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O Arsenal e Almada 

“É assim…o Arsenal instala-se aqui numa altura 
muita difícil!... Não é só o Arsenal, instala-se o 
Arsenal e instala-se a Base Naval do Alfeite. 
Estávamos em 1938, err…pronto. Há um granda 
problema, que é o problema da Grande Depressão 
dos Estados Unidos que se reflecte, mais tarde, na 
Europa e particularmente em Portugal. Portanto, há 
uma granda crise de desemprego…O próprio 
Arsenal ao fechar em Lisboa criou, suscitou um 
problema gravíssimo pa montes de gente que 
trabalhava lá…err, há, err…a crise também resulta 
das dificuldades da própria indústria corticeira aqui 
na Cova da Piedade…pronto, há uma série de 
problemas gravíssimos a nível nacional! Err e…o 
facto do Arsenal ser uma instituição do Estado, um 
emprego fixo, que não despedia as pessoas, que 
pagava, enfim, não pagava muito, mas pagava a 
tempo e horas…era importante! Quer dizer, quem 
arranjasse um emprego no Arsenal, naquele tempo 
era um emprego garantido, quer dizer, ninguém 

“De qualquer modo, a cortiça atravessava crises 
difíceis e a grande indústria na Cova da Piedade era 
a indústria corticeira, pronto. Daí que também muita 
gente que veio ingressar no Arsenal tenha vindo 
também da indústria corticeira, ou eram filhos de 
corticeiros que de qualquer modo procuraram 
também instalar-se ali. A Marinha, o facto da Base 

Naval no continente se instalar ali foi também um 
factor de desenvolvimento e de progresso! Porque, 
muito do desenvolvimento demográfico e 
urbanístico do concelho se deve à instalação da 
Marinha aqui. Eu lembro-me, por exemplo o Feijó, 
eu conheci o Feijó…conheci o Feijó no princípio 
dos anos 50…o Feijó e o Laranjeiro, aquilo não era 
nada! O Feijó e o Laranjeiro era um caminho de 
passagem com meia dúzia de casas. E aquela gente, 
sobretudo os marinheiros, os cabos, aquela gente, 
oficiais de Marinha e tal são eles que começam a 
comprar uns lotes ali no Feijó, não é? E começam a 
construir as suas casitas e tal e aquilo desenvolve-



vinha da rua pá rua do Arsenal, desde que não se 
metesse em caldinhos, em problemas graves e 
tal…Err…De modo que os arsenalistas eram 
olhados, enfim, como alguém que está bem e tal, 
pronto.” - AP (pág.7 da edição) 
 
“Então havia muita fome nessa altura e então onde é 
que se matava a fome? Era a Marinha! A gente ia 
buscar com as latas do chouriço do Isidoro...as latas 
de chouriço e havia de um arcozinho, faziam-se ali 
dois furinhos e então íamos à sopa, que era os 
marinheiros faziam a sopa e depois sobrava aqueles 
panelões muita grandes, tinham toucinho lá dentro e 
não sei quê e a gente então ia buscar...e a gente, mas 
era bastante! Não era, não era 10 pessoas nem anda, 
ia mais, 20, 30, 40 pessoas! Buscar sopa ali ao 
portão da Romeira e ao portão do Arsenal, em 
frente da cova funda, ali ao Laranjeiro. Primeiro 
íamos lá dentro, depois proibiram-nos de lá ir 
dentro, depois traziam eles com uma carroça, aos 
portões aqui, à Romeira e aqui assim. E assim é que 
as pessoas matavam muito a fome cá na 
Piedade…E...e era assim. E era a fruta que a gente 
roubava, pronto! A gente ia aí à chincha, chamava-
lhe a chincha, nós íamos a esta...” – JC (pág.4 da 
edição) 
 

se, portanto, semi-clandestinamente, desenvolve-se 
assim!...” - AP (pág.8 da edição) 
 
“Porque havia uma grande quantidade de operários, 
aliás, no princípio do Arsenal, a grande maioria dos 
operários eram de Lisboa! O pessoal vinha de 
Lisboa, vinha ali daquela zona de Santos e daquelas 
zonas ali operárias e tal, que tinham tido uma 
grande força antes e vinham práqui e…e pronto, 
muitos deles acabaram por vir pra cá e estabelecer-
se aqui. Porque aqueles que ficaram nos bairros 
operários, no Bairro Operário do Alfeite, muitos 
deles era gente que veio de Lisboa e que pronto, 
ficou-se aqui em Almada, porque depois era um 
bocado difícil andar, fazer a viagem todos os dias, 
mesmo assim havia muita gente que vinha, porque o 
Arsenal tinha uma vedeta, um barco que trazia e 
levava os trabalhadores todos os dias.” - AP (pág.8 
da edição) 
 
“Sim, pronto, que eram pessoas que vinham do 
Norte, que vinham do Sul, que vinham de todo o 
lado! Aquilo tá ali é um caminho de gente que tá ali 
que vem dos mais diversos sítios, que tem as mais 
diversas motivações…” - AP (pág.8 da edição) 
 
“Portanto, o bairro do Alfeite foi sempre, para o 
Administrador, foi sempre um empecilho. Dizia o 
Administrador que “Eu sou administrador de uma 
empresa ligada à indústria naval, não sou 
administrador de um bairro de casas económicas!” 
Para além disso, a própria Marinha de Guerra via 
com maus olhos a existência de civis dentro do 



perímetro militar reservado, não é? De modo que 
assim que puderam correram com o pessoal todo 
civil que havia no Bairro Operário e foi um bocado 
na base disto que foi criado o Bairro das Casas 
Económicas, aqui na Cova da Piedade” – AP (pág.8 
da edição) 
 
“Havia, havia! Havia muita gente, havia. Tava lá 
tudo, era tudo civil...A bem dizer, era tudo civil! 
Tanto havia o Grupo Desportivo do Alfeite, o Grupo 

Desportivo onde a gente íamos lá prós bailaricos e 
tudo, lá pra dentro” – JC (pág.7 da edição) 
 
“Íamos à sopa, comer lá a sopita lá abaixo ao coiso 
e a gente, o que é que a gente fazia? Tomávamos! 
Tomávamos banho, andávamos ali ao banho, tás! 
Normalmente e depois íamos comer a sopita e 
tal...Depois às 5 horas o meu pai vinha e tal, o meu 
pai não gostava nada que eu cá fosse pra lá comer a 
sopa pra lá, não gostava nada!..” – JC (pág.4 da 
edição) 
 
“O Arsenal foi o que deu vida aqui a 
Almada!...Porque...foi duas coisas aqui! Quando 
houve, de pequenino que me lembro, a primeira 
evolução que isto teve muito grande, foi a fábrica da 
farinha e a cortiça. Há muita gente que diz que foi 
os alentejanos, que vieram pra cá os alentejanos...os 
alentejanos não vieram pra cá primeiro, hoje são 
uma maioria muito grande, mas não são!...Havia 
gente que havia da Beira Alta e da Beira Baixa e do 
Ribatejo e havia muito algarvio! Err, as fábricas de 
cortiça era muito algarvio! (…) Havia muita gente 



de Silves aqui, era muito algarvio na 
Piedade!...Foram as primeiras pessoas a virem. E 
depois vieram os homens do Norte, que vieram 
construir o bairro aqui da Piedade, gente do 
Norte...E depois apareceram os alentejanos.” – JC 
(pág.2 da edição) 
 
“E o Arsenal deu um grande impulso a isto!...Quer 
dizer, isto aqui a gente vai ver o Feijó e vai ver o 
Laranjeiro hoje ainda, deve ser das terras que mais 
gente tem arsenalistas, vai ver...e Alfarim, Alfarim, 
Charneca, Corroios, Seixal, Barreiro! O Barreiro 
tinha muita gente de cá também...quer dizer, isto 
deu um impulso, uma coisa formidável! Depois 
apareceu a fábrica da farinha também, isto tudo deu 
um impulso muito grande aqui a Almada! E depois 
a Lisnave então ainda foi, ainda foi maior...” – JC 
(pág.7 da edição) 
 
“E a Marinha ao sediar-se aqui, pra já, os níveis 
salariais, quer dos marinheiros, quer dos operários 
do Arsenal, além de serem seguros, de serem certos, 
eram um bocadinho acima da média! E o nível de 
instrução, quer da Marinha, quer do pessoal que 
começou depois a fixar-se no Arsenal , era um 
bocadinho mais elevado do que a média…E isso fez 
com que as pessoas tivessem algum poder de 
compra, algum poder de organização e as 
cooperativas, a aquisição de terrenos e a construção 
das próprias casas fez com que a explosão 
demográfica acontecesse de uma forma bastante 
elevada. Eu penso que contribui porque, apesar de 
tudo, a gente ter um ordenado fixo naquela época 



era já algo de muito importante!” – CG (pág.8 da 
edição) 
 
“É por essas coisas que pronto, as pessoas 
interessava-lhes ir pó Alfeite, não é? E depois 
também a possibilidade de aprender um ofício, não 
é? Pronto…O ir prá li, prá já a gente tinha que 
estudar, não é? Éramos obrigados a estudar e a ter 
aproveitamento…Por outro lado, se não tirássemos 
o 3.º ano, távamos sujeitos a ir prá rua…O 3.º ano 
do curso industrial. Depois, err…aprendia-se um 
ofício, o que era muito importante! Ter um ofício, 
fora da cortiça e dos trabalhos aí, que havia aí, 
portanto aquilo era muito bom!...” - AP (pág.8 da 
edição) 
 
“Quando arrancou aqui o Arsenal, da memória que 
tenho, existia o Bairro Operário mesmo dentro do 
Alfeite. Err, que também era extensivo a militares. 
Nós ainda há pouco tempo, agora eles à medida que 
as casas vão ficando desabitadas, estão a demolir, 
mas dentro do Alfeite, dentro da Base do Alfeite, 
havia um bairro onde morava alguns trabalhadores 
do Arsenal e pessoas da Marinha. O Bairro da 
Piedade também tem pessoas civis e militares.” - LP 
 
“Eu creio que nós temos a Cova da Piedade e 
atenção, tamos a falar só de Almada, mas também 
temos que falar do Seixal! Não é? E de alguma 
maneira da outra margem ainda veio muita gente, 
mas pouco, já não tem aquele significado que tinha 
anteriormente! Mas...de facto, o Arsenal do Alfeite 
quando vem aqui pra esta margem, isto aqui à volta, 



o urbanismo não é o que nós temos hoje! O 
desenvolvimento do concelho de Almada nos 
últimos anos foi de facto, fez-se com alguma 
intensidade.”  - LP (pág.4 da edição) 
 
“A relação entre o Arsenal e Almada é tão íntima, 
que se tu fores fazer um historial tens: o José 

Martins Vieira, foi Presidente da Câmara, foi 
operário no mesmo sector que eu, da oficina de 
serralharia e montagem, ainda tive o prazer de 
trabalhar com ele, embora ele fosse mais velho do 
que eu...saiu um presidente da Câmara de Almada 
do Arsenal do Alfeite!...O Presidente da Junta de 

Freguesia de Corroios saiu do Arsenal do Alfeite, 
do actual Presidente da Junta de Freguesia da Cova 

da Piedade saiu do Arsenal do Alfeite...Temos de 
outros quadrantes…” - LP 
 
“Pra mim foi a minha mãe que arranjou, a minha 
mãe era uma mulher muito dinâmica e dizia que o 
meu futuro era um trabalho onde me dessem uma 
reforma, onde me dessem um acompanhamento.”- 
AlfredoP (pág.3 da transcrição) 

 


