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Pragal 

“Nasci no Pragal, na terra mais importante do país, que 
tem o que mais terra nenhuma em Portugal temos… É 
aquele Senhor que diz assim “Todos a mim que eu 
abraço todos!”…Ainda não existia o Cristo-
Rei…Err…Morava num pátio…aonde tinha lá um 
indivíduo, que era o dono do pátio, que também tinha lá 
habitação…Era no tempo em que se fazia a recolha dos 
despejos. De urinas e necessidades, havia um carro 
tapado…E ele então aproveitava, que fossem lá despejar-
lhe no quintal, na…Aquilo é um quintal enorme!...E 
então aquilo era mesmo na rua, éramos moscas, era sei lá 
o quê! Que…Na altura, não havia lei nenhuma!...Porque 
ele tinha aquelas quintas todas do Pragal, da parte de 
baixo que vai ali prá Piedade, era tudo dele…Ele 
semeava aquilo tudo!” (pág.1 da transcrição e pág.12 
da edição)- LCP 

“Paulo das Torcatas! Que ele já não existe e existe a 
quinta com o nome antigo, mas já…Aquilo já está tudo 
habitado, praticamente, já tá…E aquela parte…Aquela 
parte da estrada para baixo, pró lado da Piedade, aquilo 
era tudo semeado!...E ele, O Paulos era dono disso. De 
maneira que fazia, aproveitava a recolha…dos carros da 
Câmara que faziam, aquela colheita toda..E como tinha lá 
um grande terraço….despejavam ali tudo. De maneira 
que, ainda morámos aí algum tempo, mas aquilo não se 
podia tar ali no pátio, era um cheirete, aquilo tudo!..” - 
LCP 
“A minha mãe saiu então do Pragal…Porque esse Senhor 
Paulos era o rei do Pragal naquela altura!...E era um 
conquistador, tá a perceber?...E como morávamos 
lá..dentro da área que era murada por ele, que ele tinha lá 
a mulher…a mulher chamava-se Estela…E..então 
resolveu, como o meu pai trabalhava aqui no Olho de 
Boi…arranjar uma casa e viemos pra  Almada todos!” - 
LCP 



   

 


