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Almada Velha / Republicanismo / Firmino da Silva / Memórias pessoais e 
familiares 
 
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] 
 
Virgínia Neto – “Err, Carlos Sanches, err… o apelido dele era Juju , era Joaquim de 

Almeida, creio que era  Joaquim de Almeida... Ai eu sei lá, eram tantos!” [06:24-06:36] 
 
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…” [06:49-07:06] 
 
Virgínia Neto – “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!..” [32:27-33.06] 
 
Virgínia Neto – “Não, quer dizer, nós nunca pensaríamos nisso, porque sabíamos que o 
meu avô não era religioso, assim como a minha mãe também não foi…Pois sabíamos 
que não, a partir daí, quer dizer, respeitávamo-nos todos uns aos outros!.” [19:12-
19:25]] 
 
Virgínia Neto – “Ele foi um guitarrista exímio. E só me lembra de uma vez o ver tocar 
guitarra, sei que ele tinha uma unha muito comprida, mas...Só me lembra de o ver tocar 
guitarra uma vez, porque ele a partir de, morreram 2 filhos, ele a partir daí começou a 
deixar de tocar e..Finalmente quando a minha avó morreu, deixou totalmente” [20:48-
21:20] 
 
Virgínia Neto – “Sei que ele considerado um dos melhores do pais, se calhar quando lhe 
pediam, mas… Quando muito em sociedades recreativas ou coisas do género…Aqui à 
volta, do distrito de Setúbal, não tou a ver assim mais!..” [23:18-23:32] 
 
Amílcar A. - “Ele tinha muitos amigos, era uma pessoa era uma pessoa da oposição, 
mas mesmo gente da Situação, dava-se com toda a gente!.. E um dos grandes amigos 
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dele era uma pessoa muito da situação e com quem ele convivia muito e nunca se 
incompatibilizaram por causa da política!..” [24:21-24:39] 
 
Virgínia Neto – “Do primeiro casamento!.. Os do meu avô faleceram logo depois, um 
da minha avó, que era o meu tio Arnaldo, ainda me lembra dele, também faleceu muito 
cedo…E..o meu tio Luís..Pronto, esse é que morreu há alguns anos, mas..Era barbeiro! 
Era barbeiro, lá está! Esse conservou sempre a profissão!..” [38:58-39:18] 
 
Virgínia Neto – “Dá-me ideia que sim…Porque existia a barbearia e se calhar pra eles 
até estarem, acho que eles tinham assim fama de ser malandrecos! E então o meu avô 
deve ter conservado exactamente a barbearia prós manter ali e terem trabalho e!..” 
[39:23-39:36] 
 
Amílcar A. - “Ele usava gravata preta e dizia…Desde que a mulher morreu, e dizia que 
só tirava a gravata preta, quando o Salazar morresse!..” [24:43-24:49] 
 
Virgínia Neto – “Muitíssima gente! [acena positivamente com a cabeça] E de todas…Lá 
está, de todas as cores!..Inclusivamente, eu lembra-me que foi o Presidente da 
Câmara…de maneira, que..De todas as cores! È! Mas foi uma coisa enorme, foi a pé! E 
era, sei lá!..A Rua Capitão Leitão, quer dizer...cheia de gente!..” [34:07-34:27] 
 
Amílcar A. - “Ele caiu, fracturou o fémur, na véspera de Natal e..Depois..E morreu no 
dia 31 de Dezembro também!...” [34:29-34:38] 
 
Virgínia Neto – “Já dois filhos nessa altura, não é? Que eram viúvos, mas apesar disso 
casaram-se muito novos!..Porque eles deviam ter-se casado anteriormente novíssimos! 
Não é? Porque…Isso é o que eu tenho, é o que eu me lembra, e…Depois tiveram mais 
duas filhas, isso aí do casal! Pois…” [36:12-36:32] 
 
Almada Velha / Republicanismo / Firmino da Silva / Actividade Política e Social 
 
Amílcar A. - “Não.. Ele foi sempre republicano!” [32:14-32:16] 
 
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!..” [07:40-08:18] 
 
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!..” [08:57-09:17] 
 
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 
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“Isto deve estar muito mau, , porque quando eu nos vejo aproximarem-se de mim!” 
[09:29-09:50]] 
 
 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…” 
[10:01-10:15]] 
 
Virgínia Neto – “Sabia porque em conversas com o meu avô ou com a minha mãe, lá 
em casa pronto…Fala-se que o meu avô tinha sido maçon. Mas a partir daí…” [17:06-
17:14]] 
 
Virgínia Neto – “Não, até com o meu avô, sim! A família, assim…quando estávamos, 
eu creio que também com o meu avô! Isso aí eu sabia. Err…Pronto. E a ideia que eu 
tenho mais presente desse facto foi quando ele faleceu, da minha mãe conseguir meter, 
que eu penso que era um pano branco, eu não tenho a certeza!..” [17:32-17:55] 
 
Virgínia Neto – “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” [18:39-18:51] 
 
Virgínia Neto – “Isso não… Nunca ouvi falar, nunca, nunca…Sempre na Maçonaria, 
nunca na Carbonária!..” [19:49-19:53] 
 
Virgínia Neto – “Pois, eu penso que sim! Que fosse, naquela altura da Revolução, não 
é? Da Implantação da República e…[Amílcar A. – Em face da fotografia em que ele 
aparece dá a sensação de que houve um movimento, havia um movimento de cidadãos 
que..]Virgínia Neto -De defesa, ou..[? – De defesa da República..]” [20:09-20:27] 
 
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!..”  [11:38-11:58] 
 
Amílcar A. -  “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 isso…Ele nunca se coibiu de dizer no café 
o que quer que fosse! Estivesse quem estivesse!...” [33:24-33:45] 
 
Virgínia Neto – “E o meu avô também, claro!..Quotizavam-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 quotizaram..Eh, quer dizer, 
tinha aquela..Eram..Eu não via! Mas aquelas coisas andavam no ar…” [50:06-50:22] 
 
Virgínia Neto – “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 



 5

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…” [12:48-13:43] 
 
Virgínia Neto – “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.” [13:49-14:10] 
 
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!”…” [14:24-14:40] 
 
Virgínia Neto – “Eu penso que talvez por ele ter ficado sozinho com uma empregada, 
nessa altura…Talvez ele tivesse receio que, pronto…que mexessem nas coisas e fossem 
dar com a bandeira, isso é o que eu penso! Nós morávamos num andar onde não havia 
um sótão, onde não havia assim grande esconderijo, de maneira que penso talvez fosse 
esse o motivo!..Penso eu, não sei…Ou se haveria outras coisas, que se passariam na 
altura e que nós não sabíamos, não é?..Isso aí, não sei! Que desconfiassem dele, que 
houvesse qualquer coisa e que ele soubesse que com o Senhor Augusto Ramos ela 
estava melhor guardada!..Err…Depois, lembra-me, aí eu estava já presente, 2002, 
talvez, 2002…O Senhor Augusto, depois de ela já ter sido desfraldada e já…Ele foi 
novamente ter com a minha mãe para perguntar o que é que se havia de fazer ao 
estandarte!..E então aí é que se resolveu, pronto, eu creio que aí também já tive uma 
palavra a dizer, mas pronto…Eles resolveram entregar a bandeira à Câmara de Almada, 
porque a bandeira pertencia era à cidade, não é? E pra ser conservada e..Foi assim que 
foi feito!..Tanto que o Senhor Augusto até pediu uma declaração à Câmara, em como a 
bandeira tinha sido entregue, e que foi entregar à minha mãe, que nós temos ainda, 
pois…” [14:51-16:21] 
 
Almada Velha / Republicanismo / Firmino da Silva / Actividade Profissional 
 
Virgínia Neto – “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…” 
[03:18-03:41] 
 
Virgínia Neto – “Porque eu não me lembra minimamente, nem da minha bisavó, nada 
disso! Nem da barbearia…Portanto…Quer dizer, se não foi antes de 37, também não foi 
muito além disso!...” [28:24-28:39] 
 
Amílcar A. - “O meirinho é o oficial de diligências…A função…Actualmente já nem 
existe, mas durante muitos anos era o oficial de diligências..Era o que fazia as 
notificações nos tribunais, err…As notificações no processo aos advogados, às partes, 
era a função dele. E fazia também o julgamento, quer dizer!..O Supremo Tribunal de 

Justiça Administrativo nessa altura pertencia à Presidência do Conselho de Ministros, 
não era do..não era um tribunal afecto na dependência do Ministério da Justiça, só mais 
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tarde é que passou a ser…Até o presidente do Supremo era o Professor Albino dos Reis, 
que era uma pessoa destacada da situação e era um grande amigo dele!..” [28:46-29:38] 
 
Amílcar A. - “Ele foi demitido das funções, teve um despacho dado pela..Foi demitido 
da função pública por um despacho de Salazar. Porque como Presidente do Conselho de 

Ministros é que tinha a decisão do Tribunal, mas…por informação do Firmino, que ele 
era uma pessoa que conversa muito e comigo…Ele disse que.. Ele, [ri-se] a sorte dele 
foi.. o secretário do Tribunal era um padre, era um senhor que era padre e era uma 
pessoa com muito nível e conhecia o Salazar e conhecia o Firmino…E acho que ele 
considerou aquilo como uma injustiça e foi ter com o Salazar..E conseguiu que ele 
revogasse, que ele não publicasse…que renovasse as funções!..O Albino dos Reis até, 
ele tinha aqui uma casa na Costa da Caparica e um dia passou aqui junto à Câmara, ao 
pé, o Firmino tava no café, viu-o, parou o carro e veio…Já tava aposentado e veio 
cumprimentá-lo!” [30:01-30:58] 
 
Amílcar A. - “Como era administrativo, transcende um bocadinho as funções sociais, 
porquê? Porque tinham pouco, abarca  uma matéria muito vasta..” [31:51-32:00] 
 
Almada Velha / Espaço Urbano 
 
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?..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…” [01:14-01:58] 
 
Virgínia Neto – “Eu não sei, porque eu nunca me lembra de!...Pois…Não me lembra 
sequer da barbearia! Lembra-me de ouvir falar na barbearia..Também era, portanto, era 
onde morava a minha bisavó e no gaveto, onde é o Toby, era a barbearia!..” [27:57-
28:11] 
 
Virgínia Neto – “Err…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 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!..”  [40:16-40:47] 
 
Almada Velha / Emprego/ Sector Terciário 
 
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…” [02:10-02:25] 
 
Virgínia Neto – “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 
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cabeça, foi assim qualquer coisa! Era uma…Chamavam-lhe a Maria da Fonte!”] 
[44:42-44:59] 
 
Almada Velha / Emprego/ Indústria 
 
Amílcar A. -  -“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..[Virgínia Neto -…em Lisboa, onde era 
encarregado numa oficina.]” [56:10-56:26] 
 
Almada Velha / Ambiente Cultural e Social / Repressão e Activismo Político 
 
Virgínia Neto – “Eles não davam justificações!.. Não davam justificações, não votava e 
é tudo! Não…” [12:02-12:09] 
 
Virgínia Neto – “Porque eu fui criada, eu..É uma coisa..Eu fui criada num ambiente tão 
liberal, que, depois do 25 de Abril, estranhei que as pessoas por pertencerem ao “Eu sou 
socialista, eu sou comunista, eu sou…sei lá, PSD!”…Que depois não se dessem bem! 
Eu estranhei muito isso!...Porque tava habituada a…às pessoas conviverem mesmo com 
ideias diferentes, não é? Mas conviviam todos muito bem!” [25:21-25:58] 
 
Virgínia Neto – “O meu pai tinha muitas tendências anarquistas, err..Aliás, pertencia! A 
minha mãe, mais comunistas, o meu avô mais republicano..Quer dizer! Eu tava 
habituada a conviver assim com todas as..com todas as ideias mais variadas! Um dos 
meus maiores amigos, apesar de ele ter morrido com 17 anos, foi o Dr. Alberto Araújo. 
Porque foi meu professor e morava mesmo ao nosso lado. E ele quando veio do 
Tarrafal, pronto…Tinha sido secretário do Partido Comunista Português e…Pronto! 
Era um grande amigo, era muito meu amigo!..Como professor, mas não era só ser 
professor, era o gostar de mim, era a ternura, era isso tudo!...E..Pronto, eu tava 
habituada a viver assim! E isso eu estranhei depois do 25 de Abril, que as pessoas cada 
um puxe pra…e que não se unam, no que é preciso! Claro que cada um tem as suas 
ideias, mas no que é preciso não se unam!..” [26:05-27:09] 
 
Virgínia Neto – “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 

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!..” [35:02-35:42] 
 
Virgínia Neto – “Eh, tinha, em França tinha! Ela colaborava nas festas do Avante, 
err…se fosse preciso trazia coisas e levava coisas…Nesse aspecto, sim!...” [49:12-
49:24] 
 
Virgínia Neto – “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 
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claro..Sei, ou aliás, soube depois! Porque nessa altura não sabia! Era criança e não sabia 
ou ao menos eles não me diziam…” [43:01-43:18] 
 
Virgínia Neto – “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..” 
[43:40-44:28] 
 
Virgínia Neto – “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…” [45:10-46:59] 
 
Virgínia Neto – “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, quotizavam-se! E mesmo o meu pai…” [49:42-50:04] 
 
Almada Velha / Ambiente Cultural e Social / Associativismo e Lazer 
 
Virgínia Neto – “E…pronto, ela foi das…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!..”  [41:13-41:35] 
 
Amílcar A. – “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..” [46:00-46:21] 
 
Virgínia Neto – “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…” [46:22-46:55] 
 
Virgínia Neto – “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 
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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!” [47:30-48:16] 
 
Virgínia Neto – “ 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..” [48:41-
49:00] 
 
Virgínia Neto – “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!..” [21:39-22:07] 
 
Virgínia Neto – “Eh, o meu pai era uma pessoa muito reservada. Eh, lembra-me 
que..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…” [53:54-54.20] 
 
Virgínia Neto – “A minha infância foi uma infância feliz! Err…Apesar de ser filha 
única, mas não..havia muita liberdade, brincava na rua com os outros miúdos!..Err, ia 
prá escola sozinha…Err..Portanto, quer dizer..Pois! Só isso, apesar de não ter irmãos, 
mas era compensado pelas outras crianças! Nunca me senti isolada nem..não, nunca me 
senti isolada! Err…Tinha grandes amigos, err..O meu avô era um deles! Eu adorava o 
meu avô porque podia contar-lhe tudo, tudo, tudo, tudo, tudo! E ao meu pai e à minha 
mãe não era capaz…Mas ao meu avô contava tudo, tudo, tudo! De maneira que, era um 
grande amigo, err…Depois fui estudar pra Lisboa, também tive bons amigos…” [57:05-
58:01] 
 
Virgínia Neto – “Até eu me lembra de ir lá almoçar! [ao Pancão] Aliás, eu lembra-me 
de ir lá almoçar com ele muitas vezes…E foi aí que foi feita uma grande..quando ele se 
aposentou, com 70 anos…” [24:39-24:49] 
 
Almada Velha / Educação 
 
Virgínia Neto – “Só estudou a 4.ª classe, até à 4.ª classe…” [41:56-41:58] 
 
Virgínia Neto – “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 [imita acção de mexer no arquivo com as 
mãos]  todas 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!..” [42:10-
42:36] 
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Virgínia Neto – “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!..” [47:05-47:30] 
 
Virgínia Neto – “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?..” [37:19-37:45] 
 
Virgínia Neto – “… uma visita não era visita, porque quem os visitávamos éramos nós, 
porque ele veio do Tarrafal completamente aniquilado, não é? Ele era uma pessoa muito 
doente..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…” 
[51:12-51:43] 
 
“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.” 
[58:04-58:20] 
 
Almada Velha / Emigração 
 
Virgínia Neto – “Porque a minha mãe…A minha mãe achava que eu deveria ir porque 
ia-me mudar os horizontes, mais da cabeça dela do que da minha! Mudava os 
horizontes, podia continuar a estudar, porque tinha lá a minha tia, tirar um curso, 
oh..Ainda frequentei o curso de professores de francês no estrangeiro, tirei esse 
curso..Mas não acabei porque entretanto vim cá de férias, conheci o meu marido e 
casei-me!” [58:36 – 59:02] 
 
Virgínia Neto – “Vivi no Quartier Latin!” [59:04-59:06] 
 
Virgínia Neto – “Ah, isso foi! Foi uma maravilha!..Foi  uma maravilha!..[sorri] Foi uma 
maravilha, a minha tia também era uma mulher muito liberal, também… De maneira 
que eu sei lá! O que nós fazíamos…” [59:26-59:38] 
 
Virgínia Neto – “Eu senti semelhanças! Porque, quer dizer, o grupo de portugueses que 
nos rodeava, aí sim, havia…principalmente muitos comunistas, muita gente tava lá, que 
tinha fugido..E nós távamos num ambiente muito, muito interessante! Havia 
festas…Porque havia a Associação…dos Portugueses em França…[? –…dos 

Portugueses Emigrados em França! Era. Que o teu tio era presidente! O teu tio era 
presidente…]” [59:49 – 00:23] 
 
Virgínia Neto – “Convivíamos muito! Mas era todos os dias, convivíamos imenso! 
Havia…Depois saíamos, havia o Leal [café português]!Agora já não há, não é ? Agora é 
o Centro Pompidou, onde era o, antigamente…Nós íamos pra lá, comíamos sopa de 
cebola [sorri] que era soup de..E… era toda a noite e depois vínhamos e cantávamos! Eu 
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era dos mais novos, eu creio que era a mais nova..Era a mais nova, era a mais nova!..E 
vínhamos, cantávamos pelas ruas..Era uma coisa maravilhosa! [ri-se] E depois, eu 
lembro-me de uma vez, tava a chover muito, a minha tia comprou uma touca..Porque 
nessa altura tudo era preconceito, não se podia fazer nada! Não é?..A minha tia comprou 
uma touca de banho e enfiou-a pela cabeça abaixo!..E a minha tia, lembro-me de a 
minha tia dizer “Olha se agente fizesse isso em Portugal? Toda a gente ia olhar!..” 
[00:24-01:21] 
 
Amílcar A. - “Ainda haviam vestígios da guerra! A minha mulher ainda encontrou 
vestígios da guerra…” [01:57-02:04] 


