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José Julião – Luís, eu começava por perguntar pra me contares um bocadinho das 

histórias da tua infância. O local de nascimento, a data de nascimento, a escola primária… 

 

Luís Pereira – Pronto, olha, eu nasci na Cova da Piedade, nasci em 1952 e a memória que eu 

tenho desses tempos são muito ténues. Lembra-me de algumas coisas da primária, como é 

evidente…Ainda andei na Escola António José Gomes, que é uma escola que ainda hoje é 

respeitada e preservada. Err, portanto…a escola primária deixa-me algumas recordações de 

algumas pessoas com quem hoje ainda me continuo a relacionar, é sempre um ponto que marca 

a nossa vida! Depois da escola primária, lembra-me do ciclo preparatório, que foi feito na 

António da Costa, ainda na antiga António da Costa, onde funcionam hoje uns serviços da 

Câmara. Fiz aí o ciclo preparatório, depois fui prá Emídio Navarro. Fui prá Emídio Navarro, 

mas o meu gosto pelos estudos não eram muito grandes, eu sempre tive mais tendência a 

procurar trabalhar! E foi assim que eu vim muito cedo aqui pró Arsenal, não é? Eu cheguei aqui 

ao Arsenal com 15 anos de idade....Err…e desde então aqui fiquei! Já este ano faço 41 anos de 

Arsenal. A Emídio Navarro tem uma particularidade interessante, que também marca de alguma 

forma a minha vida até uma determinada altura, porque eu andei na Emídio Navarro antes de 

trabalhar, fui prá Emídio Navarro por obrigação, por imposição do Arsenal do Alfeite....porque 

já nessa altura, os aprendizes que vinham pró Arsenal do Alfeite, porque o quadro do Arsenal 

contemplava a categoria de aprendiz, mas o Arsenal do Alfeite obrigava os jovens a estudar na 

escola da área de residência! Nós trabalhávamos das 8 às 3 e meia e depois íamos pá escola, 

cada uma ia pá escola que tinha mais perto da sua casa. Eu voltei à Emídio Navarro, para fazer 

o curso industrial. Err....porque o Arsenal assim o exigia. Portanto, no fundo já havia a 

preocupação já nessa altura, por parte do Arsenal, em que os jovens aprendessem a componente 

profissional, mas estudassem. Inclusivamente, é bom que se diga, já nessa altura, o Arsenal do 

Alfeite não explorava a mão-de-obra dos miúdos, dos aprendizes, porque tinha sectores próprios 

onde se desenvolvia a aprendizagem. Não existia ainda este centro de formação, na altura, mas 

em cada sector profissional havia o cantinho da formação, com um operário que era indicado 

para estar com os miúdos, com os aprendizes nessa altura.  

 

José Julião – Portanto foi o primeiro e único emprego, foi sempre aqui… 

 

Luís Pereira – Foi, eu considero, posso considerar que foi o meu primeiro e único emprego. 

Passei por uma serralharia civil da Cova da Piedade, de um senhor que era o Domingos Beira 

Alta, muito conhecido na altura, tinha uma serralharia civil, mas no fundo aquilo funcionou 

durante um período de tempo muito curto. Eu saí da escola e depois logo a seguir o meu pai, 

que trabalhava no Arsenal, não descansou enquanto não me conseguiu trazer aqui pró Arsenal!  
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José Julião – O teu pai já era arsenalista… 

 

Luís Pereira – O meu pai era arsenalista e curiosamente saiu um ano depois de eu ter entrado, ou 

seja, eu entrei no Arsenal em 67 e ele saiu em 68.  

 

José Julião – Era mais fácil de entrar quando se tinha família lá dentro?... 

 

Luís Pereira – [abana positivamente a cabeça] Havia! Havia quase que o respeito pela 

continuidade, digamos assim. Não é difícil no Arsenal do Alfeite, não é difícil de encontrar 

gerações de pais, filhos, irmãos, não é difícil! Ainda hoje isso se verifica.  

 

José Julião – Eu encontrei um na mecânica [oficina de máquinas], que o avô já estava cá, 

foi o primeiro! O avô, o pai e ele! 

 

Luís Pereira – Exactamente! Eu começou no meu pai, mas tive os meus tios! Tive um tio, já 

falecido, o Ernesto Pereira, que depois se radicou na Figueira da Foz, foi um serralheiro de 

construção naval aqui no Arsenal, tive um tio meu que foi preso e estava a trabalhar aqui no 

Arsenal quando foi preso, pelo caso, envolvido no caso de Beja, era soldador aqui no 

Arsenal...esses irmãos da parte do meu pai e tive 1 irmão da parte da minha mãe que foi mestre 

dos serralheiros civis, o Dédó, que foi uma figura aí também muito prestigiada, porque era um 

bom profissional...e o meu pai não descansou, como eu te dizia, enquanto não me trouxe aqui 

pró Arsenal, não descansou! 

 

José Julião – Então, quando entraste no Alfeite, em 67... 

 

Luís Pereira – Exacto. 

 

José Julião – Foste para? 

 

Luís Pereira – Eu entrei no Arsenal do Alfeite para a oficina de caldeiraria de tubos. Onde estava 

um homem que eu recordo muitas vezes, que era o mestre Fernando Filipe…ainda chegou a 

escrever um livrinho que são Os Contos Almadenses. Esse homem, que era o mestre da oficina 

de caldeiraria de tubos, tinha, fazia logo ali uma triagem, digamos assim, dos miúdos que 

chegavam, pra ver as reais apetências que os jovens tinham e eu tive um mês na oficina de 

caldeiraria de tubos e depois transferiram-me pá oficina de serralharia e montagem, portanto, 

que era um sector onde era exigida alguma perícia em trabalhos minuciosos, de lima, com 

medidas de rigor…e eu desde cedo mostrei uma tendência grande pra fazer trabalhos de 
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minúcia! E tanto assim é que eu passado pouco tempo envolveram-me nos concursos de 

trabalho que existiam nessa altura, que unia várias empresas e escolas e levava os miúdos a 

concorrer entre si com a execução de trabalhos, que eu por acaso ainda tenho aí alguns dessa 

altura…e eu acabei por ganhar um concurso nacional, que foi feito na Escola Emídio Navarro, a 

fase nacional foi feita na Emídio Navarro, e acabei por ir representar Portugal em 1970, ao 

Japão! É, tive no Japão, em Chiba, aquele concurso realizou-se em Chiba. E depois levaram-nos 

a passear, ainda andámos por Tóquio, Quioto, Quitirama, Osaka!...Portanto, há certos episódios 

ligados à minha vida que tão também ligadas ao Arsenal do Alfeite, que pra mim de facto fazem 

com que eu tenha uma ligação com o Arsenal do Alfeite que vai além do local de trabalho. 

Portanto eu tenho uma afectividade com o Arsenal do Alfeite que ultrapassa o simples local de 

trabalho!  

 

José Julião – Como é que era o processo de progressão da carreira cá dentro? Ou seja, 

entrava-se com aprendiz...e depois… 

 

Luís Pereira – [sobrepondo-se] Como aprendiz, o aprendiz tinha 3 escalões, era aprendiz de 3.ª 

classe, aprendiz de 2.ª classe, aprendiz de 1.º classe....depois tinha ajudante sem prática, 

ajudante com prática, nós pra dizermos os escalões todos vamos perder aqui algum tempo!...[ri-

se] Ajudante sem prática, ajudante com prática...operário de 3.ª, operário de 2.ª, operário de 

1.ª...depois havia o especial, operário especial de 2.ª, operário especial de 1.ª.e depois havia os 

lugares de contramestre e mestre. Nessa altura era extremamente difícil chegar a mestre, muito 

difícil! Havia uma selecção muito rigorosa. Mas era preciso ir passando esses patamares 

todos!... 

 

José Julião – ...Mas o período que se tava em cada um dependia da...do tempo mínimo 

obrigatório…  

 

Luís Pereira – Havia um tempo mínimo obrigatório…Portanto, não implicava que a pessoa 

quando fizesse aquele tempo passasse obrigatoriamente. Infelizmente, eu tenho na ideia pessoas 

que foram reformadas do Arsenal do Alfeite como ajudantes, que nunca passaram de ajudantes!  

 

José Julião – Porque não tinham aptidão? 

 

Luís Pereira – Porque as pessoas que decidiam entendiam que eles não tinham condições pra 

passar de ajudantes! Ou seja, usava-se muito a terminologia de dizer assim “Se eu te promover a 

operário perco um bom ajudante e fico com um mau operário!” Isto existiu até ao 25 de Abril. 

Porque havia por parte de alguns mestres, honra seja feita a outros tantos que eram pessoas 
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verticais e que sabiam compreender o trabalho que os operários realizavam, mas havia mestres 

que eram reis e senhores! Não é? E eu posso-te contar uma história que eu estranhava imenso, 

quando era miúdo, eu tinha um mestre, já falecido, que era o mestre Adriano, que lhe chamavam 

o Fezes, não confundir com outro Adriano que nós aí tivemos que não tem nada a ver uma coisa 

com a outra....Esse homem, os oficiais de Marinha pediam-lhe autorização pra entrar na 

oficina! Eu disse assim “Epá, isto ser mestre tem muita importância!” Só mais tarde é que eu 

compreendi porque é que era aquela diferença, é porque o senhor era da PIDE! O senhor era da 

PIDE, não é? E então toda a agente lhe fazia a vénia! Portanto, era muito difícil tu teres um 

operário a fumar ao pé desse senhor, porque não existia essa possibilidade! Mesmo a questão do 

cumprimento, o operário era educado a esperar que ele dirigisse a mão, se ele entendesse que 

havia de cumprimentar o operário estendia a mão, senão o operário podia correr o risco de ficar 

ali com a mão pendurada e ele não o cumprimentava! Tou-te a falar de alguma coisa nos anos 

68s, 69, 70, mas isto é a realidade! Portanto, essas pessoas, que havia algumas deste calibre, 

decidiam um pouco daquilo que a pessoa era. E pronto....havia o mínimo prá pessoa passar de 

escalão, desde que houve informações da mestrança e também da classe dos engenheiros, esses 

sim decidiam tudo, mas não era fazer aquele tempo e passar de escalão!   

 

José Julião – E voltando à tua...ao teu caso pessoal...Foste aprendiz… 

 

Luís Pereira – [sobrepondo-se] Fui aprendiz, passei a ajudante...fiz a escolaridade que o Arsenal 

do Alfeite impunha na altura...é bom dizer que na altura eu não fiz o curso industrial, não 

concluí o curso industrial, conclui a habilitação que o Arsenal exigia, que era 3 anos do curso 

industrial e pelo menos uma disciplina do 4.º ano! E o Arsenal tinha uma regra que se os jovens 

não conseguissem atingir esse patamar mínimo, ou seriam despedidos do Arsenal ou seriam 

colocados como serventes. [abana positivamente a cabeça] Eu consegui fazer o mínimo que me 

permitiu passar a ajudante, e então cheguei à minha idade de ir prá tropa, err...saí do Arsenal 

pra ir pá tropa em 1973...saí já como operário. Portanto, eu saio do Arsenal do Alfeite, assentei 

praça no contingente geral em Leiria, fui repescado pó CSM, prás Caldas da Rainha, passei pó 

curso de sargentos e depois fui fazer a especialidade em Tavira. E fui repescado pró curso de 

sargentos milicianos precisamente porque tinha aquela habilitação que eles consideravam ser o 

mínimo permitido pra passar à classe de sargentos. Portanto eu, quando saí do Arsenal do 

Alfeite, tinha uma ideia que era cumprir o serviço militar em Portugal, até ao fim, se não fosse 

mobilizado pá guerra colonial. Quando fui pa Tavira, foi-me atribuída uma especialidade de 

atirador especial e no fim da especialidade tava mobilizado pá Guiné e desertei na altura. Em 

1973 peguei na trouxa e fui, fui pra Bruxelas! A ideia era ir prá Suécia mas o dinheiro não 

chegou e fiquei eu com mais 2 camaradas, ficámos em Bruxelas e obtivemos quase de imediato 

o estatuto de refugiado político, em Bruxelas, o estatuto de refugiado político da ONU. E fiquei 
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em Bruxelas até 1976. Isto porque, depois do 25 de Abril, que nós acompanhámos com grande 

alegria, nós não pudemos voltar logo, porque a lei da amnistia aos refractários e desertores....isto 

é um tema que muita gente não gosta de falar hoje, porque…mas eu faz parte da minha vida, 

não tenho qualquer problema em relatar isso! Err, quando veio o 25 de Abril, nós ainda viemos 

cá porque eu tive organizado politicamente em Bruxelas, ainda viemos cá a salto, mas tivemos 

que voltar, porque a amnistia só saiu 1 ano e tal depois do 25 de Abril. Depois, colocou-se ali 

uma questão de a minha mulher na altura tava grávida da minha filha mais velha e não, não 

tínhamos condições, porque nós não tínhamos praticamente retaguarda nenhuma aqui em 

Portugal…e esperámos que a menina nascesse, que a minha Xana nascesse e viemos no 

princípio de 1976. Portanto eu tinha criado um litígio com o Exército, err, para entrar no 

Arsenal do Alfeite tive que resolver esse litígio com o Exército, tive que me apresentar, resolvi 

essa situação, na altura houve umas penalizações, uns pagamentos de umas multas, de umas 

invenções que...aquela amnistia foi uma amnistia que teve que ser paga em dinheiro e...isso 

resolveu-se e entretanto voltei ao Arsenal do Alfeite, com a cédula militar, que entreguei e 

retomei a minha vida profissional dentro do Arsenal do Alfeite! Na altura já como operário, 

fixaram-me na secção de motores. Na oficina de serralharia e montagem, dessa feita, na secção 

de motores, que era um sector que eu sempre gostei muito. Onde fiquei 13 anos, 13 anos 

incluindo o tempo de aprendiz. Fiquei 13 anos, até 1980. Em 1980 fui eleito prá Comissão de 

Trabalhadores. Na altura havia uma tendência maioritária no Arsenal do Alfeite que elegia toda 

a gente pá Comissão de Trabalhadores e em 1980, eu com operários do meu tempo, achámos 

que devamos constituir uma lista alternativa e concorremos à Comissão de Trabalhadores e eu 

fui eleito, era o cabeça de lista e fui eleito pá Comissão de Trabalhadores. Eu refiro isto 

porquê? Porque há um ano em que acontece uma coisa engraçada…Em 1980, abrem concurso 

pra vir aqui prá escola...e eu tenho essa data como referência, porque quando abrem concurso 

pra vir práqui, eu criou-se-me um problema de consciência…que eu fiquei divido entre, sendo 

eu uma pessoa activista dos direitos dos trabalhadores e que me prezo muito de continuar a ser 

nos dias de hoje, quando abriu uma vaga pa monitor aqui pá escola, eu fiquei satisfeito, diz 

“Epá, eu gostava imenso de ir pá escola!”, porque eu tive uma ligação muito íntima com a 

aprendizagem. Mas ao mesmo tempo, não gostei, “Não, eu tou aqui na oficina, se eu vou sair 

daqui pa ir pá escola, vai-se criar a ideia que eu fui pá Comissão de Trabalhadores pa procurar 

uma situação melhor, não concorro!” Não concorri!...Concorreu um colega meu, entretanto já 

falecido, lamentavelmente, mas chumbou…porque entretanto as admissões pa monitor eram um 

pouco rigorosas, eram feitas fora do Arsenal do Alfeite por uma entidade independente, foi feita 

em Xabregas, foi um exame que decorreu durante 3 dias e esse meu colega chumbou. O que 

obrigou a Administração a abrir concurso de novo...E eu nessa altura disse “Não, isto...eu tenho 

que concorrer!”, concorri e fiquei classificado em 1.º lugar e vim práqui em 1980. Coincidiu a 

minha vinda práqui exactamente com o arranque da acção piloto! Porque a aprendizagem teve 
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aqui uns anos de interregno, de 74 a 80, isto ficou, criou-se aqui um impasse... e em 1980 

arrancou-se com uma acção piloto que envolveu então [conta pelos dedos] o Braço de Prata, a 

Siderurgia Nacional, a Setnave  e o Arsenal do Alfeite. Infelizmente, infelizmente...eu digo isto 

porque as outras empresas, a Siderurgia Nacional acabou, a Braço de Prata passou a 

Imdep…[encolhe ombros] sumiu-se! E Setnave, neste momento não acompanho, mas creio que 

também abandonou a formação nestes moldes...resta o Arsenal! O Arsenal desde 1980 que tem 

celebrado protocolos, no fundo é quase como uma parceria com o Instituo de Emprego e 

Formação Profissional e temos desde 1980 formado jovens em áreas que interessam ao 

Arsenal. No fundo, nós temos permitido a renovação dos quadros profissionais do Arsenal do 

Alfeite. E isto foi tão positivo que em dada altura, nos anos 90, a Administração criou uma 

regra, um regulamento, em que os alunos que saiam da escola de formação do Arsenal do 

Alfeite, eram colocados nas saídas profissionais, mediante a média que obtinham nos cursos. 

Err, só os muito maus e os muitíssimo bons que tinham saídas melhores é que não ficavam no 

Arsenal, agora, a maior fatia ficavam no Arsenal! Temos hoje uma parte considerável da nossa 

mestrança e dos nossos monitores aqui, nós aqui temos 4 monitores, 3 foram formados, são 

produtos da nossa escola...isto tem um valor muito grande, na minha opinião!...São aprendizes, 

saiem da escola foram operários, mais tarde concorrem a formadores, vêm dar formação...isto é 

um exemplo, que pode dizer um exemplo paradigmático, de alguma coisa que [faz um gesto 

circular com a mão] que se renova, não é? E que vai sempre evoluindo! Infelizmente pra nós 

este ciclo encerrou com a chegada ao poder do Doutor Durão Barroso...o Doutor Durão 

Barroso e a Doutora Manuela Ferreira Leite, por condicionalismos que eles sabem de certeza 

absoluta explicar melhor do que eu, proibiram as admissões de pessoal no Arsenal. Com isso, 

ficaram também fechadas as admissões dos aprendizes… 

 

José Julião – [interrompe] Mas isso não foi desbloqueado ainda?... 

 

Luís Pereira – [sobrepondo-se] Nunca mais foi desbloqueado! A Administração do Arsenal do 

Alfeite tem feito tentativas sistemáticas de retomar o ritmo antigo de, à medida que os jovens 

vão acabando os cursos, serem admitidos no Arsenal, isso tem sido praticamente impossível! As 

únicas excepções que a Administração conseguiu foi admitiu 8 técnicos de electrónica prós 

quadros do pessoal, aproveitados de 2 cursos de electrónica que nós fizemos, conseguiram 

autorizações, enfim, com muita justificação da necessidade que tinham daqueles jovens...e agora 

admitiram-se 2 soldadores e 3 serralheiros civis, mas isto em 2 centenas, conseguiram-se fazer 

12 admissões, o que é de facto muito mau! De qualquer modo, a filosofia de orientação do 

Arsenal em relação à formação é que a formação que nós aqui damos é sempre em áreas da 

necessidade do Arsenal do Alfeite! Ou seja, o Arsenal do Alfeite não tá a dar formação à toa, 

está a dar formação com a perspectiva de amanhã precisamos de um profissional, um serralheiro 
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mecânico, um...agora temos aí uns cursos de técnicos de manutenção industrial, de mecatrónica, 

que no fundo são os antigos electromecânicos, temos electrónica de telecomunicações, vamos 

ter este ano electrónica de computadores… 

 

José Julião – E voltaram os carpinteiros!... 

 

Luís Pereira – E voltaram os carpinteiros...Este curso que está agora a decorrer e tem sido um 

curso fantástico! E vocês se puderem recolher ali umas imagens das embarcações que eles já 

fizeram, com a orientação de um formador muito bom que é o Mário Figueiredo, aliás, deve ser 

do vosso conhecimento...este curso que é um curso de operadores de construção e reparação 

naval tem em vista a possibilidade de virem a responder às necessidades da Fragata 

D.Fernando II e Glória! Porque, as pessoas, quer queiram quer não queiram, as pessoas que 

mandam, não é? Perderam de vista a importância das profissões, perderam de vista a 

importância dos matiéres! Quando quiseram renovar, reestruturar a Fragata D.Fernando II e 

Glória, quando houve aquele processo de recuperação, porque a fragata sofreu um incêndio, 

depois foi reconstruída e este presente na Expo 98...chegaram à conclusão que se quiseram 

profissionais pra recuperar a fragata, foram buscar reformados! Ora...e agora de facto eles 

acordaram pa essa realidade e tão a dar abertura pa se formar pessoas no campo das madeiras e 

agora também nas fibras, porque há muita coisa agora que se tá a introduzir as fibras. Este curso 

é um curso que tá com muito êxito e inclusivamente tamos já a pensar que ele tenha 

continuidade! Que a seguir a este venha… 

 

José Julião – Diz-me só uma coisa...tu há bocado disseste que entre 74 e 80 houve um 

interregno na formação...como é que se processava antes de 74? Portanto, havia 

normalmente um mestre que era responsável pela formação, mas eu já falei com outras 

pessoas e entrevistados e disseram que havia mestres que não ensinavam!...Havia 

operários muito bons, por exemplo soldadores, que era prós outros não aprenderam o 

segredo! E havia outros que ensinavam tudo e que eram as boas pessoas, os bons 

mestres…Como é que era feita a aprendizagem em termos formais e em termos 

informais? 

 

Luís Pereira – Sim, vamos lá ver!...Nós tínhamos a formação no Arsenal do Alfeite, que nessa 

altura não tinha a designação de formação, não se pode dizer que fosse homogénea, não se pode 

dizer que fosse homogénea! Portanto eu não tenho a noção exacta de como é que a formação de 

aprendizes se processava na construção naval…Era aprendizagem, até porque no quadro de 

carreiras existia o lugar de aprendiz…Eu, o que eu posso dizer é que os mestres e os operários 

com os quais eu convivi todos eles gostavam de ensinar!...Agora, nós não podemos ter uma 
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memória tão selectiva que fique na ideia que alguém não respondeu a uma determinada questão, 

então os mestres e os operários não gostavam de ensinar, escondiam as coisas na gaveta!...Isso 

acontece, mas a gente mais à frente vamos ver em que condições…Sempre que se tratava da 

transmissão de conhecimentos de operários ou mestres prós jovens, prós aprendizes, eu nunca 

assisti a nenhum tipo de limitação, eu senti sempre que as pessoas gostavam de ensinar aquilo 

que sabiam...agora, quando tínhamos pessoas mais ou menos ao mesmo nível e que podia haver 

competição entre eles é que havia o esconder de algumas coisas! Vamos supor que um operário 

fez uma ferramenta pra encarar uma determinada reparação de uma bomba ou de uma válvula, 

que lhe facilitava a vida...ele fazia aquela ferramenta e guardava-a pra ele, guardava-a! Daí 

começar a haver a ideia, diz “Bolas, estes fulanos escondem a ferramenta na gaveta, não 

querem!...” Não! As pessoas eram muito obrigadas a criar as suas próprias condições e havia 

aquela vontade de preservar aquela ferramenta que fabricavam! Porque a gente sabe 

perfeitamente bem e havia muitos exemplos que quem fez aquela ferramenta pa executar aquele 

trabalho estimava aquela ferramenta de uma dada maneira e não a deixava a uso porque ele 

quando a voltasse a precisar provavelmente já não estava nas condições!...Portanto, existia um 

bocado a tendência de algumas pessoas com alguns conhecimentos não os transmitiam, mas não 

os transmitiam às pessoas que tavam muito ao nível delas, porque elas sentiam que alguma 

coisa de sobrevivência ali estava! Agora, em relação aos adultos, operários ou mestres, pós 

aprendizes, nunca vi qualquer limitação a ensinar, gostavam!... 

 

José Julião – E esses quando chegavam, havia?...Por exemplo, sei que haviam muitas 

empresas que tinham praxes, outras davam alcunhas, como é que era aqui?....  

 

Luís Pereira – Sim, sim, concerteza! [sorri] O Arsenal do Alfeite…eu passei por isso tudo! 

Passei por isso tudo, embora, vamos lá ver…Eu talvez tenha tido um percurso, dentro do 

Arsenal, um pouco diferente, porque eu, ao fim de 3 ou 4 meses, tinha um posto de trabalho um 

pouco separado, dentro do sector de aprendizes, o monitor na altura quer era o Luís Monteiro, já 

falecido...ele criou um posto de trabalho onde eu desenvolvia os trabalhos com vista a ir ao 

concurso, não é? Ora bem, eu conheço as praxes, posso-te falar de algumas, não é? Nós na 

altura havia uns magnetozinhos que geravam corrente eléctrica, não é? [faz o gesto de dar a 

manivela] Dava-se a uma manivela e gerava corrente eléctrica. E havia quem perdesse tempo a 

ligar uns fiozinhos de cobre ao torno e depois ficava ali, a uns metros de distância...quando 

alguém se aproximava do torno, ele dava ali volta aquilo, aquilo unia, fazia ali uma patanisca no 

torno, a pessoa assustava-se, pronto! Eh, e pronto, sei lá! O que é que eu te posso dizer?...Pôr 

um gancho no bolso do fato de macaco e essas histórias que as pessoas lembram, arrancar o 

bolso!...As praxes existiam, mas eu não tenho...além disso, além disso não tenho uma grande 
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ideia, porque no fundo eu tive um desenvolvimento de aprendizagem que fugiu um bocado do 

contexto normal, porque a minha ligação aos concursos de trabalho foi muito grande!... 

 

José Julião – E alcunhas, tinhas? 

 

Luís Pereira – Alcunhas? Eu tinha uma alcunha, eu era o Chinês. Porque eu tenho os olhos 

pequeninos, não é? [sorri] Err, o que me obrigou a fixar uma quadra do poeta Aleixo que dizia, 

não é, que o que importa... “Que importa que os meus olhos sejam os mais pequenos do mundo? 

O que interessa é que eles vejam o que os homens são no fundo!”... Mas há uma parte da minha 

família que tem os olhos pequeninos e chamavam-me o Chinês. Ainda há aí uns amigos antigos 

que fazem o favor de não se esquecer disso!...[ri-se] 

 

José Julião – Então e como é que era a vida cá dentro? Tamos a falar porque há uma 

diferença antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril… 

 

Luís Pereira – [acena positivamente com a cabeça] Muito grande, muito grande!... 

 

José Julião – [sobrepondo-se]...Até, tu tiveste um interregno até maior do que o 

normal...Antes, por exemplo, reivindicações, protestos, como é que se faziam antes do 25 

de Abril?  

 

Luís Pereira – Nós...antes do 25 de Abril, não havia Comissão de Trabalhadores eleita. Nem 

sindicato, aliás o sindicato já foi uma luta ganha depois do 25 de Abril, porque durante muito 

tempo, mesmo depois do 25 de Abril, persistiu o entendimento que este sector, que era 

considerado um sector das fábricas militares das Forças Armadas, não deviam de ter sindicato. 

Já foi uma luta ganha uns anos bons depois do 25 de Abril…Antes do 25 de Abril, as lutas 

faziam-se de uma forma diferente, muito ousada!... Muito difícil e implicava alguns sacrifícios, 

não é? Portanto eu tenho ideia de pessoas que foram presas, que foram retiradas daqui de dentro 

do Arsenal do Alfeite e foram presas...Err, algumas por actividades que não passavam de um 

simples exprimir de opiniões e era suficiente pra serem feitos prisioneiros do Antigo Regime! 

Inclusivamente, eu essa ideia, não a tenho só do Arsenal do Alfeite, mas da Cova da 

Piedade...porque nós na Cova da Piedade, uns dias antes do 1.º de Maio, a polícia política vinha 

buscar pessoas que levava prá cadeia e que as libertava uns dias depois do 1.º de Maio, isto para 

prevenir que no 1.º de Maio não houvesse...não houvesse levantamentos populares! E o que era 

curioso é que na altura uma forma de luta que os trabalhadores tinham era não vir trabalhar no 

1.º de Maio!...Nem todos o faziam mas alguns...e nos últimos anos antes do 25 de Abril já havia 

uma adesão crescente a não vir trabalhar no 1.º de Maio. Era!...As lutas faziam-se em torno de 
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exigências de condições de trabalho. Faziam-se reuniões, praticamente espontâneas, eram 

eleitas comissões à doc, que iam colocar junto à Administração as exigências dos 

trabalhadores…Eu ainda me recordo que quando vim ainda se trabalhava ao Sábado! Umas das 

principais lutas que eu tenho memória foi termos começado a trabalhar sábado sim, sábado não, 

até que se deixou de trabalhar ao sábado, não tenho ideia exacta de quando é que isso 

aconteceu...Mas havia algumas pessoas que se destacavam pela sua frontalidade em se colocar à 

frente das lutas e colocar as exigências e reivindicações às administrações do Arsenal. Em 

Fevereiro de 1974, fez-se uma greve no Arsenal do Alfeite de 3 dias! Uma greve evidentemente 

ilegal nessa altura. O que demonstrou que no Arsenal do Alfeite sempre houve uma capacidade 

muito grande de enfrentar os problemas e de não nos vergarmos aqui às determinações, porque 

determino e mando publicar! Não é? E essa altura, no fundo, nós aqui no Arsenal do 

Alfeite...nós, nós quem seguiu esses passos!...É uma escola de...tanto nos prepara para a 

profissão como nos preparou prá vida! Vamos ver se não havia pessoas no Arsenal do Alfeite 

que tinham percursos menos correctos, menos...toda a gente reagia aos acontecimentos, toda a 

gente era um lutador, não! Agora, havia uma consciência de classe muito grande e um respeito 

muito grande por aderir a todas as formas de luta que existiam na altura! Hoje nós temos uma 

luta dentro da empresa, uma parte considerável da fábrica não adere à luta com a maior das 

tranquilidades! Ou seja, com o pós 25 de Abril, criou-se a ideia que é esta: pode fazer-se a 

greve, pode não fazer-se a greve! Tanto tem direito os trabalhadores que fazem a greve, como os 

trabalhadores que não fazem a greve! Esta é uma ideia quanto a mim errada, porque se nós 

estamos a defender algo prós trabalhadores não o fazemos dissociar dos interesses da empresa! 

Portanto, porque isso aí é preciso pôr os pontos nos is! As lutas dos trabalhadores do Arsenal do 

Alfeite devem em primeiro lugar ter em vista os interesses, que imbricam um no outro, dos 

trabalhadores e da empresa, porque uma coisa sem a outra não existe! Uma coisa sem a outra 

não existe! Portanto, eu que sou aprendiz, operário, formador e hoje técnico industrial desta casa 

e que sou uma pessoa que participo nas lutas todas que se fazem dentro do Arsenal do Alfeite, 

eu faço-o sempre com a convicção de que nós estamos a tomar a atitude melhor pra defender os 

trabalhadores e a empresa! Agora é evidente que há pessoas que hoje não aderem a uma luta e 

fazem-no com muita tranquilidade! Antes do 25 de Abril, as pessoas aderiam às lutas, mesmo 

que não as compreendessem de fio a pavio, eram solidárias com os camaradas que estavam 

naquela frente de luta! Hoje isso vai-se perdendo… 

 

José Julião – Então e...cá dentro, as condições de trabalho, nomeadamente o tipo de 

regalias que cá tinham eram reduzidas, não havia creche, não havia...já havia refeitório? 

 

Luís Pereira – Antes do 25 de Abril, a situação dos trabalhadores era diametralmente oposta 

daquilo que é hoje. Nós hoje estamos...os trabalhadores têm que continuar a ser reivindicativos 
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mas temos outras preocupações que não existiam antes do 25 de Abril. Nós hoje, os 

trabalhadores lutaram por ter bons instrumentos de trabalho, ter botas de protecção, ter roupa 

adequada ao exercício da usa função, ter óculos de protecção, ter o capacete, ter as luvas, não 

havia nada disso! Curiosamente hoje temos tudo e muitos colegas têm resistência em utilizar, 

nada mais errado! Se nós formos aí conviver com trabalhadores de outras empresas, as pessoas 

preservam muito as suas mãos, os seus olhos, o seu corpo e usam os meios de protecção. Aqui 

nem sempre… 

 

José Julião – Porquê, acham que é assim uma coisa...difícil? 

 

Luís Pereira – Epá, é muito aborrecido, o capacete é quente, as luvas não...enfim! Mas, 

paulatinamente as coisas têm vindo a evoluir. Noutros tempos não havia e muitas das lutas se 

fizeram em torno disso. Porque era frio no Inverno, porque era muito quente no Verão, isso 

ainda continua a ser verdadeiro, mas nós evidentemente temos a compreensão que aquecer uma 

oficina com a dimensão das oficinas que nós aí temos e então aqui esta construção naval, que é 

uma oficina aberta, isto é uma construção dos anos 30! Isto, como vocês sabem, foi concluído 

em 36, nessa altura não havia preocupações com os trabalhadores, não é? Mas hoje em dia tudo 

o que se vai fazendo já se faz tendo em consideração as condições ergonómicas e isso é visível! 

Mas é evidente que, a própria roupa de trabalho, a forma como os operários se apresentavam 

antes do 25 de Abril, que começa a ter semelhanças com os dias de hoje, o que eu lamento 

pessoalmente…mas não havia! Não havia roupa de trabalho, não ias à ferramentaria levantar um 

fato de trabalho! Agora tens um fato de trabalho pra trabalhar na oficina, se fores a bordo, um 

trabalho mais sujo, há um fato de trabalho que pode ser utilizado práquele trabalho! Quer dizer, 

não...houve evolução nesse aspecto. Tu querias tomar banho de água quente, antes do 25 de 

Abril nem tinhas sequer a ousadia de dizer que não tinhas águas quente, enfim! Também era um 

motivo de luta, as casas-de-banho na altura eram de facto deprimentes! Que se arrastaram no 

tempo, até há muito pouco tempo atrás ainda tínhamos instalações sanitárias vindas de origem 

do Arsenal, mas tem havido um esforço de modernização desses apetrechos, enfim...A situação 

do Arsenal do Alfeite depois do 25 de Abril é um pouco a história do nosso país, não é? Há uma 

situação do antes 25 de Abril em que as próprias relações dos operários com as chefias se 

alterou, não é? Portanto, o 25 de Abril foi bem-vindo, entre muitas coisas, por essa também.  

 

José Julião – As relações com os mestres, com os engenheiros...ninguém falava com os 

engenheiros, os aprendizes nem lhe dirigiam a palavra, não é? 

 

Luís Pereira – Nós geralmente só iríamos à presença do engenheiro se tivéssemos feito alguma 

coisa indevida, não é? E quando fossemos ao engenheiro era pra ouvir um sermão ou mesmo 



 12

sermos avisados que íamos ter um castigo, fora disso nós não passávamos do contramestre ou 

do mestre! 

 

José Julião – E hoje se for preciso já se fala mais directamente… 

 

Luís Pereira – Não existem barreiras, hoje em dia não existem barreiras! Até porque a geração 

dos nossos quadros evoluiu muito, os engenheiros da casa, há um tratamento...Bom, vamos lá 

ver, eu não posso...eu tou a falar da minha experiência! Não tenho qualquer tipo de limitação a 

falar com os engenheiros e não constato que os engenheiros que nós aqui temos no Arsenal 

sejam elitistas ou que afastem, acho que não, há um convívio, há uma forma de estar muito 

positiva!  

 

José Julião – Há uma expressão que me falaram que é muito curiosa que é o pisar a relva. 

Isso é uma coisa relativamente recente, não é? Porque eu falei com pessoas mais antigas, já 

reformadas e que não sabem o que é isso… 

 

Luís Pereira – Sim, sim...Bom, o pisar a relva há quem diga que se encontre já em textos antigos 

essa expressão, mas eu também...eu lembra-me que o pisar a relva começou por altura dos anos 

80 e consistia no seguinte: nós no Arsenal do Alfeite sempre tivemos um problema que foi o da 

actualização salarial. A actualização salarial faz-se sempre muito tardiamente. Nós tivemos anos 

que chegámos a receber em Outubro, nós tivemos um ano que recebemos o aumento salarial 

desse ano em Outubro! E depois é normal receber em Abril, Maio, Junho…E os trabalhadores 

passava Janeiro, Fevereiro...o aumento era aprovado mas depois nunca mais era posto no 

ordenado dos trabalhadores, não era actualizado! Isso era um dos factores que levavam as 

pessoas espontaneamente a irem-se colocar à frente da Administração e depois nós éramos, eu 

digo nós porque tive 11 anos na Comissão de Trabalhadores...aliás, a minha vida aqui no 

Arsenal é um pouco abrangente! Eu tive 11 anos na Comissão de Trabalhadores e passei muito 

por isso...nós ás vezes “Epá, a malta tá-se a concentrar à frente da Administração!”, às vezes até 

alguém colega da Administração “ O que é que se tá a passar?” “Epá, olha, vamos ver então!” 

Praticamente era naquelas fases em que as pessoas já estavam completamente revoltadas “Então 

mas o ordenado não vem? Já toda a agente recebeu!”, depois as pessoas perguntavam, havia 

sempre quem tivesse alguém na manutenção militar, na Ogma, na Braço de Prata!... 

 

José Julião – Aqui era o último... 

 

Luís Pereira – Aqui era o último! Então a malta ia pisar a relva, porquê? Porque aquilo ali à 

frente da Administração não havia aquela fonte! Aquela fonte foi mandada construir pelo então 
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administrador Forte, que mandou...não sei se pra... [ri-se] pa limitar o espaço, é bem possível, é 

bem possível!... Mas a rapaziada ia práli pisar a relva. O que é facto é que conseguíamos 

sempre que a actualização salarial fosse feita passado 2 ou 3 dias! Porque o próprio 

administrador, os administradores, que eram confrontados com essa situação, aquilo era tão fora 

do contexto, era uma coisa ilegal, mas os trabalhadores iam todos práli, aquilo era uma coisa 

impressionante! Eu não sei se voltarei a ver isso, aqui dentro!...Os trabalhadores todos e 

atenção! Nós agora temos 1200 trabalhadores, nós chegámos a ter 3500 e depois temos vindo a 

descer...um dado curioso é que nós em 39, o Arsenal arranca com 1200 trabalhadores e hoje, 

passados 69 anos, tamos com 1200 trabalhadores. Mas isto foi crescendo, chegámos aos 3500 

[traça uma curva com o dedo] e depois fomos descendo...portanto, vocês tão a ver o que é uma 

concentração contra qualquer direito legal mas que punha ali 90% dos trabalhadores! O 

administrador telefonava sei lá pra onde, diz “Então como é que é? Tenho aqui os homens...”, 

que eles eram obrigados a reconhecer “Tem razão, já toda a agente recebeu!”...e então vinha a 

autorização e depois saia um aviso no outro dia “O pagamento dos retroactivos será efectuado a 

tal, tal, tal”...pronto! E a palavra de ordem pisar a relva nasceu daí. E depois, em dadas altura, 

levantou-nos algumas questões, porque nem sempre aquela passa de boca em boca “Vamos 

pisar a relva!”, havia situações em que não se justificava e nós de antemão sabíamos que não ia 

juntar e tínhamos às vezes que tentar desmobilizar um bocado isso, porque...epá, pisar a relva 

com 100 pessoas? Quer dizer, vamos lá ver!...Tinha que ser por um acontecimento que unisse 

toda a gente e esta questão do pagamento do salário unia toda a gente. Eu tenho impressão que 

tive na Comissão de Trabalhadores onde isso começou. Nós tivemos aqui uns anos pá que se 

ganhou uma grande confiança entre os trabalhadores e a Comissão de Trabalhadores, havia 

uma grande unidade, uma grande inter-relação, eh, depois veio-se perdendo, mas isso tem a ver 

com a vida, nós também fomos envelhecendo, não é? Os camaradas mais combativos foram-se 

reformando…Aliás, vocês tão a falar com uma pessoa que já não devia tar cá, não é? Eu faço 

este anos 41 anos de Arsenal, faço 41 anos de Arsenal...Portanto, eu não estava a pensar 

reformar-me, mas com esta lei, com a alteração da lei, portanto se eu me reformasse agora, 

apesar de ter estes anos de casa mas como só tenho 55 de idade, faço 56 em Agosto, tinha uma 

penalização muito grande, não é? Eu já naturalmente não tava a pensar reformar-me, porque eu 

estou aqui, tou num sítio onde concorri pa tar cá, portanto ninguém me obrigou a vir páqui, tou 

aqui com muito gosto! E... epá, não tou a pensar reformar-me. Mas já, no fundo, eu com 41 

anos de casa, nós encontramos aí mais 2 ou 3 pessoas que ainda se mantêm no Arsenal  com 

estes anos de casa. 

 

José Julião – Voltando à tua experiência, quando vieste práqui prá formação, como 

monitor, portanto ainda destes formação efectiva… 
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Luís Pereira – [abana positivamente a cabeça] sim, eu tive 18 anos a dar formação!  

 

José Julião – Monitor de?... 

 

Luís Pereira – Serralharia mecânica. Portanto a minha profissão de origem é serralharia 

mecânica. E na altura chama-se serralharia mecânica e ajustagem, porque fazia os tais trabalhos 

de ajustamentos...Portanto eu quando vim práqui, ainda vim práqui como operário, concorri 

como operário e estive 3 anos a dar formação como operário! Porque na altura, e felizmente isso 

já foi ultrapassado, quem vinha dar formação tinha que ter 3 anos de formador para poder 

ingressar na carreira de monitor. Eu ainda apanhei isso, felizmente os nossos, os monitores 

jovens não tiveram que passar por essa situação! Têm que hoje que passar por uma situação que 

têm os escalões congelados, mas isso é...é o tempo que corre, que como vocês sabem, é o país 

todo, não é só daqui...De maneira que tive então a dar formação de serralharia mecânica 18 anos 

e tive o grato prazer de o último curso que eu dei, portanto.... [leva mão ao rosto em gesto 

pensativo] eu fui promovido há 6 anos....o último curso que eu dei terá sido há 7, 

err...aproximadamente...um dos jovens que teve no último curso ganhou um concurso nacional 

de serralheiro mecânico ajustador na FIL e foi à Coreia representar...que é uma coisa que pra 

mim dá-me uma satisfação enorme! E dá-me uma satisfação por isto…pedem-me, dizem-me 

assim “Vocês não querem concorrer a um concurso de serralheiros mecânicos ajustadores?” 

“Queremos!” e eu precisava de ter jovens pra se prepararem pró concurso...e eu já não estava a 

dar formação, fui ver os apontamentos que tinha e pelas notas que eles tinham tido, isto já foi 

uns anos depois de eu ter deixado de dar formação, chamei-os e ficou o João Matos, que acabou 

por ganhar o concurso e foi à Coreia. E a partir daí nunca mais houve, nós nunca mais 

participámos em concursos de trabalho, até porque...agora os horários estão concebidos de outra 

maneira. Nós até dada altura, os cursos tinham uma carga horária muito grande na parte prática , 

provavelmente seria o 80, agora não ficou no 8 mas...está a dar-se muita importância à área 

formativa comum, á sócio cultural. O que de facto tem importância porque nós, os nossos 

operários de hoje e do futuro, não podem ser pessoas só pa servir, pa levar peças no gasóleo...e 

pa desapertar parafusos e pa apertar parafusos, nós temos que no fundo construir operários que 

sejam capazes de reparar a máquina, mas que também sejam capazes de compreender o 

funcionamento da máquina, os fenómenos que se operam, enfim, tem que haver aqui um 

casamento [entrelaça dedos] entre a teoria e a prática. Evidentemente estes cursos têm uma 

maior componente de prática, isso é sem dúvida nenhuma e ainda bem que assim é! Mas dando 

valor à área sócio cultural.  

 

José Julião – E noutras áreas, menos profissionalizantes, a informática e essas coisas, 

também têm… 
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Luís Pereira – [sobrepondo-se] O que é que acontece? Há certas saídas profissionais que se nós 

não as fizermos aqui dificilmente encontraremos noutro lugar! Se nós falarmos da informática, 

nós não podemos ter a pretensão de ser os melhores a dar informática, porque informática há 

muita saída! Ou seja, se o Arsenal do Alfeite precisar de um técnico de informática, pode ir ao 

mercado e encontrar o técnico de informática, agora se quisermos um serralheiro mecânico, um 

soldador, um serralheiro civil, um carpinteiro, se não o formarmos nós aqui nós não o 

encontramos em lado nenhum! Não é? Até porque é uma coisa que é interessante também 

verificar, qualquer carpinteiro que ande aí no mercado de trabalho, não se vai sujeitar a deixar 

de ganhar lá fora, pra vir ganhar o ordenado no Arsenal, porque os ordenados no Arsenal 

continuam a ser ordenados baixos! Portanto não vamos conseguir convencer um operário 

qualificado carpinteiro que esteja aí fora com a sua vida estabilizada “Olha, vens pró Arsenal 

mas vens ganhar menos!” O que é diferente de nós formarmos um jovem e ao fim da formação 

ele deixar de receber uma bolsa de formação que não passa dos 50 euros e passar a ter uma 

remuneração de 500 ou 600! Pra ele representa um salto de qualidade... 

 

José Julião – Quando abriu a Lisnave em 60 e… 

 

Luís Pereira – ...E 6, se não me engano! [acena positivamente com a cabeça] 

 

José Julião -...Sentiu-se aqui no Arsenal alguma purga de… 

 

Luís Pereira – [sobrepondo-se] Sentiu-se muito!...Aliás, isso é um ponto importante. O Arsenal 

do Alfeite é como que um viveiro onde tanto a Siderurgia Nacional [conta pelos dedos], como a 

Lisnave, como a Fisipe, como os navios que estavam no Mar da Palha, os empreiteiros...vinham 

angariar mão-de-obra ao Arsenal. E os trabalhadores do Arsenal do Alfeite nessa altura, as suas 

férias eram gozadas a trabalhar nas paragens da Fisipe, nas paragens da Siderurgia Nacional...e 

muitos despediram-se mesmo do Arsenal! Quando foi a Lisnave, muitos trabalhadores do 

Arsenal foram trabalhar prá Lisnave. 

 

José Julião – Os salários eram mais elevados do que aqui… 

 

Luís Pereira – Os salários eram o dobro ou o triplo! O dobro e o triplo…Curiosamente alguns 

casos, quando a Lisnave entrou em recessão, voltaram ao Arsenal e o Arsenal de facto, isto tem 

que se dizer, o Arsenal do Alfeite deixou sair quem quis sair e quando quis, pra ir prá Lisnave e 

outros sítios e também depois voltou a acolhê-los, que isso tem, pra mim, tem importância! E 

não foi 1caso nem 2! Porque é que isso acontecia? Quando as pessoas iam à Lisnave, ou à 
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Siderurgia ou à Fisipe, ou mesmo à Parry&Son quando ainda existia, “Olhe eu trabalho no 

Arsenal”, eles entregavam-lhe a caixa da ferramenta e mandavam-nos directamente fazer o 

trabalho! Era quase como um diploma, trabalhar no Arsenal! Porquê? Porque o Arsenal do 

Alfeite de facto primava por fazer as coisas com critério e isso só se conseguia porque havia 

transmissão de conhecimentos! O que vem desmistificar um bocado aquela ideia que nós ainda 

há bocadinho abordarmos que era de as pessoas esconderem as coisas, desmistifica um bocado 

isso. Porque de facto a transmissão de conhecimentos foi-se fazendo de geração em geração de 

trabalhadores. De há uns anos pra cá, nós demos um passo de qualidade muito grande, aliás tive 

ocasião de te mostrar, quando vieste ver ali aquela sala onde nós temos os trabalhos feitos pelos 

miúdos, onde se encontram toda aquela panóplia dos manuais de formação. Ou seja, de há uns 

anos pra cá há o rigor e a preocupação de ter uma memória da formação que se vai fazendo! Ou 

seja, não é uma transmissão de conhecimento de boca a boca, também é, também se continua a 

aprender a ver, também se continua a aprender a ver e isso aí...ou fica um filme, ou fica só na 

memória, mas agora os manuais, os conteúdos, os procedimentos...Aliás, não é por outro motivo 

que o Arsenal do Alfeite está acreditado, não é? E podemos hoje mostrar que de facto houve 

uma evolução grande nesse aspecto…É uma boa ideia, não é? E tá aí no sistema, temos o 

SIAGIP, qualquer pessoa que consulte o SIAGIP, que já são umas centenas de pessoas que 

podem aceder ao SIAGIP, vão lá e vêm o curso de Carcam ?, o CAD a 2 dimensões, a 3 

dimensões, o Word, o Excel, enfim, todos esses cursos, qualquer pessoa vai e tá tudo em 

sistema, as pessoas lêem, tiram cópias, quer dizer...esse secretismo, se alguma vez existiu, aqui  

prova-se que não há segredos nenhuns, há é grande vontade de que as pessoas venham à 

formação profissional! E outra coisa importante, o Arsenal do Alfeite de há uns anos pra cá tem 

vindo a conseguir cumprir com as horas de formação obrigatórias para os trabalhadores!...E ao 

contrário do que acontecia ao princípio, que havia alguma resistência, hoje as pessoas vêm prá 

formação por parte dos próprios e isso é inevitável. Quando se rompe com uma situação, há 

uma reacção. E as pessoas hoje vêm prá formação satisfeitas, vêm bem! Vêm bem, não...se 

ouve reclamações, não se ouve...vêm bem e até andam a ver “Olha, ainda não fiz este curso, 

ainda não fiz aquele curso!” pra falaram com o chefe, pró chefe eventualmente os enviar. E 

inclusivamente isso verifica-se também com o ensino nocturno. Os nossos trabalhadores do 

Arsenal do Alfeite, uma parte considerável dos trabalhadores operários e não só, tiraram o 9.º 

ano e o 12.º aqui! Porque a nossa escola funciona com o horário pós-laboral, embora a 

responsabilidade da formação no horário pós-laboral seja da escola da Amora… 

  

José Julião – ...Da escola da Amora...também cá tiveram a Emídio? 
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Luís Pereira – Na altura era a Emídio, depois não sei o porquê, mas passou a ser a escola da 

Amora. A escola da Amora, os professores vêm aqui dar a formação, a formação é da 

responsabilidade deles, nós no fundo funcionamos como cedência de instalações.  

 

José Julião – Há bocado tavas a dizer que um arsenalista lá fora arranjava trabalho 

facilmente porque tinha um prestígio enquanto trabalhador qualificado. Mas para além 

disso não era?...Como é que sentias a relação entre o Arsenal e Almada? 

 

Luís Pereira – 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, o actual 

Presidente da Junta de Freguesia da Cova da Piedade saiu do Arsenal do Alfeite...Temos de 

outros quadrantes… 

 

José Julião – [sobrepõe-se]...E outro vereador…que morava no Feijó, também veio 

daqui...morava e mora no Feijó.  

 

Luís Pereira – Até temos um vereador, mas não é Almada!... 

 

José Julião – Do tempo do Viana!... 

 

Luís Pereira – Ah sim, sim, tens razão! Isso era o Doutor... [cruza as mãos sobre o rosto, num 

esforço de memória] 

 

José Julião – Não, o Brito, havia um que era Brito… 

 

Luís Pereira – Ah, o Mateus! Brito...O Mateus foi director de pessoal e depois teve muito ligado 

ao movimento associativo… 

 

José Julião – Pois, não é esse, é um que… foi vereador de urbanismo!  

 

Luís Pereira – Tens razão, tens razão!...Não consigo…Mas pronto, isto só pra dar alguns 

exemplos, não é? E temos ainda hoje muitos autarcas, muitos autarcas, que estão nas Juntas de 

Freguesia do concelho de Almada e que são trabalhadores do Arsenal. [abana positivamente a 

cabeça] Pra dar alguns exemplos e outros saíram deputados! Não é? Portanto a ligação do 
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Arsenal do Alfeite com Almada é muito grande! E eu acho que se a edilidade reconhece no 

Arsenal do Alfeite uma empresa a ponto de lhe atribuir uma medalha de ouro é porque de facto o 

Arsenal do Alfeite tem uma ligação muito grande com Almada e Almada com o Arsenal do 

Alfeite. E olha e se agora, presentemente, com o que está a fazer, com a Fragata D. Fernando II 

e Glória, que está na doca da antiga Parry&Son e foi um contrato celebrado entre a Câmara de 

Almada, a Marinha e creio que o Arsenal do Alfeite! Porque o Arsenal do Alfeite tem lá muito 

trabalho…pa manutenção tem. Portanto, no fundo há uma ligação muito grande. E creio que é 

pa continuar! 

 

José Julião – As áreas envolvente ao Arsenal cresceram um bocado graças ao Arsenal. 

Dizia-se que no Feijó moravam os arsenalistas e os militares tinham ido morar da Base 

Naval para o Laranjeiro ou nomeadamente por exemplo pó Bairro da Nossa Senhora da 

Piedade. Isso era mesmo assim, havia zonas? 

 

Luís Pereira – 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. 

Não conheço bem a história, mas de facto… 

 

José Julião - E o Feijó também cresceu muito em relação daqui... 

 

Luís Pereira – Eu creio que sim. 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.  

 

José Julião – Quando voltaste pró Alfeite em 76, deves ter encontrado muitas diferenças já 

nessa altura, não? Era um período ainda, em que estava tudo ainda a ferver, não era? 

 

Luís Pereira – Eu nessa altura vim encontrar o… 

 

José Julião – [interrompe] Foi fácil a integração? 
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Luís Pereira – Foi muito fácil a minha integração aqui! Porque...toda a gente que cá estava 

quando eu saí, pra cumprir o serviço militar e depois acabei por ir pra Bruxelas, tavam cá todos, 

os meus amigos, os meus colegas, tavam cá todos, porque...nem todos fizeram a opção que eu 

fiz, muitos cumpriram com o serviço militar e foram à guerra colonial e depois juntámo-nos 

todos. É evidente que era um ambiente muito diferente! Eu quando vim páqui em 76, tava na 

altura de lutar, por exigir, portanto ainda tava-se a viver de certa forma o PREC, não é? E eu aí 

tenho que assumir o meu papel, que eu tive um papel de...de participação, de activismo e com 

todas as condições pó fazer, não é? Com todas as condições pó fazer! Nós tivemos aqui dentro 

do Arsenal do Alfeite uma oportunidade de reivindicar aquilo que os trabalhadores achavam que 

deviam ter pra si. Provavelmente nem todas a reivindicações terão sido bem pensadas, mas no 

fundo viva-se um período que era muito próprio a lutas, quase qualquer coisa era motivo pa se 

fazer uma paragem e pa apresentar um problema à Administração! Isso até aos anos 80 viveu-se 

um bocado com alguma intensidade...a luta política que se fazia fora da empresa também se 

fazia aqui. Sem dúvida nenhuma, que é um mundo!...Eu venho pó Arsenal do Alfeite em 76 e 

venho encontrar as pessoas completamente soltas e participantes, não é? Tudo o que se fazia, 

fazia-se às claras! Completamente diferente!... 

 

José Julião – As pessoas daqui ou de Almada em geral tinham sempre a tendência para 

formar associações, para o associativismo…e há associações até fora do Arsenal 

basicamente formadas por arsenalistas ou ligadas a arsenalistas, nomeadamente eu tenho 

aqui por exemplo o CIRL, o Portão Verde, etc…Fazes parte de alguma ou fizeste parte de 

alguma? 

 

Luís Pereira – Eu quando era miúdo fiz parte da Sociedade Filarmónica União Artística 

Piedense, a SFUAP. Tive ligado à secção cultural e desportiva, secção de campismo, durante 

alguns anos, fiz parte da Sociedade. Depois, por motivos que não vale a pena tar a divulgar, mas 

tem a ver com o parque de campismo e com a filosofia que havia antes, portanto eu estive 

envolvido na luta pelo parque de campismo e estive até se conseguir o parque de campismo, 

muita gente até desconhece isso...depois, quando conseguimos o parque de campismo e 

começou-se a mudar toda a filosofia que esteve na origem de lutarmos pela existência do parque 

de campismo, que eu, conjuntamente com outras pessoas mais velhas que eu, algumas já 

falecidas, deixámos. Porque o parque de campismo da SFUAP levou um rumo completamente 

diferente daquele que as pessoas que lutaram por ele queriam, que era um campismo 

desportivo...enfim, era uma coisa completamente diferente, que isso já tá fora de...é uma 

discussão fora de época! Mas...não estou ligado concretamente a nenhuma colectividade, mas 

tenho afinidades com muitas colectividades, já que sou sócio de muitas colectividades. Além da 

SFUAP, sou sócio do Barroquense, sou sócio dos Inclinos Lisbonenses, que são de Lisboa mas 
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têm aqui uma sede...tenho afinidades com muitas colectividades e relação até com alguns 

elementos das direcções dessas colectividades. O Portão Verde Futebol Clube o presidente é 

um reformado do Arsenal, tenho de facto ligações…Mas deixa-me só falar de uma coisa que eu 

acho que tem muita importância, não perder essa memória!...Antes do 25 de Abril, alguns 

operários e eu posso dizer muitos operários, aproveitavam os bocadinhos todos que tinham para 

organizarem bibliotecas, bibliotecas! A oficina de máquinas ainda hoje tem um biblioteca que 

funciona e que todos os anos me vêm aqui trazer a minha quotazinha, que eu faço muito gosto 

em...[abre gaveta e retira quota do interior] Ah, mas esta aqui é de 2007, sou o número 4, a deste 

ano já ma trouxeram, sou o número 3, sou o número 3…[guarda a cota e retira outra mostrando-

a para a câmara] A da biblioteca da oficina de máquinas. A construção naval tinha uma 

biblioteca, a oficina de electricidade tinha um biblioteca!...E as pessoas aproveitavam parte da 

hora do almoço pa ler e conviver. E liam! Sobretudo os livros que eram proibidos, havia uma 

procura formidável! A biblioteca da oficina de máquinas tem uma quantidade de livros 

interessantíssimos! Curiosamente depois do 25 de Abril, toda a leitura é permitida e a vontade 

de ler parece que foi diminuindo…Mas esses aspecto das bibliotecas eu acho que só por si 

mereceria, embora [abana a cabeça], a memória das bibliotecas comece a ficar um bocado 

distante, porque todas as pessoas que estiveram na origem da criação das bibliotecas já se 

reformaram e algumas já infelizmente tão falecidas.  

 

José Julião – Disseram-me que há uma biblioteca, não sei se é da oficina mecânica…que 

vão precisar do espaço e ela vai ser… 

 

Luís Pereira – Em que sector? 

 

José Julião – Eu acho que é na mecânica, mas não tenho a certeza... 

 

Luís Pereira – Pois, isso já é uma coisa antiga!... 

 

José Julião - ...E eles disseram que vão entregar o espólio da biblioteca à associação da 

Casa de Pessoal do Arsenal, que está a funcionar… 

 

Luís Pereira – [sobrepõe-se]...Na Cooperativa Piedense! Ai, outro, a Cooperativa Piedense, 

também sou sócio da Cooperativa Piedense… 

 

José Julião – Eu acho que vai tudo pra lá… 

 

Luís Pereira – Exacto [acena positivamente com a cabeça] … 
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José Julião – Então o que é que é ser arsenalista? 

 

Luís Pereira – Eh, o que é que é ser arsenalisa?... 

 

José Julião – O que é que significa? 

 

Luís Pereira – Ser arsenalista...No fundo eu tentei ainda à bocadinho caracterizar isso...é quando 

nós sentimos que estamos numa organização que não é apenas um local de trabalho. 

Provavelmente isto nasce do facto de nós estarmos muitos anos num espaço de alguma forma 

limitado, a convivência é muito intensa, nós conhecemo-nos e cruzamo-nos muitas vezes. Ou 

somos da mesma oficina, ou encontramo-nos no refeitório, partilhamos ideias comuns ou não 

partilhamos ideais comuns mas debatemos esses ideais…No fundo é completamente diferente 

de uma empresa que tem, até pode ter mais trabalhadores, mas tem não sei quantos sectores 

espalhados pelo país. Nós somos uma concentração e que de facto temos a oportunidade de 

viver e conviver uns com os outros aqui, umas vezes discutindo questões profissionais, outras 

vezes discutindo questões políticas, outras questões de futebol, cada um tem o seu gosto, mas no 

fundo há uma aproximação muito grande! E depois, como o Arsenal do Alfeite sempre teve 

organizações dos trabalhadores, antes do 25 de Abril de forma velada, depois do 25 de Abril de 

forma assumida, há sempre alguma coisa que faz um corpo! Aqui não é no sentido de 

corporativismo, de maneira nenhuma, mas há aqui uma sensação que nós tamos dentro de uma 

organização! Que tem uma escola de formação, que tem um sector de apoio social, que organiza 

colónia de férias todos os anos, que...há um envolvimento não só dos trabalhadores do 

Arsenal...que tem uma creche, que passou a ter a partir de certa altura uma creche!...E no fundo 

há aqui todas as condições que eu penso que deviam de existir um pouco em todas as empresas! 

Que une as pessoas, une as pessoas em torno não só do mero local de trabalho, pa muita gente o 

local de trabalho acaba por se rum peso, mas também é um local onde nós podemos deixar o 

filho na cresce, onde podemos conviver com o colega, onde podemos inclusivamente combinar 

um almoço “Epá, amanha vamos almoçar ali ao Laranjeiro!”, enfim... Ser arsenalista de facto é 

alguma coisa que nós mantemos mesmo depois de sair do Arsenal porque continua a haver a tal 

organização, o tal chamamento, o almoço dos reformados, se há uma manifestação e...por muito 

que muita gente não goste das manifestações, mas quando há manifestações e as pessoas 

participam, tá lá o pano do Arsenal do Alfeite, as pessoas juntam-se ao Arsenal do Akfeite...No 

fundo há aqui condições para fazer do Arsenal um conjunto de arsenalistas e não um conjunto 

de pessoas sem rosto. E o que me entristece muito é também viver eu algum período de 

ansiedade, não sabendo eu o que é que o futuro nos reserva… [é interrompido pelo 

telefone]...Mas tas a ver, é um bocado isto que eu sinto!...Ora bem, alguém como eu, às vezes 
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digo isto e não tenho qualquer problema! Se eu tenho que vestir uma camisola, eu tenho que 

vestir a camisola do Arsenal do Alfeite! Porquê? Se eu venho práqui em miúdo, o que eu sei, as 

minhas vivências passaram por aqui, as boas, as menos boas, as más passaram por aqui! E eu 

como tive a felicidade e o privilégio...Olha, pelo Arsenal do Alfeite fui ao Japão...em 82, fiquei 

também escolhido, fui pra um curso de formação de formadores em Itália, em Verona, tive lá 5 

meses! Portanto, todas estas coisas que me foram acontecendo ao longo da minha vida, têm a 

ver com a minha vida aqui no Arsenal do Alfeite! Então eu não posso ignorar o Alfeite, o 

Arsenal do Alfeite pra mim não pode ser uma coisa onde eu...venho aqui de vez em quando, 

não! Infelizmente, eu sou confrontado com muitas pessoas que quando falam do Arsenal do 

Alfeite falam com...com um à vontade de...tão desejosos de se ver livre disto! Nem sei se isto 

deve passar aí no filme é evidente, vocês depois fazem corte aí nas coisas! [sorri] É evidente, 

depois vocês verão, vocês é que sabem! Tudo o que eu digo, digo sem qualquer problema! O 

que eu lamento é que haja pessoas que quando falam do Arsenal do Alfeite que o façam com 

menosprezo! Porque o Arsenal do Alfeite dá condições às pessoas para evoluir, pra construírem, 

não há qualquer dúvida em relação a isso! Não há aqui limitações às pessoas, nem perseguições! 

È evidente que nós tamos aqui a sofrer imposições governamentais, as leis que são aplicadas 

aqui dentro do Arsenal do Alfeite, é evidente, levamos nós com elas que somos trabalhadores do 

Arsenal e levam os trabalhadores do país todo! Agora o Arsenal do Alfeite enquanto empresa 

com condições pás pessoas saberem trabalhar, saberem executar e terem aqui condições de 

trabalho, eu isso aí não tenho dúvidas nenhumas que nós temos! 

 

José Julião – Deixa-me só dizer uma coisa, pra eu não me esquecer, um parêntesis… A 

creche…foi fundada em quando, mais ou menos? Já é do teu tempo cá, já é depois do 25 

de Abril? 

 

Luís Pereira – [acena positivamente com a cabeça] É depois do 25 de Abril, a creche é depois 

do 25 de Abril, eu creio que foi no...no administrador Forte que foi inaugurada, portanto é 

qualquer coisa como anos 80… 

 

José Julião – Falaste no convívio entre as pessoas...Eu tenho sobretudo imagens, 

fotografias, de grupos, por exemplo, almoços, jantares, momentos de convívio…mas mais 

do que convívios de arsenalistas genéricos são de oficinas. São os soldadores, são os 

caldeireiros...e funciona muito por oficinas, equipas de futebol dos soldadores contra os… 

 

Luís Pereira – Exactamente, exactamente...isso é verdade, isso é verdade...porque, vamos lá ver, 

sabes que as oficinas têm ainda mais aproximação do que depois no geral e é natural que se crie 

o grupo dos soldadores, o grupo dos serralheiros...mas quando os serralheiros tão a jogar contra 
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os soldadores, no fundo, trabalham todos no Arsenal, mas há essa tendência. Os grupos dos 

almoços e tudo isso faz-se um pouco em torno das pessoas que trabalham num sector, isso é 

verdade, isso é verdade!...   

 

José Julião – Err…eu por mim acho que me dava por satisfeito, se quiseres acrescentar 

mais alguma coisa… 

 

Luís Pereira – Não, o que eu queria acrescentar é o seguinte...Portanto, nós só, aqui dentro do 

Arsenal do Alfeite e creio que em todo o lado, só nos podemos sentir bem e realizados se 

tivermos a trabalhar com uma equipa de pessoas que são elas é que são importante pó 

desenvolvimento do trabalho! Se eu pensar que tou nesta organização e que o meu trabalho é 

que é o importante, não vou a lado nenhum! Portanto nós temos em cada sector uma equipa de 

trabalho e o trabalho só anda se o conjunto dessas pessoas tiver satisfeito, se sentir integrado 

para realizar o trabalho. Portanto, porque aqui no fundo, acho que a pedra de toque, é que 

ninguém pense que vai ficar satisfeito se contar só consigo, se achar que ele sozinho é que vai 

resolver tudo e mais alguma coisa! Nós aqui na escola, por exemplo, temos uma equipa que 

passa pelos nossos monitores, são 4 monitores, temos 2 jovens administrativas, temos o nosso 

chefe, err...uma auxiliar, que faz um pouco apoio de bar, leva papéis, quer dizer, no fundo, isto é 

um conjunto que não funciona se uma parte desta falhar, não há aqui super heróis, de maneira 

nenhuma! Pode haver é mais ou menos inteligência em aproveitar o que cada um sabe fazer 

melhor, mas isto não funciona quando alguém pensar que eu sou insubstituível [faz o gesto de 

apertar gravata], não, aqui não há insubstituíveis! Trabalho de equipa aqui é muito importante! 

 

José Julião – Eu tenho andado por aí, a fotografar as oficinas não sei quê...E tenho notado 

que há uma apreensão das pessoas em relação ao futuro… 

 

Luís Pereira – Há uma apreensão muito grande em relação ao futuro...e os responsáveis por essa 

apreensão têm nome, têm rosto!...O governo que nós temos criou uma situação em relação ao 

Arsenal do Alfeite, que podia e devia ter evitado! Porque se querem confrontar o Arsenal do 

Alfeite e os seus trabalhadores com uma ideia diferente daquela que existe no actual momento, 

então digam o que pretendem! O que é um facto é que tem decorrido meses a fio, as pessoas têm 

consciência que alguma coisa se vai passar, mas o governo, pela voz do senhor Ministro da 

Defesa, ainda não teve, ainda não desceu a terra pra falar com os trabalhadores por intermédio 

dos seus órgãos representativos...é evidente, quando nós lemos no Expresso, no Diário de 

Notícias, no Correio da Manhã, coisas que os jornalistas entendem colocar nos artigos que 

escrevem, algumas com fundamento, outras sem fundamento nenhum, qualquer pessoa que não 

trabalhe no Arsenal interroga-se, quanto mais os que trabalham no arsenal, ainda ficam mais 
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apreensivos! Diz-se isto, diz-se aquilo!...Dizem-se coisas que eu nem sequer quero repetir, mas 

que mantêm as pessoas numa expectativa e numa ansiedade muito grande! E...pronto, e é um 

erro! È um erro aquilo que o Governo tá a fazer pra este sector! Se as coisas, têm que mudar, 

mudem! Confrontem as pessoas com o que é que se passa, digam o que pretendem! E dêem 

oportunidade, sobretudo, dêem oportunidade, de as pessoas, poder apresentar ideias...porque se 

eles querem ideias pra que o Arsenal do Alfeite se desenvolva cada vez com mais qualidade e 

com mais produtividade, têm que procurar as soluções aqui dentro, do topo à base! Não podem 

pensar que vão encontrar as soluções para modificar ou transformar o Arsenal numa coisa 

melhor com ideias todas de fora, que isso não resulta! Resulta é se eles vierem ao Arsenal do 

Alfeite, falar com as pessoas que estão cá dentro do Arsenal do Alfeite e fazerem um inquérito 

rigoroso e depois chegam a conclusões! Porque hoje, o Arsenal do Alfeite nos dias de hoje, 

ainda continua a ter capacidade de projecto e capacidade de produção, que é uma coisa que a 

mim particularmente me orgulha muito! Se vocês forem à construção naval e se calhar até já 

foram, está a ser construído o 3.º salva-vidas, o 1.º chamaram-lhe o Vigilante, o 2.º o Atento, 

este 3.º não sei como se deve chamar mas deve ir nesta linha…são construções feitas em 

alumínio, com o rigor que técnica exige, o projecto é feito no Arsenal, na sala de desenho, pelos 

engenheiros, pelos desenhadores-projectistas, o projecto é todo do Arsenal, a construção é toda 

do Arsenal! Então nós temos aqui, no fundo, uma chama acesa em matéria de construção naval, 

adaptada às necessidades dos dias de hoje, e estes salva-vidas tão a ser construídos pó Instituto 

de Socorros a Náufragos...então, bolas! Quem manda neste país ponha os olhos nesta 

capacidade de trabalho e vamos transformar o Arsenal num estaleiro produtivo, que aqui o 

Arsenal do Alfeite pode ser! Eu disse aqui há tempos por graça, o Arsenal do Alfeite podia ser a 

Auto-Europa dos barcos!...O Arsenal do Alfeite podia ser a Auto-Europa dos barcos! Eles 

andam a elogiar a Auto-Europa, a Auto-Europa… ponham os olhos no Arsenal do Alfeite, 

naquilo que ainda é possível hoje fazer no Arsenal do Alfeite, invistam aqui, renovem os cais 

acostáveis, renovem os meios de elevação, dêem valor a quem têm que dar aqui dentro e vão ver 

o que é o Arsenal do Alfeite a produzir e a concorrer no mercado! Isto no fundo se nós tivermos 

consciência do potencial, do know how ainda existente no Arsenal do Alfeite e vermos as coisas 

a definhar no dia-a-dia, então isto indigna-nos, indigna-nos! Porque o Arsenal do Alfeite não é 

um marasmo, o Arsenal do Alfeite não é pessoas inadaptadas, não! O Arsenal do Alfeite está 

produtivo e tem feito um esforço, tem sido feito um esforço considerável e aqui tem que se 

reconhecer, do topo à base! Há aqui dentro do Arsenal do Alfeite quem esteja a trabalhar muito 

pá salvaguarda da continuidade do Arsenal do Alfeite! Portanto não podem vir pessoas, que 

estão à distância, a decidir coisas, sentados atrás de uma secretária, não podem! È evidente que 

é natural que vocês ouçam pessoas o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer!...è 

evidente...se quiserem ouvir as pessoas que conhecem o Arsenal do Alfeite, é evidente que o 

Arsenal só pode é continuar! Só pode é continuar e modernizar-se, actualizar-se e ser um 
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estaleiro produtivo! E não digo só na construção, na construção e na reparação, embora a 

construção pra nós arsenalistas tenha um valor muito considerável, não é? E é bom quando se 

fala no Arsenal as pessoas tenham consciência que nesta casa, desde que está aqui, já se 

construíram 148 embarcações! Não são....não é de somenos! É preciso conhecer a história do 

Arsenal pa melhor defender o Arsenal.  

 

José Julião – O Arsenal também...o Arsenal são as oficinas da Marinha…Toda a marinha 

de guerra, teoricamente deveria ser… 

 

Luís Pereira – Exactamente. Neste momento, no fundo o Arsenal do Alfeite não tem que 

trabalhar em exclusivo prá Marinha, não tem que trabalhar em exclusivo prá Marinha…mas a 

Marinha sabe claramente que para ter trabalhos executados com qualidade, de acordo com as 

exigências que a Marinha tem, dentro de um navio de guerra que não é igual aos outros navios, 

tem especificidades muito concretas, a Marinha sabe que se perder o Arsenal do Alfeite perde 

um trabalho de qualidade, que não vai nunca mais ser realizado como é realizado agora!... Não 

sei onde, não sei onde!...Eu por acaso espero bem que as pessoas ponham os olhos no trabalho 

que se faz ainda hoje no Arsenal do Alfeite e que isso seja preservado!  

 

José Julião – Ainda é os submarinos que vão trazendo mais… 

 

Luís Pereira – Pois, eu isso, a parte dos submarinos eu não...não domino bem essa área!...E 

temos pessoas em curso e temos cursos sistemáticos em inglês, há aqui!...Portanto é uma 

contradição nós estarmos a ler em certos jornais que vai ser o fim, com a prática que se vive no 

dia-a-dia, pelo menos a prática com que eu convivo no dia-a-dia, que é uma prática de vitalidade 

e que é uma prática de virar o Arsenal para novas exigências e é o que nós tamos aqui a ver no 

dia-a-dia!... 

 

José Julião – Só uma coisa por curiosidade...Chegaste a trabalhar a bordo? 

 

Luís Pereira – Eu nunca trabalhei a bordo. Fui a bordo várias vezes, ver alguns trabalhos, mas a 

minha execução profissional foi sempre em oficina, foi sempre em oficina.  

 

José Julião – Tá tudo, por mim!...A não ser que querias ainda dizer mais alguma coisa… 

 

Luís Pereira – Não, olha...quero agradecer o vosso trabalho, mas isso... 

 

José Julião – Nós é que agradecemos!... 


