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“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 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 
 

 
“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 
fabricos…na Cova da Piedade não queira saber!... Havia muitos 
fabricos…” - AR 
 
“É a Azinhaga Mata-Cães…ali pra cima, era tudo cheio de mulheres 
a….depois das cinco horas. Vinham todos dos fabricos, das fábricas de 
cortiça, tudo, vinha tudo por ali a cima.” - AR 
 
“Foi para a mercearia o Pedro e eu fui prá rua, a vender carvão…Inté 

aos treze anos, andei...Andei desde os oito até aos treze a vender e 
depois então é que fui...” - AR 
 
“Era, era tudo! Era mercearia, era petróleo, era vinho, era carvão, 
era…era tudo! Vendia tudo, era sapatos, era meias solas de sapato, era 
sapato novo!...” - AR 
 
 “Eu mudei de trabalho porque é claro…Tava ali no César…Dez 
tostões e comer…Quando era bacalhau à Gomes Sá, os filhos comiam 



o bacalhau e eu comia as batatas…Eu e o outro empregado, que era um 
rapaz chamado Jaquim, que também lá estava…E então procurei outro 
serviço. Então fui prá Margueira Nova, ganhar onze, onze escudos…” - 
AR 
 
“Era de cortiça. Era mesmo a fábrica da Margueira Nova e a fábrica da 
Margueira Velha, que era ao lado, que eram duas fábricas…Fui para lá, 
tinha lá conhecimento…falei com um, a minha mãe falou com um 
encarregado, o encarregado arranjou trabalho…Fui para lá com onze 
anos.” - AR 
 
“Que era um grande artista e sapateiro! Você queria uns sapatos pró pé, 
ele tirava-lhe a medida, “Venha cá daqui a três dias ou quatro” e cá 
tinha os sapatos!” - AR 
 
“ As mulheres carregavam água! (…) Andavam com a água, 
carregavam a água! Pois… Carregavam a água pra  uns e pra  
outros!...[Leonel Pagaímo – Elas era numa bilha e eles era num barril! 
Eram...chamadas as aguadeiras!]” - LP 
 
“Com um rolo de fazenda…Andavam de porta em porta, de terra em 
terra, e as pessoas compravam…Assim, tantos metros de fazenda, olha 
pra um casaco...Ele já sabia as medidas...É preciso tanto…Pra umas 
calças!...” !” - LCP 
 
“Pois olhe, na rua moravam o…o Senhor Manuel… o Senhor Manuel 
era polícia!...O da Chica…Era guarda republicano… (…) Pois, era 
guarda fiscal!...O que morava por cima, já era ultimamente…mas 
também era guarda fiscal, o…O pai do António também era!..E era o da 
menina..da menina Isaura…esse empregado nos barcos de saída, 
daqueles..[Leonel Pagaímo – Esse era chefe...da Nacional! Carpintaria 
da Nacional…]Da Nacional!...Lá da…Era o Alfredo!..Que também 
trabalhava lá na Nacional…”  - LP 
 
“O meu pai era escriturário…  Era escriturário. Levantava-se de manhã, 
arranjavam-lhe, davam-lhe a enxada e ele ia escrever prá quinta, tava 



ali… Tinha um período até às 10 horas, às 10 horas ia tomar, comer 
qualquer coisa…Depois volta pra escrever outra vez com a 
enxada…Semeava, era Trabalhador de enxada!”  - LCP 
 
“ (E a sua mãe o que é que fazia?) Era costureira de camisas 
finas…(Costurava pra onde?) Olhe,  pró Rodrigues e Rodrigues! E 
ainda mais casas que eu  agora de momento não me lembro! (…) 
Era...E ainda eram umas..três  casas, pelo menos  pró Rodrigues e 

Rodrigues sei eu, que ainda algumas vezes fui com ela…”  - LCP 
 
“Trabalhava no campo! E a minha mãe também…mondava e ceifava e 
fazia essas coisas...E o meu pai trabalhava no campo.” -LP 
 
“Com 9 anos! A mondar!..Depois fui pra, quando fomos pra São 
Martinho…eu fui prá costura. Quando havia tempo bom, ia pró campo, 
quando tava de chuva, ia prá costura!” – LP 
 
 
“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…” - VN 
 
“Eh, não!...A minha mãe até teve sempre em casa..Até teve empregada 
um tempo no Grémio, acho que foi no Grémio, na Lavoura, mas ela 
teve lá muito poucos dias, zangou-se logo o engenheiro, nem sei se lhe 
pregou com um tinteiro na cabeça, foi assim qualquer coisa! Era 
uma…Chamavam-lhe a Maria da Fonte!” - VN 
 
“Era, era no..Companhia Portuguesa de Pesca…Era a única que 
existia. Depois, teve…[Virgínia Neto Teve no Arsenal do Alfeite, 
também…]Depois dirigiu uma empresa metalúrgica em Lisboa..[VN -
…em Lisboa, onde era encarregado numa oficina.]” -  AA 



   
“Sei que o meu avô teve a barbearia, que depois conservou até mais a 
barbearia por causa dos filhos e enteados 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…” 
 

Almada Velha 
 

Educação 

 
 
 
 
“Fui de dia! Prá escola…Pouco aprendi, porque…quando eu tinha a 
idade de ir prá escola, a escola era muito longe, era…Levava-se um 
dia inteiro quase no caminho! Nada!...Depois, quando eu tava 

lá…quase ao pé de São Sebastião, a minha mãe tinha…umas filhas, 
dos padrinhos dela, é que me ensinaram a ler! E eu fui sempre…Fui 
sempre gostando de ler, fui sempre…E depois quando vim pra São 
Martinho…já havia professores assim a fazer, assim à escola à noite e 
assim…Fui pra  lá uns dias, fui…Depois, aqui em Almada, é que eu 
acabei, fiz a 4.ª classe…Já depois do 25 de Abril! Já depois do 25 de 
Abril!...”  (pág.9 da transcrição e pág.11 da edição) - LP 
 

 
“Aqui em Almada, das escolas da Câmara nunca andei em nenhuma. 
Eram só trinta e cinco [lugares], quando chegava ali já não havia mais. 
E a minha mãe meteu a minha irmã e a mim foi na escola da Voz do 

Operário, que era aqui nesta rua…era aqui nesta rua, ali assim por cima 
de um fotógrafo que há ali…Primeiro andar. Primeiro e segundo andar. 
Eu ficava no primeiro e a minha irmã ia pró segundo.” – AR 
 
“Eu depois já de andar a trabalhar fui intimado pra ir prá escola de 
noite, fui intimado…mas aquilo, ainda fiz… fiz os da terceira classe, 
assim a fugir, mas não…” - AR 
 
“Não, não…Escrever, escrevo meu nome, escrevo…algumas coisas e 
leio algumas coisas (…) É assim, se eu soubesse ler e escrever, estava 
muito melhor. Eu e os meus pais!...”  - AR 
 
“…Mas ele, ele era uma pessoa que…não tinha aptidões nenhumas a 
não ser com a enxada…Sabia ler e escrever, não assim muito por aí 
além…” - LCP 
 
“ Tinha a 4.ª classe, nesse tempo era… nem todos tinham!”  - LCP 
 

 “Eu andei na Escola Industrial Fonseca Benevides.”  - LCP 
 
“Tinha!..Nós fomos habituados sempre no meio de livros. E depois 
com a biblioteca..Porque como nós morávamos por cima, até eu, eu li 
imenso! Eu li tudo o que devia e o que não devia! Porque eu ia lá pra 



baixo, a minha mãe tava lá na biblioteca com o ficheiro, com aquelas 
fichas que havia dantes, não é? Com os nomes das pessoas e tal..a 
trabalhar, porque as pessoas iam buscar os livros, tinham que apontar… 
E eu ia lendo!..” - VN 
“Era, eu creio que era Sá de Miranda!..Era o Colégio Sá de 

Miranda…E, nós em geral, quem podia, não é? Ia estudar pa Lisboa. 
Os meus pais também era pobres mas lutaram, a minha mãe e o meu 
pai lutaram sempre pra que eu fosse estudar!..” - VN 
 
“Onde, ao pé daquela fonte, ali funcionou uma escola..Escola Normal 

ou Escola…Não! Tiravam o equivalente ao 5.º ano do liceu, eu acho 
que era assim!...Porque depois iam estudar pra Lisboa, 
porque..Lembro-me que havia a farmacêutica, duas farmacêuticas pelo 
menos…Que foram daí! A Doutora Adelaide Coutinho não sei se 
andou aí, não me lembra…Não ouvi falar! Não era do meu tempo, não 
é?..” - VN 
 
“Ele era uma pessoa muito doente.. [referindo-se ao Doutor Alberto 

Araújo] Eu ia lá a casa porque ele me dava aulas, de graça! Ele não 
levava dinheiro a ninguém. E além disso também deu nas bibliotecas, 
portanto…mas, quer dizer, nós é que íamos lá! Não era ele que ia a 
nossa casa, ele não tinha muitas condições já…” - VN 
 
“Eu fiz, err…Tirei o curso comercial na D.Maria II, na Escola 

Comercial d. Maria II e depois disso fiz as complementares que me 
deu a equivalência ao 7.º ano do liceu.” - - VN 
 

Almada Velha 
Quotidiano e Lazer 

 
“ Havia plo…O São João...O Santo prá Ramalha!... Ia tudo pra lá, 
depois íamos lá buscar..a banda tocava!..Ia-se levá-lo num dia e parece 
que era no outro a seguir que ia buscar…Parece que era no 
outro!...Err..As pessoas levavam todas…No outro dia levavam um 
cabazinho, assim… Fazia-se ali uma...Como é que se chama? 
Um…Um acampamento quase! Só não tinha era as barracas! E toda a 
gente se dava ali!...Até que por fim, no outro dia, aparecia a banda e lá 
vínhamos todos, com os canecos às costas, ou no saco…o santo, a 

“E pra cortar o cabelo, vinha lá de baixo, há aqui estas senhoras da 
manhã, que é o tal barbeiro que eu disse, que é o Firmino da Silva. 
Cortava ali o cabelo, a minha mãe punha-me lá às 8 horas da manhã, 
quando vinha pra cima pra almoçar…pra almoçar, levava-me pra casa. 
Depois ficava a… brincar com umas coisinhas lá na selha, umas 
coisas…com uns paus… fechados à chave. Eu e a minha irmã.” - AR 
 
“É porque eu quando era miúdo gostava muito do cinema, aqui na rua, 



banda a tocar, o santo atrás e nós todos atrás do santo, da imagem , por 
aqui…Até ir ali ao Castelo. Oh, era uma… Era uma vida que…de 
convivência, que nos uníamos todos, sabíamos..o nome de todos..” 
(pág.5 da transcrição e pág.9 da edição) - LCP 
 
“Não! As sociedades recreativas eram autênticas universidades! Eu 
penso que eram autênticas universidades!..Nós aprendíamos a dançar 
…Aprendia música quem queria, mas senão ouvíamos concertos, 
íamos ao teatro, íamos ao cinema, ouvíamos conferências…Quer dizer, 
eram autênticas universidades, eram pólos de cultura!...Depois houve 
um declínio, houve uns anos que depois as coisas começaram a 
cair…Não sei! A vida modifica-se…Mas, quando eu era miúda, sim, 
Almada no aspecto cultural…” (pág.17 da transcrição e pág.8 da 
edição) - VN 
 
“E lembra-me que em relação às minhas colegas, que eram de Lisboa, 
quer dizer, eu tava sempre muito mais actualizada! Porque…Eu uma 
vez fez-se uma crítica de um filme, o professor de Português mandou 
fazer uma crítica de um filme, eu fiz..E depois ele quando reveu os 
pontos todos e mandou-me levantar e enalteceu a minha crítica! 
Porque, efectivamente, eu tava tão habituada a ir ao cinema, ia ao 
cinema quase todos os dias!..Ao passo que as minhas colegas lá iam ao 
cinema quando o rei fazia anos! Apesar de viverem em Lisboa!..De 
maneira que…Era um meio cultural, nós em Almada, era um meio 
cultural!...Eu tenho muito orgulho de ser almadense, porque Almada 
foi sempre uma terra..sempre muito avançada!” (pág.17 da 
transcrição e pág.8 da edição) - VN 
 

nesta rua que vai pra baixo, a última porta tem duas, uma do palco e 
outra da parte de baixo que era o gabinete da comissão e…então…eu 
gostava de cinema, ia práli… Levavam os meninos ao colo das 
senhoras que queriam entrar pró cinema, “Olhe deixe-me levar o seu 
filho, que é pra eles me deixarem entrar!”… Mas começaram a ser 
conhecidos, “Olhe, dê lá o menino à mãe, ele pesa mais do que tu!”  - 
AR 
 
“Isto nós nessa altura, aos 14 anos, que era a..a idade…mínima que eles 
aceitavam, era a partir dos 14 anos. Porque eu até aos 14 anos também 
fui um vadio! Um vadio, como quem diz..Prá brincadeira! Saía da 
escola…E depois mais tarde comecei a ir prá Fonseca Benevides, já 
trabalhava e ia…Trabalhava de dia e à noite ia práli!...”  - LCP 
 
“Era, Era…Era tudo, quer dizer, com um nível, assim…baixo, não 
tínhamos possibilidades, ainda era um vida crítica, naquela altura…”  - 
LCP 
 
“Oh, mal da gente se não fosse a sardinha! Era sardinha cozida, era 
sardinha frita, era sardinha de caldeirada, era sardinha já cozida do, do 
sal, salgada…com um bocado de café em cima e toca a aviar!” - AR 
 
“ Ele andava assim...Punha as pernas assim, ó… E o pai era cego. E 
então andei com o pai, que o filho, aquilo já era muito pró filho, que já 
não podia andar…E depois parou…E depois fui eu o moço de cego!...” 
- LCP  
 
“Olhe, era com carolos, com peões…Com um arco…Andávamos a 
fazer corridas com um arco…Era o arco e depois fazia-se uma 
gancheta, fazíamos corridas na estrada…Que naquela altura havia 
pouco tempo…”  - LCP 
 
“Não! Quer dizer…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 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...” - LCP 
 
“A actividade cultural da Incrível, quando eu vim pra cá, já era muito 
forte..Havia muitas conferências e muitos…Havia, especialmente no 
mês em que a Incrível fazia anos, que era em Outubro. Era sempre um 
mês muito repleto de conferências, concertos, essas coisas..” - AA 
 
“Até eu me lembra de ir lá almoçar! [ao Pancão] Aliás, eu lembra-me 
de ir lá almoçar com ele muitas vezes…”  - VN 

Almada Velha  
Associativismo 

  
“Então eu depois vim aqui prá Incrível como sócio… e chega uma 
proposta, paguei doze mil e quinhentos, com moedas de tostão, meio 
tostão, dois tostões, conforme eu ia ajuntando, comecei a juntar…e 
depois tinha a minha mãe que assinar aquilo…Como a minha mãe não 
sabia assinar e o meu pai, puseram os dedos…Foi assim que eu fiquei 
aqui, como sócio.” - AR 
 
“Oh então, eu saí de lá a trabalhar…Eu fui pra lá com doze anos! A 
arrumar…e depois de arrumar fui pra carpinteiro, aos 
catorze…Comecei a aprender…” - AR 
 
“E antão andei aqui dentro…Só, só...Vim práquí com 12 anos. A 
arrumar…Era então a plateia, inda me lembro, desde o um ao trezentos 
e sessenta…plateia…E como não tinha coxia ao centro, nós tínhamos 
de saber qual era o número de entrada, pra facilitar ao espectador, não 
andar a pedir licença aos outros ali que também estavam…E fiz de 
maquinista, até que cheguei a ser director dois anos seguidos.” - AR 
 
“Depois havia esse Mário Pepe, queria que eu fosse trabalhar lá pra 
eles, mas eu…nasci aqui na Incrível né? Sabia que não havia lá 
ninguém que fizesse aquele serviço!..” 



 
“Eu fui da filarmónica, era da Incrível, mas era tudo por trás do pano! 
Era tudo por trás do pano!...” - AR 
 
“Não!...Eu só fui… sócio do Almada Atlético Clube, da Associação de 

Socorros Mútuos…Não me lembro se tinha mais…Era muito amigo era 
da Incrível! Ia mais prá Incrível…que diziam que eram os 
trabalhadores, que na Academia eram os vaidosos!... Eram os 
ricalhaços! Havia aquela guerra entre as duas sociedades...”  - LCP 
 
“Ela e uma vizinha fizeram parte da…Quer dizer, organizaram! Elas e 
homens e outros homens, err.. fizeram, organizaram a biblioteca da 
Incrível..Prá época era muito…Uma mulher ir pra uma biblioteca e..Já 
era muito avançado prá época!..”  - VN 
 
“ É como lhe digo, eu era miúda…não é? Eu lembro-me depois de duas 
senhoras cá de Almada só..Uma era Hortense, que era a minha mãe..E 
a outra era Hortência!..Foi a senhora que fundou a ARPCA, que é a 
Associação dos Reformados e Pensionistas..de Almada. Eram as duas, 
pertenciam ao Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Têm um 
nome idêntico quase…Mas eram as duas..” - VN 
 
“Ah sim, isso aí, no meio recreativo, ele, à Incrível Almadense 
especialmente e à Associação de Socorros Mútuos. Mas a Incrível foi 
durante muitos, muitos, muitos anos!...Foi tudo! Foi presidente, foi 
secretário, foi representante do Conselho Fiscal, foi…Eu sei lá! Ele fez 
tudo, na Incrível, fez tudo e durante muitos anos! E até mesmo já com 
uma idade muito avançada!..” - VN 
 
“Ele, os Bombeiros pra ele também eram tudo!..E…lembra-me quando 
era miúda nós até acabávamos por ir passar o fim do ano aos 
Bombeiros e..Ele era muito dedicado aos Bombeiros e era uma pessoa 
realmente muito reservada…” - VN 
 



Almada Velha  
Repressão e 

Activismo Político 

“Fomos no reboque deles e como o reboque deles não chegava, foi o 
reboque da casa. Quando começou a chegar, eu nunca tinha visto 
aquilo…Tavam as Ramonas, que a gente chama Ramonas… C’as 
portas abertas…então, vá práli! (…) Quando a gente chegou a ver, era 
uma garagem que a gente foi presos! Havia lá ambulâncias 
antigas…antigas…A malta dormia no guarda-lama encostado às 
costas, à roda da ambulância… (…) Havia uma cantina ao lado, tava a 
meter carvão… as palhas que vinham na boca das sacas de carvão foi 
todas prá gente pra dormir em cima delas!”  (pág. 20 da transcrição 
e pág. 21 da edição)- AR 
 
“Antigamente, quando havia assim uma cantiga ou um teatro, 
apareciam os gajos da PIDE… Quando apareciam, aquilo eram 
castigados, né? Então andava um ceguinho a cantar e a tocar e andava 
outro a pedir. E quando um tava a pedir, tava um a cantar… e o outro 
que tava a cantar, o outro que tava a pedir dizia “Epá, lá vem 
ele!”…Ele, o polícia!...E ele mudava. Então era assim… [começa a 
cantar] “Não entres na igreja, cavador / que é falsa a religião dessa 
canalha! / Os santos são de pau, não têm valor…/ O valor deves dar a 
quem trabalha!”… E dizia o outro “ Lá vem ele!”…”Não entes na 
taberna, cavador / Que é falsa a religião do taberneiro! / Os cascos são 
de pau, não têm valor… / O valor deves dar ao teu dinheiro!”...Mais 
nada, não sei mais nada!...Aprendi isto de miúdo e ficou-me na cabeça, 
nunca mais…” (pág.28 da transcrição e pág. 22 da edição) - AR 
 
“Quando ele me pediu pra guardar a bandeira, foi quando eu o chamei 
pra ver e ele perguntou “Atão aquilo?” “Senhor Firmino, venha cá 
ver!”…Julgava eu que ia fazer uma grande coisa!...Ele sobe as escadas 
da carpintaria, do salão de festas…e…quando ele vê aquilo pendurado 
ele diz “Dá cá uma cadeira, dá cá uma cadeira!” e ele assim “Tira-me 
aquilo dali! Que vais tu, vou eu e vai a Incrível!”…Já tinham fechado 
casas em Lisboa por causa da daquilo e já tinham prendido pessoas que 
tinham aquela responsabilidade!...E ele safou aquele estandarte que é 
pra casa dele…E eu safei-o prá minha! (…) Na minha, guardei-o 
numa malazinha assim [mostra o tamanho com as mãos] 
baixinha…com um metro e qualquer coisa, no tecto…No tecto, aqui 

 
“Fui preso livremente!...O Salazar era contra isso. E fiz uma greve, 
fizemos! Uma greve, na altura do Salazar.” - AR 
 
“ (Firmino da Silva) Ele tinha aquilo na sala dele! Cada vez que lá ia, 
tava sempre! Foi ele que safou aquele estandarte das mãos da 
PIDE…trouxe pra casa dele. E aquilo escapou uma data de anos nas 
mãos dele e escapou desde 1961, que ele me entregou aquilo a mim… 
até mil novecentos e… até depois de fazer o 25 de Abril!”  - AR 
 
“Ele usava gravata preta e dizia…Desde que a mulher morreu, e dizia 
que só tirava a gravata preta, quando o Salazar morresse!..”  - AA 
 
“Pois, não sei!..Creio que o facto de..Secalhar 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…” - VN 
 
“Pois..Eu a ideia que tenho é que era branco…E sei que a minha mãe, 
mesmo havendo lá um PIDE, porque havia!..Porque eu sabia que era, 
porque era funcionário da Câmara..Ela conseguiu mete-lo no caixão” - 
VN 
 
“Isso não… Nunca ouvi falar, nunca, nunca…Sempre na Maçonaria, 
nunca na Carbonária!..” - VN 
 
“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!..”  - AA 
 
“Ao MUD não sei…Mas no Humberto Delgado e do Raul Meireles.. 
Ele fez sempre parte das comissões em Almada e teve sempre ligado a 
isso…Apesar de ser funcionário público, ele teve sempre ligado a 



por cima! Tinha um… quando fui pra lá tinha um buraco, pra eu fazer, 
pra pôr qualquer coisa lá em cima no tecto, o senhorio não 
deixou…Depois quando pus a bandeira, fechei o tecto todo igual…” 
(pág.26 da transcrição e pág. 16 da edição) - AR 
 
 “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…” (pág.5 da transcrição e pág.4 da edição) - VN 
 
“Porque a minha mãe nessa altura…Sim! Já falámos…mas era aí nesse 
sótão que escondiam ou que iam esconder o que era preciso!.. 
E…mesmo panfletos e…era aí que escondiam. Quer dizer, soube, 
talvez mais tarde, mas era aí que escondiam. E eu soube disso à 
relativamente poucos anos, que o Zeca Afonso também quando esteve 
em Almada, teve escondido no sótão ao lado, que é onde é a biblioteca 
hoje! E eu não sabia, eu por acaso desse pormenor não sabia, soube há 
relativamente poucos anos…Nesse sótão! Portanto aquele prédio é um 
prédio com muita história! É um prédio com muita história… Mas eu 
sou isso relativamente há poucos anos..” (pág.16 da transcrição e 
pág.8 da edição) - VN 
 
“Ah, pois!...Porque havia um senhor, quer dizer, não sei se havia mais! 
Mas aquele nós tínhamos a certeza! Que, era da Câmara, era 
funcionário da Câmara e esse tava em todo o lado!.. Ai isso aí! Esse sei 
eu, não se tavam mais, mas aqueles nós tínhamos a certeza, não é? 
Aliás, mesmo no meu tempo, no dia 5 de Outubro, err…Também já lhe 
referi isso! Que eu tinha uma colega que era a Doutora Adelaide 

isso…Ele nunca se coibiu de dizer no café o que quer que fosse! 
Estivesse quem estivesse!...”  - AA 
 
 “E o meu avô também, claro!..Cotizavam-se, quando era as greves e 
quando havia problemas, pessoas ficavam sem emprego..Era! Essas 
greves todas que houve em Almada, isso em lembro-me…Lembro-me 
de se cotizaram..Eh, quer dizer, tinha aquela..Eram..Eu não via! Mas 
aquelas coisas andavam no ar…” - VN 
 
“Eles não davam justificações!.. Não davam justificações, não votava e 
é tudo! Não…”  - VN 
 
“Eh, tinha, em França tinha! Ela colaborava nas festas do Avante, 
err…se fosse preciso trazia coisas e levava coisas…Nesse aspecto, 
sim!...” - VN 
 
“Eh, esses eu não me lembra! Porque, pronto! Eu sei que eles eram 
escondidos, eu até só soube depois, não é? Só soube porque, por 
exemplo o Doutor Alberto Araújo, a minha mãe escondia-lhe muitas 
coisas, exactamente no sótão desse edifício onde hoje é a Incrível 

Almadense!..Sei que ela escondia muitas coisas, mas claro..Sei, ou 
aliás, soube depois! Porque nessa altura não sabia! Era criança e não 
sabia ou ao menos eles não me diziam…” - VN 
 
“Mais aos amigos, por exemplo, como digo ao Doutor Alberto Araújo 
eu lembra-me que ela fazia isso…Havia também, pronto!..Tinha vários, 
amigos assim..havia o homem da..O Ferrão, o Amadeu Ferrão 
também…Era capaz de ajudar os amigos, cotizavam-se! E mesmo o 
meu pai…”  - VN 
 
 
 
 
 



Coutinho…Que ela todos os anos ai ao cemitério no dia 5 de Outubro e 
ele lá estava ali à porta, pra ver quem é que ia lá e quem é que não 
ia!...Pois, era assim!..” (pág.13 da transcrição e pág.7 da edição) 
- VN 
 
“Eh, lembra-me de quando a minha mãe estava na biblioteca, isso aí, 
vivemos muito esses problemas todos,,Vivia, eu via! Eu não, quer 
dizer..Eu creio que aí já havia aqueles movimentos do MUD, porque 
lembra-me da Doutora Maria Barroso ir declamar à Incrível, lembra-
me depois do Lopes Graça!..Mas isto muitas vezes! E lembra-me que 
depois os membros dirigentes da Incrível iam, a PIDE  vinha buscá-los 
e levava-os e às vezes tavam lá, não sei…O tempo que lá ficavam não 
me lembra, até que não foram longos períodos..Não sei se ficavam pelo 
menos essa noite…Simplesmente, porque vinha o Lopes Graça e 
declamava…” (pág.16 da transcrição e pág.8 da edição) - VN 
 

Almada Velha  
Republicanismo 

  
 “Não.. Ele foi sempre republicano!”  - VN 
 
 “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!..”  - VN 
 
“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!..”  - AA 
 
“Pois, eu penso que sim! Que fosse, naquela altura da Revolução, não 



é? Da Implantação da República e…[AA – Em face da fotografia em 
que ele aparece dá a sensação de que houve um movimento, havia um 
movimento de cidadãos que..]VN -De defesa, ou..[? – De defesa da 
República..]” - VN 
 
“Existe uma República lá em casa,  que aquilo era quase, era uma 
relíquia! Ainda hoje é uma relíquia! E..quando foi um terramoto, um 
tremor de terra valente em 1969, creio eu que em 1969, a minha filha 
mais pequenina foi buscar a República, quando foi prá rua e levou ali a 
República abraçada a ela, porque aquilo era um tesouro, que tinha…Tal 
o respeito que nós tínhamos pelo meu avô! No fundo, era pelo avô e 
pelas suas crença, pois!..”  - VN 

Almada Velha 
Espaço Urbano 

“Nasci ali ao pé da praça, aonde não existia a praça ainda, aqui ao pé 
deste mercado em baixo. Há ali um mercado, ainda lá não existia. 
Existia lá era um…um colégio de rapazes e uma senhora que ficou 
viúva e ficou a morar ali naquele quiosque. Era um quiosque que tava 
ali à borda da estrada e foram ali…inté à praça, que aquilo era um 
vazadouro. Aquilo era um vazadouro antigamente” (pág.1 da 
transcrição e pág.10 da edição) - AR 
“Olhe, eu subia aqui esta Rua da Praça [actual Luís de Camões], dava 
aqui a volta…e ia sair ali ao pé da Singer….Passa por trás da Singer 
[Rua da Judiaria], ia à rua da…da Quintinha, que não tinha 
saída…aquilo a rapariga, a rapariga!...A Boneca! A Boneca até já dava 
ali a volta sozinha! Depois vinha-me cá entrar à mesma rua…(…) Ela 
já sabia dar ali a volta sozinha, vinha pela mesma rua…Chegávamos 
ali àquela rua que vem sair à... Àquela! Ali à Casa Ramos…tá ali 
aquela rua, descia ali, vinha… descia esta rua toda, toda, por aí fora, a 
seguir aqui a este hospital…descia à Pedreira [R. Elias Garcia], entrava 
lá na rua  das terras, a rua das terras descia…ficava em Cacilhas e 
vinha pela rua por aí a cima, aqui à porta!...” (pág.11 da transcrição e 
pág.12 da edição) - AR 
 
“Quem vem do lado da Torre, pró…pró sítio de Almada…Há ali um 
chafariz!...Um chafariz grande…Quem tem um becozinho, que nós 
passávamos!... Passávamos esse beco, tinha logo a rua da 
padaria…Íamos mais pra  cima, era a rua onde eu morava, a Rua 

“Ali na Rua da Boavista, que havia ali uma bicazinha a correr…pra 
dentro do, de um tanquezito…Era aí, o sindicato era por cima e ao lado 
era uma loja de ferragens.” - AR 
 
“ Na Álvares Pereira!..Morava aí, naquele parede, que faz agora a 
esquina!” - LP 
 
“Começava no lado das Andorinhas, onde é hoje aquela igreja… [LP – 
Que era o Pancão!...Não sei se ainda conheceu] Mas…a primeira casa 
que nós íamos é onde é hoje a igreja…Que foi uma igreja…[De São 
Sebastião?] Pois! È essa do largo, a gente mora aí…Foi uma 
igreja…depois da igreja foi uma cocheira…Depois da cocheira, foi 
uma casa de vinhos…” - LCP 
 
 “Junto à escola, que é hoje a escola das meninas…e é a dos rapazes, a 
do outro lado! Na Rua Visconde Almeida Garrett!...Tem ao cimo, 
quem sobe essa rua, tem ao cimo o Salão das Carochas, que ainda 
assisti a muitos espectáculos aí!...Mas aquilo foi mais não sei quê, teve 
fechado…” - LCP 
 
“Eu em pequenina lembra-me de frequentar a biblioteca..Nós 
morávamos no edifício da Incrível Almadense, onde…Portanto, há a 
sede, não é? A Incrível que é o gaveto, mas existe um prédio antigo ao 



Visconde de Almeida Garret!...Que tinha uma rua que dava, vinha cá 
dar à estrada, em frente da sede do Partido, que é a Travessa dos 
Sinos” (pág.5 da transcrição e pág.7 da edição) – LCP 

lado, que ainda pertence também à Incrível, que é onde é a 
biblioteca…E nós morávamos exactamente ao lado de onde agora é a 
biblioteca!..E a minha mãe..Mas a biblioteca não era nesse andar, era 
no primeiro andar!..”  - VN 

 


