pelo 

entrevistador e os descritores ou palavras-chave utilizados (ficha de identificação ou registo da 

entrevista) revelaram-se extremamente úteis. A acompanhar cada excerto de texto está o time-

code referente do DVD da entrevista, pelo que no decorrer desta edição é feita uma nova 

visualização da mesma, a fim de retirar os tempos dos excertos da entrevista escolhidos. De 

seguida essa informação é então organizada em tabelas, dividida entre citações e excertos de 

imagem (com a indicação da página da transcrição e da página da edição, onde está presente o 

time-code de cada excerto), conforme a sua relação com os guiões expositivos e a sua utilidade 

como recurso para a preparação de exposições de cada núcleo museológico. Foram então 

elaboradas 5 tabelas, uma para cada núcleo museológico (Museu da Cidade e Museu Naval e 

futuros Centro de Interpretação de Almada Velha e Museu da Música) e uma última, por 

sugestão da Doutora Ana Costa, apenas relativa ao conjunto de entrevistas a trabalhadores do 

Arsenal do Alfeite5.  

Foi no executar desta tarefa que surgiram os maiores desafios. Continuando a pesquisa sobre a 

história recente do concelho, foi necessário enquadrá-la dentro da lógica programática e de 

gestão da rede municipal de museus, a fim de efectuar uma selecção mais eficiente e indicada da 

                                                           
4
 Excerto de edição de entrevista em anexo 

5
 Excerto de tabela de selecção em Anexo 
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informação a ser tratada como recurso expositivo para cada um dos núcleos museológicos. O 

processo de selecção foi portanto sendo apurado, partindo da edição em temáticas gerais, de toda 

a entrevista, o menos limitativa ou condicionante possível, para a selecção de apenas alguns 

blocos de informação em temáticas mais específicas, relacionadas com o âmbito expositivo de 

cada núcleo, numa lógica complementar e não repetitiva. Foi um trabalho que pressupôs alguma 

autonomia e critério pessoal, executado em comunicação e com o acompanhamento permanente 

com a Doutora Ana Costa e a Doutora Ângela Luzia. 

Deste modo foram experimentadas diferentes formas de organização da informação, caminhando 

no que diz respeito à edição geral, de uma maior especificação para uma maior abrangência e de 

um modo geral para uma maior aproximação aos grandes temas que regulam a actividade 

programática do Museu da Cidade em particular (migrações, emprego, educação, associativismo 

ou resistência política). Neste sentido, a edição geral da entrevista, que acompanha a sua 

transcrição, poderá ser bastante útil para a preparação da renovação da exposição central do 

Museu que está planeada para um futuro breve. Para a tabela de selecção do Museu da Cidade 

foram apenas escolhidos os excertos referentes às freguesias rurais do concelho (sendo um dos 

objectivos da reformulação da exposição central do Museu incluir mais informação sobre as 

mesmas). Toda a informação referente às sociabilidades (às rotinas, ao quotidiano e lazer, ao 

associativismo, às festas, etc.), ao emprego e condições de vida e à educação foi incluída na 

tabela para o Centro de Interpretação de Almada Velha, assim como a informação referente à 

evolução do espaço urbano (toponímia e traçado das ruas, historial de edifícios e modificações), 

e à resistência política, com destaque para o republicanismo, por serem alusivas quase na sua 

totalidade à antiga vila e por lhe serem mais características, como parte da sua dinâmica 

sociocultural e socioeconómica. Alguma informação relativa ao emprego e às condições de vida 

poderia ter sido igualmente agrupada na tabela para o Museu da Cidade, por ser transversal ao 

seu objecto de estudo, especialmente a que diz respeito á indústria corticeira, no entanto, 

prevalecendo o critério de selecção e não repetição e visto a recolha de informação para o Centro 

de Interpretação de Almada Velha ser prioritária, optou-se, sendo a informação igualmente 

pertinente e útil na sua lógica programática e expositiva, por incluí-la na tabela deste núcleo 

museológico. Este não foi, contudo, um acto restritivo, pois a edição geral e todas as tabelas 

acabarão por servir de base para a actividade programática do Museu da Cidade, que segue uma 

abordagem mais transversal de todas as temáticas, como equipamento central e difusor que 



73 
 

pretende ser. Para a tabela do Museu da Música foram apenas seleccionados aspectos relativos à 

história e dinâmica organizativa das Sociedades Filarmónicas, Incrível Almadense e Academia 

Almadense (referências a grandes eventos, personalidades, vivências e histórias pessoais). Do 

mesmo modo, alguma informação referente ao quotidiano e lazer foi incluída na tabela do Museu 

Naval, por fazerem respeito a actividades passadas no espaço ribeirinho, no Ginjal, Olho-de-Boi 

ou Fonte da Pipa, as idas à praia ou as brincadeiras dos garotos, ou por integrarem rotinas de 

base a actividades económicas em estreita ligação com o rio. A tabela para o Museu Naval 

acabou por ser então constituída em dois grandes núcleos, seguindo a proposta de abordagem do 

guião expositivo para a nova sala a inaugurar em Outubro: o do quotidiano, tratando de aspectos 

inerentes à ligação afectiva entre população e rio e entre rio e espaço urbano e o das fábricas e 

fabricos, à componente socioeconómica, onde se enquadram referências concretas aos espaços 

de trabalho e à cultural material da indústria de construção e reparação naval, representada neste 

caso pelos relatos dos ex-trabalhadores da Companhia Portuguesa de Pescas (que teve a sua sede 

no Olho-de-Boi). Por fim, partindo da sugestão de organizar uma tabela apenas para os 

testemunhos dos arsenalistas e devido ao condicionamento da curta duração do estágio, foram 

apenas seleccionados e organizados alguns excertos do conjunto de entrevistas que caracterizam 

de uma forma geral a ligação do Arsenal da Marinha à cidade e ao desenvolvimento urbano do 

concelho de Almada, da Cova da Piedade e do Feijó em particular.  

A condicionante da duração e âmbito do estágio, não permitiram o desenvolvimento de outros 

empreendimentos auto-propostos, como a edição dos DVDs das entrevistas (de modo a eliminar 

algumas situações de imprevisto já referidas, como interrupções ou gravações feitas 

acidentalmente, ou mesmo de algumas falhas técnicas correntes do processo de gravação e 

transformação digital dos registos) e a sua manutenção (substituição de cópias danificadas), 

assim como dos dossiers das transcrições (substituição de capas danificadas, uniformização das 

transcrições, correcção e passagem de escrita à mão para computador) e do próprio espaço físico 

do Arquivo (colocação de etiquetas de identificação de secções e arrumação dos registos. Ficou 

no entanto o levantamento destas ocorrências para trabalho futuro.  
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Serviços Educativos 

A colaboração com os Serviços Educativos resultou da actividade no Arquivo de Fontes Orais, 

surgindo como um complemento muito interessante ao trabalho sobre a questão da utilização do 

património imaterial como recurso museológico, à luz do seu potencial pedagógico. A 

colaboração com os Serviços Educativos teve duas componentes distintas; o acompanhamento de 

actividades realizadas ao longo do período do estágio.  

Foi na preparação de actividades futuras, nomeadamente de uma actividade que irá decorrer em 

Dezembro, relacionada com os brinquedos e as brincadeiras de antigamente, que a relação com o 

trabalho desenvolvido no Arquivo de Fontes Orais foi mais evidente. A colaboração na 

preparação desta actividade passou pela recolha de informação, sobre a forma de citações, 

relativamente ao conjunto de entrevistas trabalhado anteriormente, que pudessem ser úteis para o 

processo, como sendo relatos dos entrevistados sobre a sua infância, as brincadeiras, os espaços 

de brincadeira e os brinquedos6. No surgimento da pesquisa resultou igualmente o empréstimo de 

dois objectos, a serem incluídos na actividade; um triciclo (figura 56) e uma boneca.  

Relativamente ao acompanhamento das actividades realizadas pelos Serviços educativos durante 

o período de duração do estágio, este foi extensivo a todas as fases do seu desenvolvimento, da 

preparação de materiais à desmontagem de oficinas. As actividades acompanhadas foram as 

visitas-ateliê “Os Automóveis e a Cidade” e a “História da D. Maria” (já descritas neste relatório 

no capítulo referente à actividade dos Serviços Educativos), relacionadas com a exposição 

central, a visita-ateliê “Ouves a Festa”, relativa à exposição temporária “Há Festa na Cidade” e 

as actividades promovidas no âmbito das comemorações do Dia Internacional do Museu (18 de 

Maio). 

 

Visita-ateliê “Os Automóveis e a Cidade” (figuras 16 e 17) 

- Preparação de materiais para o ateliê (preparação da tinta e espaços de trabalho para as 

crianças) 

- Acompanhamento da visita 
                                                           
6
 Citações em Anexo 
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- Acompanhamento e participação no ateliê de pintura  

- Desmontagem e arrumação do espaço de ateliê 

 

Visita-ateliê “História da D. Maria” (figuras 18 a 23) 

- Preparação de materiais para o ateliê (corte de quadrados de serapilheira e moldes de costura, 

preparação da bancada de trabalho) 

- Acompanhamento da visita 

- Participação na actividade de recriação da sala de costura 

- Acompanhamento e participação no ateliê de costura 

- Desmontagem e arrumação do espaço de ateliê 

 

Visita-ateliê “Ouves a Festa” (figuras 24 a 45) 

- Preparação de materiais para o ateliê de pintura (preparação das tintas e bancada de trabalho) 

- Acompanhamento da visita 

- Acompanhamento e participação no ateliê de pintura 

- Desmontagem e arrumação do espaço de ateliê 

 

Dia Internacional dos Museus (figuras 46 a 55) 

- Participação no planeamento da actividade (definição do espaço e da actividade) 

- Preparação de materiais para o ateliê de construção de fitas e grinaldas de São João (corte de 

fitas, cartolinas e montagem da bancada de trabalho) 

- Acompanhamento e participação no ateliê 
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- Desmontagem e arrumação do espaço de ateliê 

 

Outras Actividades 

Para além da actividade desenvolvida no âmbito do projecto do Arquivo de Fontes Orais e em 

colaboração com os Serviços Educativos, no decorrer do estágio, houve a participação noutro 

tipo de actividades. De destacar o trabalho na preparação de conteúdos expositivos e na 

montagem da exposição “Há Festa na Cidade”, inaugurada a 17 de Maio. Neste contexto, houve 

ou acompanhamento de acções de restauro sobre o espólio documental e imagético (postais, 

panfletos e cartazes) e seu tratamento e montagem em vitrina expositiva e o acompanhamento 

geral da montagem da exposição. 

Esta acção, ainda que não continuada, foi relevante para compreender a logística envolvente da 

montagem de uma exposição, que é inerente à aplicação prática de objectivos programáticos e 

decorre da gestão de recursos financeiros e humanos, reflectindo-se na escolha de materiais ou 

nos contratos estabelecidos para criação do design e na comunicação da exposição (tendo 

igualmente seguido de perto a criação da brochura de apoio à exposição e do convite, a escolha 

de textos e de imagens a incluir, etc.). Foi igualmente interessante participar na inauguração da 

exposição, como momento protocolar desta lógica de gestão interna e externa (relação com 

comunidade, com colaboradores habituais e potenciais colaboradores do museu) Tendo 

observado o trabalho de conservação e restauro, realizado pela colega estagiária Íris Domingos, 

permitiu estar a par do espólio do Museu da Cidade, que é essencialmente documental e 

imagético, como é feita a sua gestão e como pode ser rentabilizado. Tornou-se evidente o 

importante papel que tem como recurso expositivo e como elemento de ligação à comunidade 

(sendo de salientar que grande parte resulta de doações), daí se compreendendo a aposta em 

exposições que o tenham como base. Alargar a rede de colaboradores, associando-lhe a recolha 

de fontes orais e a actividade do Arquivo de Fontes Orais e dos Serviços Educativos é uma acção 

espectável na afirmação futura do Museu da Cidade como Museu dos seus habitantes.  
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Capítulo 4 - O Lugar do Património Imaterial no Museu Moderno 

O conceito de património imaterial surgiu pela primeira vez autonomamente formulado nesses 

termos na 32.º Convenção Geral da Unesco, realizada a 17 Outubro de 2003, em Paris, de que 

resultou a constituição um conjunto de orientações e práticas fundamentais no que diz respeito à 

salvaguarda do património cultural e imaterial, que têm vindo a ser adoptadas em todo o mundo. 

A sensibilização para a necessidade de preservação deste tipo de património, como património 

específico da Humanidade, tem partido da acção de organizações governamentais, especialmente 

das representações de países com uma forte tradição oral (Africanos, Asiáticos e Latinos), e não-

governamentais, como a UNESCO ou a ONU, intensificando-se a partir da década de 90 do 

século passado. Antes da formalização desta “Convenção para a Salvaguarda do Património 

Cultural e Imaterial”, a UNESCO tinha já elaborado a “Recomendação para a Salvaguarda da 

Cultura Tradicional e Popular”, em 1989 e dado seguimento a programas como o “Livro 

Vermelho das Línguas em Risco de Desaparecimento” (1993), o “Programa dos Tesouros 

Humanos Vivos” (1994) ou a “Proclamação das Obras-Primas do Património Oral e Imaterial da 

Humanidade” (1997-1998). Note-se então que até à definição de património imaterial actual, que 

abrange uma série de manifestações culturais, este esteve associado essencialmente ao 

património oral, dentro de conceitos como cultura popular e folclore, de matriz antropológica e 

etnográfica. De facto, as primeiras recolhas feitas ao nível fonográfico, partiram do trabalho de 

etnógrafos como Boas, grande estudioso e defensor do folclore.  

É no séc. XIX, com a invenção do fonógrafo que começam a ser organizadas as primeiras 

campanhas de recolha e os primeiros arquivos fonográficos, especialmente nos Estados Unidos, 

protagonizadas pelas Sociedades Nacionais (para a criação de arquivos fonográficos). Aos 

poucos o acto de gravar vai substituindo o acto de escrever no trabalho de campo etnográfico. 

Em Portugal, figuras como Alexandre Herculano, Adolfo Coelho, Consiglieri Pedroso, Leite de 

Vasconcelos e em especial Oliveira Martins, encabeçam inquéritos e levantamentos 

cartográficos, que procuram inscrever as representações culturais do país, na sua história e na sua 

geografia. De um modo geral, o Romantismo traz consigo um novo interesse sobre a história e a 

arqueologia (ciências sociais que ganham um grande número de verdadeiros aficionados), ainda 

que sobre um certo saudosismo do passado e um nacionalismo, que se materializará na ideologia 

dos regimes totalitários do século XX. Em 1880 é elaborada em Portugal a primeira lista de 
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edifícios considerados Monumentos Nacionais pela Associação dos Arquitectos Civis e 

Arqueólogos Portugueses. Dois anos depois é criado o Serviço Oficial dos Monumentos 

Nacionais e em 1901 formulado o decreto com a definição de Monumento Nacional, segundo o 

seu valor “valor histórico, arqueológico ou artístico, para o interesse da Nação”. Já depois do 

golpe militar de 28 de Maio de 1926, é criada a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais (1929). Ao nível da questão do património e das políticas culturais de um modo geral, 

o Estado Novo concentrará a sua acção de afirmação ideológica, caracterizando-se pelo 

enaltecimento dos princípios morais decalcados da religião católica e de um certo integralismo 

lusitano (movimento que terá sido uma grande inspiração para Salazar, apesar de vir a opor-se ao 

seu regime), condensados na máxima “Deus, Pátria e Família”. A estratégia de afirmação passa 

tanta pela imposição como pela propaganda, agindo por um lado através do controlo, 

estabelecido em grande parte pela censura (Secretariado Nacional de Informação e Cultura 

Popular, Direcção Geral dos Serviços da Censura, Exame Prévio), ao nível da educação, da 

literatura, do cinema, do teatro e todas as expressões culturais, do associativismo e da própria 

representação oficial do país no estrangeiro, e por outro pela monumentalidade, dos grandes 

eventos e comemorações, e das grandes obras públicas, com destaque para o engrandecimento 

dos monumentos nacionais, que serão sujeitos a várias obras de restauro, ignorando ainda a 

questão da envolvente na reabilitação urbana, transformada muitas vezes em espaços de 

exaltação nacionalista (em grandes praças ou espaços de observação). Prevalece uma noção 

obsoleta de património, na procura da cristalização temporal e glorificação histórica, 

representada no Concurso da Aldeia mais Portuguesa de Portugal, de 1938. As intervenções são 

marcadas por um carácter elitista, sem o envolvimento dos proprietários ou dos habitantes. Ao 

nível do património imaterial essa tentativa de cristalização, um tanto forçada das representações 

culturais, verificou-se na aplicação de um corporativismo de inspiração fascista, na valorização e 

incentivo de certas expressões culturais de base lúdica ou espectacular, como os ranchos 

folclóricos e as marchas populares (não esquecendo o futebol no caso do desporto), e 

tradicionalista como os concursos femininos.   

Simultaneamente, um pouco por toda a Europa, na década de 60 e ainda no rescaldo das grandes 

guerras, emergem novas preocupações e motivações sociais, alargadas à noção de património e á 

necessidade da sua salvaguarda e divulgação, como instrumento pacificador de afirmação 

igualitária das nações, numa base mundial de entendimento e de diálogo. Por Património da 
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Humanidade passam a entender-se também o natural e é dado um grande enfoque ao património 

cultural, especialmente às suas manifestações imateriais. A Convenção de 1972 da UNESCO 

para o Património Mundial Cultural e Natural, seguida da recomendação de 1989 e, na entrada 

do novo milénio, a Conferência “A Global Assesment of the 1989 Recommendation on the 

safeguarding of Traditional Culture and Folklore: Local Empowerment and International 

Cooperation”, organizada em Washington, no ano de 1999, pela UNESCO e pelo Smithsonian 

Institution, são momentos balizantes na evolução deste refrescado humanismo sobre o conceito 

de património. Também a Carta Internacional de Conservação e Restauro, Carta de Veneza, de 

1964, definidora das noções de Monumento, Conjunto e de Sítio, trilhará novos caminhos para a 

reabilitação urbana, cada vez mais pensada como processo de revitalização, no presente, 

colocando o homem e os direitos humanos como principal preocupação (sem esquecer claro está 

a questão do ambiente, numa perspectiva ecologista de desenvolvimento sustentável), assim 

como o fará finalmente a Carta de Lisboa em 1995, no seu artigo 3. Longe da questão do 

património e das revoluções ocorridas no entendimento do seu âmbito e das suas potencialidades, 

como instituição tradicionalmente associada à sua conservação e divulgação, não poderia estar o 

Museu. Ao longo das décadas de 70, 80 e 92 realizar-se-ão uma série de encontros fundamentais 

para a constituição de um novo paradigma de acção museológica, que caracteriza o museu de 

hoje. Em 1971, a IX Conferência Geral do ICOM, realizada em Paris e Grenoble, terá como tema 

“O Museu a Serviço do Homem”. No ano seguinte, terá lugar a Mesa Redonda Santiago do 

Chile, onde será feito um importante exercício de reflexão sobre o problema do desajuste do 

desenvolvimento geral da civilização e o poder de intervenção social do museu, como instituição 

representante capacitante das pessoas e das comunidades. Nasce a necessidade de transformar o 

Museu numa instituição que reflecte os problemas da actualidade e que age de forma activa 

sobre ele, expondo-os, garantindo a sua visibilidade e discussão. Uma instituição que não se 

limite a guardar e expor os objectos do passado, ao gosto de um certo coleccionismo burguês, 

que os separa das populações em geral e das pequenas comunidades em particular que neles não 

se vêm representadas. Há que vocacionar o trabalho sobre a memória dos objectos e o 

conhecimento do passado para melhor compreender o presente e construir um futuro melhor. 

Nesse sentido surgem simultaneamente os Museus da Cidade, com espaço privilegiado de 

interacção e de mudança social e os museus comunitários, locais ou municipais e a sua 

organização em rede, onde se inserirá o conceito de Ecomuseu de George Rivière, desenvolvido 
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por Hugues de Varine. O Seminário Internacional do Quebec, em 1984 estabelecerá os pilares 

desta Nova Museologia, e do Museu Integral, na sua relação com as comunidades e com o meio 

social e natural que as envolvem. A Declaração de Caracas de 1992, revelará os seus principais 

desafios, ao nível da gestão, liderança, recursos humanos e comunicação na abordagem e 

trabalho sobre um campo que, se pensarmos no caso em particular do património imaterial como 

reflexo das sociedades em constante mutação, está em permanente readaptação e transformação.  

A Convenção para a Salvaguarda do património Cultural e Imaterial de 2003 estabelece então 

como património imaterial as “práticas, representações, expressões, conhecimentos e aptidões, 

bem como os instrumentos, objectos, artefactos e espaços culturais que lhes estão associados que 

as comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte 

integrante do seu património cultural. Esse património cultural imaterial, transmitido de geração 

me geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função do seu meio, da 

sua interacção coma natureza e da sua história, incutindo-lhes um sentimento de identidade e de 

continuidade, contribuindo, desse modo, para a promoção do respeito pela diversidade cultural e 

pela criatividade humana”. Este vasto campo de manifestações imateriais, são organizadas em 5 

grandes domínios domínios: tradições e expressões orais, incluindo a língua (provérbios, 

adivinhas histórias, rimas de embalar, lendas, mitos, canções e poemas épicos, encantamentos, 

rezas, cânticos, desempenhos dramáticos, …); artes do espectáculo (música vocal ou 

instrumental, dança, teatro, pantomina, versos cantados, contar historias, …); práticas sociais, 

rituais e eventos festivos (calendário agrícola, estações, …) conhecimentos e práticas 

relacionados com a natureza e o universo (medicina, ecologia, hábitos alimentares, crenças, 

espiritualidade, ciências esotéricas, cosmologia, xamanismo, possessão, festivais, artes visuais); 

artes ligadas ao artesanato tradicional (brinquedos). A partir desta classificação, são atribuídas 

uma série de competências aos Estados, como sendo a organização de inventários, o 

encorajamento de estudos científicos, técnicos e artísticos e de programas de educação, e 

sensibilização, tendo os lugares da memória e das identidades como suporte para a integração 

das comunidades. Todos os países podem candidatar-se ao inventário geral do património 

imaterial da humanidade, tendo de obedecer para tal as suas candidaturas a uma série de 

requisitos. Em Portugal a Convenção foi oficialmente adoptada em 2008, sendo que já em 2000, 

a Lei de Bases da Política e do Regime de Protecção e Manutenção do Património Cultural  (Lei 

nº 19/2000, de 10 de Agosto), tinha vindo definir o conceito de património cultural, introduzindo 
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em relação à antecessora (Lei 13/1985), a diferenciação entre “realidades com suporte em bens 

móveis ou imóveis” e “realidades que não possuam suporte material”, aplicando-se para as 

primeiras as necessidades de inventariação e classificação e para as segundas essencialmente a 

de inventariação. Esta distinção reflecte a abordagem igualitária que é feita ao nível do valor e 

representatividade das manifestações culturais imateriais e a preocupação em não as hierarquizar. 

A lei n.º107/2001, de 8 de Setembro, definirá o âmbito de acção das entidades mobilizadas para a 

inventariação do património imaterial (sendo dado especial destaque aos modos tradicionais de 

fazer, na construção e fabrico ou na confecção de alimentos), entre IPM, Direcções Regionais de 

Cultura e autarquias. O Decreto Regulamentar n.º 34/2007, de 29 de Março, atribuirá ao IPM 

uma posição essencialmente de condução e de apoio às Direcções Regionais na acção de 

“inventariação de manifestações culturais tradicionais imateriais, individuais e colectivas, 

nomeadamente através do seu registo videográfico, fonográfico e fotográfico”, sendo igualmente 

reforçado o papel das autarquias. Este foco na acção autárquica, reflecte a tendência das políticas 

culturais nacionais marcadas, sobretudo a partir da década de 90 do passado século, pelo 

aumento considerável da despesa municipal com a cultura e delegação de funções da 

Administração Central nas autarquias em matérias de gestão de equipamentos e de programação 

cultural. Ao longo da década de 80 foi criado o enquadramento legal fundamental para o sector 

da cultura, dotando as autarquias de capacidade de actuação. Logo em 1976, a Lei dos Solos 

(Decreto de Lei 794/76), determina a expropriação no interesse público. Ao nível autárquico 

desenvolvem-se uma série de ferramentas de trabalho, nomeadamente na área da reabilitação 

urbana, como sendo o PDM, os Planos de Pormenor Integrados, Planos Parciais, Gabinetes 

Técnicos Locais. Há a autonomização da cultura numa Secretaria de Estado e em 1985, como já 

foi referido, é publicada uma Lei do Património. A um nível nacional, há uma nova consciência 

de valor cultural, como direito de acesso universal, devendo ser a cultura de todos, do consenso e 

da descentralização, com respeito pela liberdade individual de criação A Língua Portuguesa, a 

leitura (protagonizada nos grandes Planos Nacionais de Leitura das décadas seguintes) e o 

Património Cultural têm um lugar de destaque, secundarizando-se, no entanto, as artes plásticas, 

o bailado, teatro, o cinema e o audiovisual (o que ainda hoje se verifica de certo modo). Em 1980 

são criados o IPPAR e o IPPC e em 1988 o IPA. Em 1991 é criado o IPM. Os anos 90 serão 

então, utilizando a análise de Carlos Fortuna e de Augusto Santos Silva em Projecto e 

Circunstância: Culturas Urbanas em Portugal, os anos do esforço de concretização da 
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europeização, correspondendo a um ciclo de modernização do país e das cidades pela cultura. 

Existe por um lado o “recurso a iniciativas culturais como forma de projecção externa da 

imagem do país ou de cidades específicas (Europália, Lisboa'94; Festival dos Cem Dias; 

Expo'98, Porto 2001)” e por outro a “preocupação com a criação de infra-estruturas e 

equipamentos culturais que, gradualmente, passaram a atrair a si a variedade de iniciativas antes 

dispersas”. Estes equipamentos, como são o caso dos auditórios polivalentes e dos cine-teatros, 

surgirão do esforço de descentralização da cultura e serão a base da constituição das redes 

municipais de equipamentos que são hoje uma realidade quase pressuposta. É na década de 90 

que se dá o grande boom de Bibliotecas, Arquivos e de Museus Municipais, surgindo no campo 

ma museologia surgem as primeiras experiências de Eco-Museus. A Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro traz no seu Artigo 20 como competências para os órgãos municipais “ o planeamento, 

a gestão e a realização de investimentos públicos nos seguintes domínios: a) Centros de cultura, 

centros de ciência, bibliotecas, teatros e museus municipais; b) Património cultural, paisagístico 

e urbanístico do município, assim como “propor a classificação de imóveis, conjuntos ou sítios 

nos termos legais; b) Proceder à classificação de imóveis conjuntos ou sítios considerados de 

interesse municipal e assegurar a sua manutenção e recuperação; c) Participar, mediante a 

celebração de protocolos com entidades públicas, particulares ou cooperativas, na conservação e 

recuperação do património e das áreas classificadas; d) Organizar e manter actualizado um 

inventário do património cultural, urbanístico e paisagístico existente na área do município; e) 

Gerir museus, edifícios e sítios classificados, nos termos a definir por lei; f) Apoiar projectos e 

agentes culturais não profissionais; g) Apoiar actividades culturais de interesse municipal; h) 

Apoiar a construção e conservação de equipamentos culturais de âmbito local”. Por outro lado, 

as Leis n.º 10 e n.º 11 de 2003, estabelecem as competências das áreas metropolitanas e das 

comunidades intermunicipais de direito público na questão do turismo. Resultante da afirmação 

da cultura como potencial económico regional e local em relação com o Poder Local, passou a 

haver uma interligação cada vez maior de políticas culturais e económicas, e património cultural 

a turismo cultural. Ora, num contexto da crescente mediatização e mercantilismo da cultura (não 

esquecendo a forte aposta nas indústrias culturais e nas indústrias criativas, como grande 

bandeira da europeia), é preciso reflectir sobre questões como a autenticidade e os valores 

inerentes à função social do museu, a que é acrescido nos dias de hoje uma função 

eminentemente pedagógica, como instituição de ciência e de conhecimento. Estas questões são 
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ainda mais válidas no campo do imaterial, que parecer estar mais à mercê da manipulação 

ideológica ou da estratégia de marketing nacional, regional ou local (que tanto pode ser político 

como comunitário). A viragem para o novo milénio trouxe no entanto um conjunto de legislação 

que procurou conferir alguma definição, homogeneização de práticas e rigor dentro da orgânica 

dos Museus, como a Lei-quadro dos Museus (Lei 47/2004, de 19 de Agosto)  

ou o Decreto-Lei nº 89/2004 de 20 de Abril, que define o regime das carreiras de museologia, 

conservação e restauro do pessoal dos museus, palácios, monumentos e sítios. Em 2005 será 

inclusive criado (pelo Decreto-Lei nº 228/2005, de 28 de Dezembro) o Conselho de Museus. 

Tem havido simultaneamente uma grande aposta na ligação à comunidade educativa, 

materializada com a criação dos Serviços Educativos nos equipamentos culturais, que hoje é 

praticamente norma, especialmente no caso dos museus. Segundo o Inquérito Realizado aos 

Serviços Educativos em Portugal, realizado em 2009 pelo Observatório das Actividades 

Culturais, 32% por equipamentos com oferta de serviços educativos são museus e 23% 

bibliotecas, a sua maioria com estatuto jurídico local (65,2%). Por fim, depois da adopção da 

Convenção de 2003, foram criados 3 diplomas de desenvolvimento à Lei de Bases do Património 

Cultural, tendo especial interesse o Decreto-lei 139/2009, de 15 de Junho que cria o regime de 

salvaguarda do património cultural imaterial, nomeadamente destinado a “incentivar a 

participação das comunidades, grupos e associações na protecção e valorização das suas 

tradições, promovendo o registo adequado para salvaguarda do património cultural imaterial”. 

Segundo o Inquérito à Ocupação do Tempo, publicado pelo INE em 1999, a visita a Museus, 

está em segundo lugar nas actividades culturais praticadas com maior frequência (antecedido 

pela leitura de jornais e no mesmo lugar que a leitura de livros), estando a maior frequência de 

visitas relacionada com um grau superior de escolaridade. Neste sentido, a visita a monumentos 

ou sítios de interesse é por exemplo uma prática mais alargada a toda a população. No contexto 

das práticas de lazer dos portugueses em 1999, a visita a museus encontrava-se muito abaixo das 

visitas sociais, da ida a festas e eventos ou de outras actividades, como ver televisão, que era 

hegemónica (devendo ser actualmente comprável com o navegação na internet). Por outro lado, é 

interessante verificar que nas Estatísticas da Cultura de 2008 (INE), os museus que surgem 

como maior número de visitantes são os museus de arte, o que indica que talvez não exista ainda 

uma consciencialização efectiva das populações para as questões da memória e da identidade e 

para a necessidade da sua salvaguarda. Analisando a realidade do concelho de Almada é analisar 
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a realidade nacional a partir do fim do século XX, com o declínio do sector secundário, para a 

eminente terciarização e com a transformação da matriz de sociedade rural para uma sociedade 

urbana, das grandes cidades, onde se misturam diferentes pessoas e diferentes realidades 

culturais, à semelhança como aconteceu com os grandes movimentos migratórios que fizeram a 

classe operária almadense, mas agora num movimento mundial, com a integração de emigrantes 

das mais variadas origens e com a criação de uma cultura verdadeiramente global, fortemente 

influenciada pelo exterior, que é a das camadas mais jovens. Neste sentido a questão da 

necessidade de salvaguarda de memória colectiva como factor de unificação e de identificação, 

face aos receios trazidos pela globalização, na perda de representação cultural e no contexto 

urbano de um desenraizamento e de um individualismo propiciador de fenómenos 

discriminatórios e de exclusão. Compreende-se portanto que essa memória tenha de partir de 

uma base, que pode assentar no passado, mas como forma de compreender o presente, o que 

significa incorporar não apenas o comum mas também o diferente, as duas faces de Jano. O 

património imaterial é um património vivo, em constante criação e transformação, o que traz 

grandes dúvidas sobre como poder realmente representá-lo, ao mesmo tempo como memória a 

registar e memória a construir. Como capturar o presente? Parece difícil a um museu que trata da 

questão do património imaterial não se transformar num museu de história ou de etnografia 

tradicionais. Cumprir o papel de intervenção social do museu, tendo como base o património 

imaterial, que é das pessoas e por elas construído, abrindo-se a essa construção e ao mesmo 

tempo cumprir um papel pedagógico, que pressupõe a transmissão de uma visão ordenada dos 

factos, que está, de forma objectiva e realmente representativa parece uma missão impossível, 

especialmente no caso dos museus municipais, sujeita à lógica de gestão autárquica e às políticas 

culturais do executivo, mas de todos os museus, que não podem hoje ignorar questões como a do 

financiamento. O caso do Museu da Cidade de Almada e do projecto do Arquivo de Fontes Orais 

é bem representativo dos dilemas implicados no trabalho sobre o património imaterial. O 

projecto está estruturado em temáticas que são que reflectem um discurso concreto sobre a 

história da cidade e sobre a identidade que se lhe quer construir, que assenta nos valores do 

associativismo e da resistência, da cultura operária do século XX. Esses valores são de facto a 

base do passado recente da cidade e de que ainda hoje estarem vivos nas colectividades e no 

associativismo que ainda é uma parte substancial da vida cultural do concelho e como tal urge 

salvaguardar e registar os últimos testemunhos vivos de época. Depois desse trabalho urge 
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também fazer a recolha sobre a evolução mais recente da cidade, pós-25 de Abril, do 

fortalecimento do Poder Local e da sua acção nas últimas décadas, dos novos bairros e dos novos 

núcleos urbanos, das novas escolas, das novas universidades, dos novos equipamentos culturais, 

das novas associações, das novas vivências sociais, mas também dos novos habitantes, dos 

jovens, dos emigrantes. Para poder de facto afirmar-se autónomo, o Arquivo de Fontes Orais 

precisa de alargar o âmbito e a regularidade das suas campanhas de recolha e estabelecer laços 

mais próximos com a comunidade, nomeadamente com a comunidade educativa (dando 

seguimento a projectos como o projecto “Apanhar as Vozes”), como elemento de ligação entre 

museu e função social e pedagógica. Neste sentido, além de aprofundar o seu papel como recurso 

expositivo interno, que se tem revelado fundamental na lógica programática do Museu da Cidade 

e de toda a rede de museus municipais (como o trabalho realizado no âmbito do estágio pode 

comprovar), tem de afirmar-se como recurso para a comunidade educativa e científica e acima de 

tudo como parceiro para todas as comunidades, representando-as e aos seus protagonistas, além 

das temáticas abordadas em determinada exposição, que têm em grande parte guiado as 

campanhas de recolha. A realização de campanhas in situ, seguindo o exemplo do que tem sido 

feito no concelho vizinho pelo Ecomuseu do Seixal, que desde 1997 conduz um levantamento 

oral e fotográfico de testemunhos sobre várias temáticas, muitas vezes entrevistando antigos 

operários nos recintos industriais abandonados, é uma abordagem interessante a ser seguida, 

fazendo a ligação do imaterial, do relato da vivência, ao material, ao espaço onde foi vivida e que 

também representa. Neste sentido, talvez fosse pertinente a criação de uma equipa própria, 

exclusivamente dedicada ao Arquivo, que pudesse assegurar uma acção continuada e 

independente de recolha e a manutenção do Arquivo (que pode ser descuidada), em colaboração, 

claro está com a equipa de investigação do Museu da Cidade e restantes núcleos museológicos e 

com os Serviços Educativos, assim como com uma relação mais estreita ao Centro de 

Documentação, como valência pensada para a aproximação à comunidade científica e académica 

e como instrumento de promoção da investigação sobre a história e património locais (que não 

tem tido, no entanto, uma actividade muito forte). Compreende-se, no entanto, que tal não seja 

possível, pelas limitações ao nível de recursos humanos e financeiros da autarquia. A 

concentração da actividade de investigação, programação e actividade do Arquivo de Fontes 

Orais numa só equipa (constituída por 3 pessoas) é, não obstante um factor de limitação às 
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potencialidades do Museu e do Arquivo, como projecto que pode concretizar com alguma 

liberdade a sua vocação social.  

Desde o conceito de paisagem sonora de Murray Schafer à noção de acustemologia (fusão entre 

acústica e epistemologia) de Steven Feld e à abordagem da Escuta Profunda de Michael Bull, 

tem-se tornado evidente o potencial do som, matéria fluida da identidade individual e colectiva, 

como experiência social. A sociedade ocidental continua, no entanto, a ter na sua base cultural 

como predominante a experiência visual. Uma imagem vale mais do que mil palavras, 

especialmente nos dias de hoje, em que o formato vídeo, com a evolução tecnológica e com as 

possibilidades de divulgação da internet, se tornou numa forma muito difundida de expressão 

criativa e num princípio quase universal de lazer. Assim, o som aliado à imagem, no audiovisual, 

parece encontrar uma simbiose perfeita, compreendo-se portanto que, no trabalho sobre o 

património imaterial e na sua utilização como recurso museológico, tenha sido de 

generalizadamente apontado como o formato ideal de registo e de divulgação. Os recursos 

audiovisuais, apesar de estarem mais próximos da realidade dos públicos-alvo dos museus, que 

são em grande parte os jovens e as crianças, só poderão resultar como meios de comunicação 

eficazes, no caso do que se depreende para a nova lógica de acção dos museus, quando 

trabalhados por profissionais com formação adequada e pensados dentro de um modelo de 

comunicação interactivo, procurando não apenas a transmissão unilateral de conhecimentos 

(emissor-receptor), mas a criação de atmosferas dialogantes, de espaços de reflexão e de 

questionamento sobre as problemáticas que se querem retirar desse conhecimento sobre as coisas 

e a aplicação dessa reflexão para a sua resolução no presente e para o futuro. Assim, enquanto 

Arquivo que trata com fontes orais, além de manter a sua actividade de recolha e de registo, 

alargando-a à participação externa (das comunidades que pretende representar), deverá apostar 

do mesmo modo na divulgação desse património, na organização de espaços de reflexão e de 

outro tipo de eventos e pela actividade da publicação, especialmente no que diz respeito à 

produção de filmes documentais em formato DVD, ou de produtos trabalhados como recursos 

educativos, por exemplo, como é aliás prática da autarquia almadense, apesar de muitas vezes 

partindo da dinamização de projectos externos, tendo já o Arquivo editado um DVD nessa 

lógica, o DVD “Almada: Vozes de Resistência”. A nível nacional, o projecto Memoriamedia 

(http://www.memoriamedia.net), e-museu do património Imaterial, uma iniciativa conjunta da 

Cooperativa Cultural Memória Imaterial, da FCT, FCSH e IALT, tem feito um levantamento e 
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inventário extensivo do património imaterial português, em colaboração com entidades 

museológicas, associações e também com pessoas singulares, recrutadas ou na base da 

colaboração, que pode ser incluindo dentro da lógica de recolha e mapeamento mundial da 

UNESCO. No entanto, apesar se ser um projecto interessante por envolver directamente a 

comunidade, baseando a recolha na entrevista ou no documentário, e as entidades museológicas 

(como é o caso do próprio Arquivo de Fontes Orais de Almada que recentemente se tornou 

colaborador no projecto), numa plataforma de acesso universal, fora do âmbito de determinado 

museu ou espaço, revela as dificuldades na organização deste tipo de arquivos, pela indexação 

temática generalista, um pouco dispersiva, que procura a não hierarquização, mas que encalha na 

necessidade de organização, que acaba por apagar um pouco os protagonistas desse património. 

É ainda um projecto muito pouco divulgado que não está a retirar o proveito máximo divulgação 

possível pela internet, exactamente talvez por essa dispersão. Talvez a continuidade da aposta na 

ligação a festivais de cinema ou de vídeo a e outro tipo de eventos possa ajudar ao dinamismo e 

conhecimento do arquivo (ou talvez já fossem merecidas as 7 maravilhas imateriais de Portugal). 

Na utilização do património imaterial como recurso museológico, nomeadamente como recurso 

expositivo, há que superar o tradicional método de exposição, com a utilização do registo sonoro 

ou do audiovisual como complemento à lógica documental da exposição, para utilizações mais 

criativas do áudio e do audiovisual nessa noção de paisagem sonora, como foi feito pelos 

Serviços Educativos do Museu da Cidade de Almada, de forma muito interessante na 

dinamização da exposição “Há Festa na Cidade”, com a actividade “Ouves a Festa”. O conceito 

de património imaterial é algo ainda muito recente e a reflexão sobre a forma como pode ser 

utilizado como recursos museológico, está ainda também ela numa fase de inventariação de 

possibilidades, antevendo, no entanto, grandes potencialidades. Foi essa a principal conclusão 

retirada da experiência de colaborar no projecto do Arquivo de Fontes Orais e com os Serviços 

Educativos do Museu da Cidade de Almada.   
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Nota Conclusiva 

 

Com a reformulação de Bolonha, a importância do estágio curricular ou profissional no processo 

de aprendizagem e preparação para a vida profissional tornou-se evidente. A colaboração com o 

Museu da Cidade de Almada permitiu-me relacionar os conteúdos leccionados ao longo curso de 

Cultura e Formação Autárquica, nas matérias das Políticas Culturais, da Gestão do Património, 

da Museologia, da Cultura Portuguesa Contemporânea ou da História do Urbanismo em 

Portugal, fazendo-me reflectir sobre a questão do património, mais especificamente do 

património imaterial, na sua relação com a Nova Museologia e com o papel social e pedagógico 

do museu, dentro da lógica de gestão autárquica, de políticas municipais e organização de 

recursos técnicos e humanos. O trabalho no Arquivo de Fontes Orais, além de me proporcionar a 

oportunidade de trabalhar sobre a história recente do país e em particular do meu concelho de 

residência, permitiu-me participar na organização e comunicação entre diferentes núcleos 

museológicos no contexto de uma divisão municipal, reflectindo-se, a nível interno, no trabalho 

sobre as fontes orais, na sua optimização como recurso arquivístico e como recurso expositivo e 

a nível externo como elemento de ligação com a comunidade educativa, em especial com o meio 

académico. Neste sentido a extensão da minha colaboração aos Serviços Educativos do Museu 

foi fundamental, no acompanhamento de actividades, como a “História da D. Maria”, cujo 

objectivo é a divulgação do património imaterial, aqui o das narrativas sobre modos de vida do 

passado, partindo igualmente da recolha de fontes orais, ou de outras, como “Ouves a Festa” em 

que a expressão imaterial dos sons e cores das festas do concelho, são transmitidas através do 

recurso ao meio audiovisual, uma ferramenta basilar para a Nova Museologia.  

Foi esta relação entre o trabalho sobre as fontes orais como recurso expositivo para os diferentes 

núcleos museológicos municipais, em relação com a equipa de investigação do Museu da 

Cidade, mas também como recurso para outros serviços do Museu, como os Serviços 

Educativos, nomeadamente na selecção de citações a utilizar numa actividade futura, que mais 

veio enriquecer o trabalho desenvolvido, permitindo estabelecer pontos de contacto para a minha 

reflexão sobre as várias possibilidade de utilização das fontes orais e do património imaterial de 

um modo geral. Penso portanto que o trabalho por mim desenvolvido, além de se ter adaptado às 
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necessidades programáticas da Divisão de Museus e Património Cultural da Câmara Municipal 

de Almada, nomeadamente na preparação de conteúdos expositivos para os futuros núcleos 

museológicos do Museu Naval, Centro de Interpretação de Almada Velha e Museu da Música, 

serviu como um elemento positivo de ligação a nível interno entre os vários serviços do Museu 

da Cidade. A principal sugestão com que termino esta reflexão é exactamente a de estreitar a 

cooperação entre a equipa de investigação e os Serviços Educativos do Museu da Cidade e dos 

diferentes núcleos museológicos, na programação de actividades sobre as temáticas das 

exposições e na promoção da relação da rede de museus com a rede escolar, com a comunidade 

académica e com a comunidade almadense em geral, com a promoção de projectos de 

investigação conjunta, de campanhas de recolha ou de animações socioculturais, transformando 

o Museu da Cidade no centro difusor da programação museológica da autarquia que pretende 

ser. 

De um modo geral, o plano de trabalho elaborado em conjunto com o Professor Fernando Grilo e 

com a Doutora Ângela Luzia foi cumprido e os objectivos a que me auto-propus foram atingidos, 

senão excedidos. Teria sido interessante explorar a minha formação pessoal no campo dos 

audiovisuais na adopção de um modelo de edição para os DVDs do Arquivo e para a sua 

manutenção, não havendo, não sendo, no entanto, o enquadramento temporal do estágio e 

mesmo dentro dos objectivos programáticos da Divisão de Museus e Património Cultural o mais 

propício para tal. Fica não obstante a disponibilidade para colaborações futuras nesse domínio e 

para a protocolarização de projectos de investigação, não apenas na área dos audiovisuais e numa 

componente documental, mas de um modo abrangente entre a autarquia e a Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa.  O estágio curricular demonstra então ser de fulcral relevância quer 

para o mestrando, quer para as instituições de ensino e instituição de acolhimento, neste caso a 

autarquia, no estabelecimento de redes de contactos e de parcerias, na sua inclusão profissional e 

no colocar do saber ao serviço da sociedade.  
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«  Margarida Nunes – Dona Virgínia, esta entrevista tem como objectivo entrevistá-la a si, também, e 

sobre as suas memórias, mas também falar um bocadinho da sua família. Primeiro que tudo, queria 

que se identificasse, dissesse o seu nome completo e a data de nascimento. 

Virgínia Neto – Pois, err...Sou Virgínia da Silva Neto, nasci em 25 de Fevereiro de 1937, cá em Almada, 
na Avenida Heliodoro Salgado.  

Margarida Nunes – Se calhar antes de falarmos de si, fazemos um bocadinho a…Vamos tentar fazer a 
história da família, cronologicamente. Antes do seu avô, antes do Firmino da Silva, que memórias é 
que têm sobre familiares anteriores? 

Virgínia Neto – Não, não tenho quaisquer memórias de...antes do meu avô. Não, não tenho. Ouvia falar, 
muito vagamente, mas…Da minha trisavó ouvia falar que era uma mulher com muita vida. Vivia também 
na Avenida Eliodório Salgado, mesmo por baixo onde agora é também…Eu acho que há ali uns serviços 
da Câmara, onde é uma pastelaria, Toby?... 

Margarida Nunes – Sim… 

Virgínia Neto – Há serviços da Câmara por cima, a minha bisavó morava aí. Havia um terraço, acho que 
era uma mulher com muita vida…E depois aquilo tinha assim um alpendrezinho e as pessoas 
entretinham-se ali a conversar, até altas noites da noite, isso lembro-me de ouvir falar! Mas mais nada…  

Margarida Nunes – E o bisavô? Não sabe nada? 

Virgínia Neto – Não, não sei nada. Do meu bisavô, não sei absolutamente nada… 

Margarida Nunes – Ele não era também barbeiro? Não? 

Virgínia Neto – Não, não…Penso que não! Porque…Oiço falar em antiquário! Lembra-me de ouvir falar 
que ele…Pronto, se dedicava a vender...Pronto, nesse ramo! Era um antiquário… 

Margarida Nunes – Cá em Almada? Teria uma loja? 

Virgínia Neto – Não faço ideia, não me lembra, não… 

Margarida Nunes – Como é que se chamava o bisavô? 

Virgínia Neto - …Não consigo lá chegar, pois!...Nem sequer me lembra o nome da minha bisavó, nem do 
meu bisavô, não consegui! Nós andámos agora à procura, não consegui encontrar o bilhete de 
identidade do meu avô e não consegui lá chegar… 

Margarida Nunes – Porque nós encontrámos um anúncio de 1896,que fala de um barbeiro na Rua 
Direita de Almada, que é a actual Capitão Leitão, chamado Carlos Filipe da Silva…Pelo apelido nós 
pensámos que eventualmente poderia ter alguma ligação… 

Virgínia Neto – 1896?....O meu avô nasceu em 1888… É possível!...Que a barbearia, pronto, é possível… 

Margarida Nunes – Era um barbeiro e cabeleireiro…Carlos Filipe da Silva… 

Virgínia Neto – É possível, mas…Que eu saiba não, não!... [acena negativamente com a cabeça] Sei que o 
meu avô teve a barbearia, que depois conservou até mais a barbearia por causa dos filhos e enteados 
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também…Porque ele depois foi pra funcionário do Supremo Tribunal Administrativo....Onde era oficial 
de diligências, não é? O equivalente…Era meirinho, o equivalente agora a oficial de diligências, sim… 

Amílcar A. – A designação na altura era merinho!... 

Margarida Nunes – Então se calhar íamos falar então já do seu avô, do Firmino da Silva. Nas várias 
vertentes dele, como chefe de família, como pai, como avô…Mas também como um dos almadenses 
que hasteou a bandeira, que esteve presente desde a primeira hora na implementação da República 
cá em Almada. E depois falar também das ligações à Maçonaria, dele também como barbeiro, a 
actividade profissional…A ligação à Incrível, as actividades políticas, sociais que ele terá tido!... Em 
relação ao…Portanto, ele nasceu em mil novecentos e oitenta?... 

Virgínia Neto - 88, no dia 11 de Outubro. Cá em Almada.  

Margarida Nunes – Em relação ao...Ele nasceu em Almada… 

Virgínia Neto – Nasceu… [acena positivamente com a cabeça] 

Margarida Nunes – Nasceu em Almada…Err, Dele como chefe de família, como avô, do que é que se 
lembra? 

Virgínia Neto – Era extraordinário!...O meu avô era uma pessoa especial, o meu avô era uma pessoa 
especial!...Era…muito bom para todos. Para a família e mesmo prós de fora. Ele, quem se abeirasse dele 
e pedisse ajuda, ele ajudaria sempre!...Foi uma pessoa que…pronto, morreu pobre, ganhou algum 
dinheiro mas morreu pobre…Mas ajudava toda a gente! Era muito simpático, era uma pessoa muito 
alegre…dava-se com muita gente nova!...Era, era…uma pessoa especial! Eu acho que o meu avô era uma 
pessoa especial… 

Margarida Nunes – Tinha quantos anos quando o seu avô faleceu? 

Virgínia Neto – Eu creio, 77! Creio que foi com 77… 

Margarida Nunes – Não, mas a Dona Virgínia tinha quantos anos? 

Virgínia Neto – Ora eu devia ter trinta e…um, trinta e dois anos…quando o meu avô faleceu… [acena 
positivamente com a cabeça] 

Margarida Nunes – Ainda viveu bastante tempo com… 

Virgínia Neto – Pois, aliás ele vivia comigo quando morreu! Porque a minha mãe entretanto foi prá 

França, err…Ele ficou a viver sozinho...Uma certa altura quando a minha mãe foi pra França, foi quando 
ele entregou o estandarte ao Senhor Augusto Ramos, pra lho guardar…Err, viveu aí com uma 
empregada, mas depois nós fomos viver com ele...De maneira que ele até morrer, eu vivi sempre com o 
meu avô…E ele era tudo pra mim! Era o meu pai, era o meu amigo, era tudo!....[sorri] Era… 

Margarida Nunes – O ambiente lá em casa como é que era? Ia muita gente lá a casa visitá-lo, muitos 
amigos? 

Virgínia Neto – Err...Sim.  

Margarida Nunes – Havia reuniões secretas lá em casa? 
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Virgínia Neto – Err, se houve, quer dizer, já não era… 

Margarida Nunes – Eram mesmo secretas! [ri-se] 

Virgínia Neto – Pois! Eram mesmo secretas e já não é da minha fase…Err, muitos amigos, sim, muitos 
amigos, sim!... 

Margarida Nunes – Assim os nomes dos amigos mais próximos que se lembre… 

Virgínia Neto – Err, Carlos Sanches, err… o apelido dele era Juju, era Joaquim de Almeida, creio que era 
Joaquim de Almeida.... [sorri] Err…Ai eu sei lá, eram tantos!...Err…Eu nem posso [leva mão à testa] Tou a 
vê-los, mas os nomes exactamente!... 

Margarida Nunes – E eram pessoas ligadas a quê? Ligadas ao comércio?... 

Virgínia Neto – Era de tudo em geral, não era? Era de tudo em geral. Era Administração Pública, ao 
comércio…à Marinha…Era tudo, eu acho que ele tinha amigos de todas as vertentes sociais mesmo! 
Mesmo amigos de todas as vertentes sociais… 

Margarida Nunes – E esses amigos, muitos deles costumavam frequentar a casa? 

Virgínia Neto – Sim, sim, sim… [acena positivamente com a cabeça] E ele…Porque…pronto! Ele era uma 
pessoa muito…Era um bom comunicador! Não saio nada a ele! Não saio nada àquele ramo da família! 
Saio exactamente ao ramo da família do meu pai, eu!... [ri-se] 

Margarida Nunes – Agora vamos falar do Firmino da Silva enquanto republicano. O que é que sabe da 
actividade dele ligada à República, à implantação da República, aqui em Almada?  

Virgínia Neto -  Ah, o que eu sei, sei que...Pronto, ele era um fervoroso republicano, foi até à morte, não 
é? E…sei que foi ele que ajudou a…ajudou a implantar a República, no dia 4 de Outubro, ele estava 
lá…Err, foram eles que...Eu creio que assaltaram mesmo o edifício do…Ocuparam o edifício dos Passos 
do Concelho e depois foram para o castelo, não foi?....Onde…Aí é que eles içaram a bandeira!....Ou aí, 
ou…Não sei onde içaram a bandeira, se foi aí ou nos Passos do Concelho…A bandeira verde de rubra, 
que ainda não havia a bandeira da República!... 

Margarida Nunes – O que é que o seu avô contava disso? Falava em casa convosco? 

Virgínia Neto -  Sim, isso falava!...Falava, contava… 

Amílcar A. - Ele contava muita coisa da República, sobretudo a sobrevivência…  

Margarida Nunes – Fale um bocadinho mais alto! [começa a virar câmara para o senhor] 

Amílcar A. - [ri-se] Não, não, deixe estar!....A sobrevivência com, com…ele era um amigo do Jornal da 

República… 

Virgínia Neto – [sorri] Ah pois! 

Amílcar A. -  Que ele, eu recordo-me durante muitos anos, ele ler religiosamente. Religiosamente… 

Virgínia Neto – [acena positivamente com a cabeça] Era assinante! 



103 
 

Amílcar A. -  Era assinante…E quando foi, era…Encabeçou muitos movimentos, de peditório pra  comprar 
uma rotativa prá República…E ele foi uma das pessoas que…que encabeçou esse movimento, ele e 
mais!....E nessa altura angariaram bastante dinheiro!... 

Margarida Nunes – Ele durante o Estado Novo falava abertamente da República? 

Amílcar A. -  Sempre, sempre! 

Virgínia Neto – [sobrepondo-se] Ai, isso ele não tinha medo nenhum! Era uma pessoa sem medo!... 
[sorri] 

Amílcar A. -  …Ele nunca se coibiu de falar do que quer que seja com quem quer que seja!...Ele chegava 
ao café, sentava-se, fala com toda a gente e de todos os assuntos, independentemente de quem 
estivesse! E ele às vezes dizia-me assim com muita graça “Isto deve estar muito mau, porque quando eu 
nos vejo aproximarem-se de mim!” [ri-se em conjunto com a Dona Virgínia Neto]!!! 

Margarida Nunes – E ele foi preso, esteve preso várias vezes, não foi? 

Virgínia Neto – Esteve preso várias vezes!... 

Margarida Nunes – Lembra-se do que é que motivou, o que é que o levou à prisão? 

Virgínia Neto - …Pois, não sei!...Creio que o facto de...Se calhar pertencer, de maçon…Ele ser um 
fervoroso republicano!....Creio que seria isso...Eu era muito miúda quando ele foi preso, não é?...Foi 
várias vezes preso, mas eu era bastante criança… 

Margarida Nunes – E durante muito tempo, pouco tempo? Essas várias vezes em que o Firmino esteve 
preso, lembra-se se foram períodos muito longos, períodos curtos? 

Virgínia Neto – Alguns!....Eu não creio que muito, muito longos, não!...Mas alguns acham que ainda 
foram e que foi complicado, foi… 

Margarida Nunes – E ele depois quando voltava a casa falava dessa experiência da prisão?  

Virgínia Neto – Eu acho que sim! Pelo menos a minha mãe teria essas memórias, não é?... Eu acho que 
sim, que ele falava… Mas…É como digo, eu seria pequenina, muito pequena!... 

Margarida Nunes – Mas lembra-se se essas prisões lhe deixaram alguma marca, na forma de estar 
dele? 

Amílcar A.  – Ele normalmente, esteve algum tempo no Aljube…  

Virgínia Neto – Pois...Na forma de estar?...Não! Eu creio que até o incitavam a lutar mais, eu acho que 
ainda o incitavam realmente à luta!... 

Amílcar A. – Ou seja, ele como funcionário público era inscrito no recenseamento. Mas ele apesar disso, 
todos os anos ia à Junta de Freguesia recensear-se… 

Virgínia Neto – Mas nunca o deixavam votar!... 

Margarida Nunes – Não o deixavam votar porquê? Como é que era possível? 
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… [o marido fala das dificuldades de Firmino da Silva conseguir votar devido à conhecida tendência 
política de oposição] 

Amílcar A. -  Mas ele, quando foi o General Humberto Delgado ele foi á Junta de Freguesia na véspera, 
saber se estava inscrito nos cadernos…Ele estava inscrito e no dia foi votar. E o presidente da mesa que 
já era uma pessoa, que até era amigo dele, pegou nele e disse “Oh Firmino, tem calma! Tenha calma, 
pá!...” [ri-se] E o homem… 

Virgínia Neto – Não o deixaram votar… 

Margarida Nunes –  Mas qual era a justificação que lhe davam, pra ele não votar? 

Amílcar A. - Nenhuma!... 

Virgínia Neto – Eles não davam justificações!... [sorri] Não davam justificações, não votava e é tudo! 
Não… 

Margarida Nunes – Em relação à bandeira, é uma história muito interessante…A forma como a 
bandeira foi escondida durante tantos anos e sobreviveu 100 anos, não é? Até hoje!... [sorri] Irá 
continuar a existir…Conte-nos também o que sabe da bandeira. 

Virgínia Neto – Pois, o que eu sei foi que, efectivamente, quando a minha mãe foi pra França, o meu avô 
passou a viver sozinho e sei que em 1961… 

Margarida Nunes – Desculpe, a sua mãe foi pra França nessa altura porquê? Por questões também, 
err… 

Virgínia Neto – Não, não, não!...Não propriamente…E ele depois pediu ao Senhor Augusto pa esconder, 
no sótão da sua casa, a bandeira. Sei que, pronto a bandeira teve lá…uma quantidade de, muitos anos! 
Ora, 61…Alguns 40 anos, não? Foi! Alguma 40 anos!...Embora tivesse sido desfraldada antes! Mas, 
err…O Senhor Augusto, era uma pessoa muito séria, era um homem capaz…Quando o meu avô faleceu 
foi dizer à minha mãe que continuava com a bandeira, o estandarte estimados, que os tinha guardado! 
O que é que ela queria que ele fizesse!...E ela nessa altura disse “Não! Agora continua a guardá-los, 
porque pode ser que um dia ainda possam ser desfraldados!...” e efectivamente isso aconteceu, no dia 
28...de Abril…Dia 28 houve uma manifestação em Almada, Cova da Piedade, no Laranjeiro… 

Margarida Nunes – Viram a bandeira na manifestação nesse dia? 

Virgínia Neto – Sim, sim, sim, sim!.... 

Margarida Nunes – É? E o que é que sentiram quando viram a bandeira desfraldada? 

Virgínia Neto – [sorri] Foi…Pronto! Foi uma sensação, quer dizer…Isso aí já é quase indescritível, não é? 
Porque…Daquelas coisas que nós nãos esperamos e…Eu já sabia pela minha mãe, não é? Mas…pronto, 
claro, é uma sensação muito interessante…Eu acho que se sente, é difícil de explicar. 

Margarida Nunes – Lembra-se da bandeira em casa? Portanto, o Firmino da Silva, o seu avô, entregou 
a bandeira ao Senhor Augusto em que?....Mais ou menos em que altura? 

Virgínia Neto – Em 1961. 

Margarida Nunes – 1961. E antes a bandeira estava em vossa casa… 
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Virgínia Neto – Estava em nossa casa. Eu, por exemplo não sabia! Aliás, era novita, não é? A minha mãe 
creio que sabia…A minha mãe creio que sabia, tanto que o Senhor Augusto após a morte do meu avô, 
veio ter com a minha mãe e dizer “Que eu continuo a ter a bandeira!”… 

(…)  » 

 

Excerto de transcrição de entrevista a Virgínia Neto (A entrevista completa e as restantes 
transcrições encontram-se na versão digital dos anexos) 
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Virgínia Neto – “Era extraordinário!..O meu avô era uma pessoa especial, o meu avô era uma pessoa 

especial!..Era…muito bom para todos. Para a família e mesmo prós de fora. Ele, quem se abeirasse dele 

e pedisse ajuda, ele ajudaria sempre!..Foi uma pessoa que…pronto, morreu pobre, ganhou algum 

dinheiro mas morreu pobre…Mas ajudava toda a gente! Era muito simpático, era uma pessoa muito 

alegre…dava-se com muita gente nova!..Era, era…uma pessoa especial! Eu acho que o meu avô era uma 

pessoa especial…” [04:37-05:13] 

Virgínia Neto – “Pois, aliás ele vivia comigo quando morreu! Porque a minha mãe entretanto foi prá 

França, err…Ele ficou a viver sozinho..Uma certa altura quando a minha mãe foi pra França, foi quando 

ele entregou o estandarte ao Senhor Augusto Ramos, pra  lho guarda…Err, viveu aí com uma 

empregada, mas depois nós fomos viver com ele..De maneira que ele até morrer, eu vivi sempre com o 

meu avô…E ele era tudo pra  mim! Era o meu pai, era o meu amigo, era tudo!...” [05:29-06:02](…)  » 

 

Excerto de edição da entrevista a Virgínia Neto (A edição completa a entrevista e as 
restantes edições na versão digital dos anexos, junto ás respectivas transcrições) 
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Emprego 

“Olhe, ia lá pró quintal enxugar carvão [imita a 
tarefa com as mãos]…A camioneta vinha e vazava 
as sacas né? E depois a gente ia ali e tirava o carvão 
à pázada, punha numa…numa…numa coisa pra 
enxugar carvão! Como é que se chama 
aquilo?...Uma ciranda, era uma ciranda!... e enchia a 
tulha. Quando lá ia eu buscar um kilo de carvão ou 
dois kilos, metia a pá, metia na balança, metia para 
dentro do saco, era assim…”  (pág.9 da 
transcrição e pág.12 da edição)- AR 
 
“ (Como vendia o carvão) Era com um apito na 
boca! [reproduz o assobio] Pra chamar as pessoas!” 
(pág.10 da transcrição e pág.12 da edição) - 
AR 
 
 
“Eu trabalhava ali na Baixa. Err..Morava em 
Odivelas, que essas minhas primas tavam lá no 
Instituto de Odivelas..Mas, depois a minha mãe veio 
pra cá, com os meus irmãos, o meu irmão veio prá 

tropa e o outro arranjou emprego aí..E a minha mãe 

“Ora, os meus pais eram 
pobres. O meu pai era 
corticeiro, em primeiro 
lugar. Trabalhava na cortiça, 
a cortiça depois começou a 
fugir pós outros países… 
(…) O meu pai como já não 
dava foi pra servente de 
pedreiro.” - AR 
 
“A minha mãe era 
azeitadora…azeitadora ali 
na, no Ginjal, numa fábrica 
que havia ali.” - AR 
 
“Oh, era fabricos de cortiça, 
era…nas lojas, as lojas 
de…mercearias, era…lojas 
de pão, era… aqui 
intigamente tinha muitos 
fabricos de cortiça! Antes da 
cortiça se começar a vender 
pra fora, tinha muitos 
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veio pra  cá e onde as casas eram mais baratas era 
aqui, porque ficava perto..pra ir pra Lisboa era 7 
tostões no barco!..E de Odivelas era..parece-me que 
era 21!..” (pág.10 da transcrição e pág.10 da 
edição) - LP 
 

fabricos…na Cova da 
Piedade não queira saber!... 
Havia muitos fabricos…” – 
AR  » 

 
 
Excerto de tabela de selecção para o CIAV (A tabela completa e as restantes 
encontram-se na versão digital dos anexos) 
 
 

 

«  “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 

“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  »  

 

Excerto das citações seleccionadas na preparação de actividade futura dos Serviços 
Educativos relativa ao tema dos brinquedos e brincadeiras de antigamente (As restantes 
citações encontram-se na versão digital dos anexos, numa pasta e ficheiro devidamente 
identificados) 
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Anexos Fotográficos 
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Figura 1 – Museu da Cidade de Almada (in http://www.flickr.com/photos/cmalmada) 

 

 

Figura 2 – Centro de Documentação  
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Figuras 3, 4 e 5 – Convites de inauguração das exposições “Há Festa Na Cidade” (17 de Maio de 2011), 

“A História de uma Bandeira” (8 de Outubro de 2011) e “Nas Margens” (8 de Outubro de 2011) 
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Figura 6 – Arquivo de Fontes Orais e respectivas secções (Migrações, Mobilidade e Espaço Urbano no 

lado esquerdo, Associativismo, Resistência e Trabalho, no lado direito) 
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Figuras 7 e 8 – Armazenamento de originais (cassetes Mini DV) e cópias de segurança das entrevistas 

(DVD) 
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Figuras 9 a 15 – DVDS de entrevistas trabalhadas  
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Figuras 16 e 17 – Actividade “Os automóveis e a cidade” – Preparação de materiais e acompanhamento 

de ateliê de pintura 
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Figuras 18 a 23 – Actividade “A História da D. Maria” – Preparação de materiais, acompanhamento de 

visita à exposição central e ateliê de costura 
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Figuras 24 a 45 – Actividade “Ouves a Festa” – Acompanhamento de visita à exposição “Há festa na 

Cidade”, jogo de memória e ateliê de pintura 
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Figuras 46 a 55 – Dia Internacional dos Museus – Ateliê de construção de instrumentos 

musicais e ateliê de construção de grinaldas e balões de São João 
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Figura 56– Preparação de actividade futura dos Serviços Educativos relativa ao tema dos brinquedos e 

brincadeiras de antigamente – Objecto seleccionado 

 


