


Transcrição de uma entrevista realizada em Junho de 2008 a dois trabalhadores da SOREFAME 

envolvidos na construção do monumento

José – eu não me recordo do nome dele. Só que ele, por exemplo, aqui onde tínhamos só um 

tubo muito mais grosso, ele tinha dois tubos mais fininhos, portanto tinha uma coisa mais 

singela, não é. Portanto era uma coisa talvez com mais risco de haver aí um vento, não sei 

quê... e então o técnico estudou isto em termos de fortaleza, não é, de resistência, e pronto. 

O arquitecto não gostou muito disso, achou uma estrutura muito pesada, muito (…) era uma 

coisa muito levezinha, muito cheia de araminhos e tubinhos, depois vinham os vendavais aí, 

podia haver um acidente com uma pessoa e era complicado. E havia outra coisa que ele não 

queria (…) aqui a gente tem o eixo alinhado. Está cruzado, não é, só que está alinhado. Ele 

tinha desalinhado, portanto estava assim tudo mais … ele não ficou muito contente depois 

de ver isto assim

Isabel – e a decisão de alinhar foi

José – foi nossa

Isabel – por razões estruturais?

José – por razões estruturais também, e estéticas também porque esteticamente para a 

gente estava mais bonito. Para a gente, nós os leigos, não é. Podia-se até ter consultado o 

arquitecto e dizer “olhe isto está assim na maquete, podemos fazer assim e tal”, mas não 

o fizemos, não é, erramos aí. E em termos da outra coisa isso até tinha que ser porque uma 

coisa que está aí na via pública tem de ter determinadas estruturas, não é, por segurança.

Isabel – mas isso interessa muito, o processo de construção, primeiro o desenho, não é, e 

depois aquilo que se pode fazer (…) e também como foram os senhores que construíram a 

peça tinham de ter alguma coisa a dizer sobre isso, não é, o que é que achavam melhor, e 

então depois a vossa intervenção vai fazer com que nasça uma peça diferente

José – um pouco diferente da ideia do arquitecto, do arquitecto não, do escultor, é uma 

escultura...

António – mas fizemos outras e também foi a mesma coisa, fazíamos um desenho, depois 

ele dizia que se tinha que mudar aquilo tudo, depois era um pandemónio. Lá com o 

arquitecto era o diabo. A gente não conseguia fazer como ele queria, não é. O que ele 

imaginava de uma maneira nós queríamos fazer de outra maneira. Mas fizemos várias peças, 

esta foi uma, mas fizemos várias.

José – se as pessoas tivessem uma ideia, se as pessoas valorizassem de facto o trabalho, 

se tivessem uma ideia das dificuldades que foi fazer isso – isso foi feito no terreno, aí no 

meio da rua, sem ferramentas, sem planos, sem nada, foi feito um bocado à papo-seco. E 

quem tem conhecimentos técnicos, fazer isso tudo, dobrar tubos e tudo, tudo como foi feito 

– se calhar em vez de o arrancar dali pintavam a ouro – não, a sério, porque isso tem muito 

trabalho. Isso foi tudo feito ali no terreno e com poucas ferramentas – inclusive dobrar esses 

tubos, esses tubos são grossos, não é.

Isabel – dobraram com um maçarico?

José – isso eram tubos direitos, cheios de areia, com um maçarico, dar calor e (gesticula 



com a mão fazendo a forma arredondada). As chapas de que se fez estas pirâmides aqui 

estavam inteiras e (…) fizemos um estaleiro (…) ir encostando o tubo, dar calor e ir puxando 

o tubo, e curvar isso tudo. Cheio de areia. E depois ligar uns aos outros, e depois armar 

isso tudo... isso não foi feito numa oficina, foi feito assim no campo, não é, com muito 

trabalhinho, muito trabalhinho. E pronto, não sei se foi por a gente ter feito isso que acho 

que isso tinha um significado (…) não ficava ali mal onde estava...

António – não, pelo contrário

José – não sei se eles têm ali alguma coisa, ou não têm nada agora?

António – têm flores só. Puseram flores só, tiraram-nos aquilo

Isabel – puseram uma árvore

António – ali?

Isabel – uma arvorezita, e uns canteiros

António – uns canteiros com flores

José – mas eu também já ouvi pessoas... isto é assim, isto depende da cultura dos povos, há 

pessoas mais instruídas numa coisa outras noutras não é, já ouvi pessoas dizer “epá, tiraram 

o mamarracho dali, aquilo estava ali, aquela porcaria”... as pessoas não estão a ver o que é 

isso, é um monte de ferros ali (…) pronto isto aqui tem um significado, podia-se pensar ao 

olhar para aquilo, porque a ideia era sabermos, em abstracto é para uma pessoa tirar uma 

ilação qualquer, não é... não, é assim (…)

Isabel - mas isso é o problema de toda a arte pública, não é: uma coisa é posta num sítio 

onde muita gente passa e toda a gente tem uma opinião diferente sobre aquilo

António – e é exactamente para isso, para suscitar a discussão, e por isso é que não se 

compreende porque é que a Câmara tira dali o monumento. Em vez de simbolizar, em vez 

de tentar explicar às pessoas o que era o monumento, não, foi exactamente o contrário

Isabel – a meu ver é mau porque isto historicamente já tem uma certa importância, não é

José – tem importância porque isso está inserido num tempo em que isto era um município 

jovem, não é, era o município de Abril, e fez-se aí muita coisa quase igual ou parecido 

a isso, de voluntariado, de colectivo, gratuitamente, não é, isto praticamente foi assim 

também. Isso é mais uma obra de entre outras coisas (…)

António – até uma praça de touros se fez, uma praça de touros gratuita

José – até uma praça de touros a gente fez, na Mina

António – uma praça de touros lá em cima na Mina, onde é hoje o jardim, a malta da 

SOREFAME construiu uma praça de touros e fez-se aqui tourada. Praça de touros toda, toda 

construída, com bancadas, com tudo, tudo. Uma praça de touros normal. E deve haver lá 

fotografias também dessa praça de touros na Câmara. Na Câmara ou na Junta da Mina, deve 

haver lá ...foi a inauguração, foi isso tudo

José – isso tudo, aí nesse contexto. Não só essa como outras mais que se fez através do 

trabalho e esforço colectivo das pessoas, gratuitamente (…) por gostarem disto

António – fez-se ali vários parques infantis que foram para vários concelhos

José – as pessoas hoje que são mais novas ou desconhecem (…) para muita gente isto 

continua ali, no meu caso, para mim e para ele e para outras pessoas (…) a gente faz estas 



coisas por amor, não é...  isto pode ser uma coisa feia, mas o amor e a dedicação com que 

isto foi feito, e o esforço com que isto foi feito, devia ser (…) mas as pessoas hoje em dia, 

pronto, a sociedade está assim, é: não é nosso, não gosto, arranca, deita fora. Não há uma 

tentativa de ver

António – tudo isto foi trabalho voluntário. Nós podemos perguntar: trabalho voluntário – a 

própria sociedade foi criando uma situação completamente diferente, não é. Nós fazíamos 

trabalho voluntário porque pensávamos que isto tinha que melhorar, que a sociedade ia ser 

diferente e  não sei quê, etc. Hoje a sociedade foi caminhando exactamente numa direcção 

contrária. É o individualismo, é o salve-se quem puder, o colectivismo desapareceu, o em 

prol das outras pessoas desapareceu, e isso é que é terrível. Quando os responsáveis fazem 

este trabalho é exactamente o encontro disso, é acabar com tudo o que é colectivo, acabar 

com tudo, e é uma pena, de facto isto é lamentável. Primeiro diziam que iam desmontar 

aqui para montar noutro lado mas agora não montaram nada, desmontaram aqui, está lá em 

cima todo partido e não vão montar em mais lado nenhum, é mentira. 

José – e se calhar nem está em lado nenhum, se calhar já foi

António – está, está lá em cima que eu estive a falar com um trabalhador, com um rapaz lá 

do município. Ele até me disse “se quiseres (…) eu tiro fotografias do que é que lá está” - 

lá em cima no estaleiro. Está lá cortado, cortaram aquilo tudo, deve estar lá tudo cortado, 

não sei como é que está aquilo agora. Se calhar como isto é muito grande devem ter cortado 

com um maçarico (aponta para a foto) devem ter cortado isto em vários

Isabel – mas terão cortado de modo a dar para montar outra vez? 

António – é capaz de dar, depois têm que outra vez soldar isto tudo, isto vai dar muito 

trabalho. Isto é muito grande. Se eles partiram só aqui ao meio, depende do que é que eles 

fizeram...

José – inicialmente isso eram seis pernas. Eram seis pernas individuais e depois foram 

ligadas a essas pirâmides aí no meio. Levou uma, levou outra – inicialmente foi assim. 

(…)

José – aqui em vez deste arame grosso como a gente tem ele tinha dois mais finos, portanto 

tinha isto mais emaranhado, tinha dois mais finos ao lado um do outro

Isabel – estaria diferente. É pena não haver um desenho que o arquitecto fez, ou a maquete 

para se poder comparar

José – a maquete existia mas...

(…)

José – aqui o pormenor do cimo desta torre, não é, o chamado rebento, aquele pormenor eu 

por acaso achei sempre aquilo interessante porque de facto não tinha acabamento, aquilo. 

E depois a gente perguntou “então mas isto agora fica assim porquê?”, porque a ideia era 

isso mesmo, porque era uma coisa que estava para crescer e estava em crescimento, era o 

rebento, e está bastante mais alto, é pena isso não ter aí (aponta para uma imagem). E ia-

se lá ver o pormenor e estão os três tubos assim sem as diagonais, portanto era uma coisa 

que estava a crescer, estava a subir. E era bastante alto, não me lembro quantos metros 

tinha mas era bastante alto. Um pormenor interessante, para as pessoas perceberem que 



isso não estava terminado, que era um rebento que estava em crescimento, a desenvolver... 

desenvolveu ao contrário (risos) 

Isabel – nós gostávamos que fosse possível fazer alguma coisa em relação a isso

José – oh pá... o trabalhão que isso deu a fazer, se as pessoas tivessem uma noção

Nuno – ainda por cima sem meios

José – sem meios, feito assim no terreno... um maçarico, (…) e pronto

António – tudo à mão...

José – as chapas, tinha umas chapas compridas – estão a ver essas pirâmides, aquilo 

aproveitou-se para fazer de bancada, de estaleiro, depois toca de encher varas de seis 

metros, de tubo – de 50, 25, 50, duas polegadas – parece que era duas polegadas e meia, 

era grosso, vê-se por aí. E depois, pronto, teve que se improvisar não é. Fez-se um traçado 

disso, com umas barrazinhas, e depois vá de encher de areia, apertar, isso tem que ser 

apertado, cheio de areia mas não é só cheio de areia, tem que ser apertado. Depois isso é 

preso, e com um maçarico grande dar calor, no mês de Agosto, vai-se puxando e isso foi 

dobrando. Certa gente que sabe fazer essas coisas, que trabalha em oficina, se se dissesse 

como isso foi feito as pessoas nem acreditam, não é, que isso não é fácil fazer uma coisa 

dessas, uma estrutura dessas, com a perfeição que mais ou menos está aí, e sem meios de 

fazer isso, não é... numa oficina há máquinas, há ferramentas para fazer isso, como a gente 

sabe, que a gente também trabalhou uma vida inteira em oficina, não é. Mas conseguimos 

no terreno fazer isso. Com uma corda e dois pregos, e mais ou menos com uma pedra 

pendurada num fio, foi-se fazendo, tudo, da primeira pecinha até à última, tudo feito no 

terreno, ao sol e ao escuro e ao calor

Isabel – é que está certinho, não é, estão todas iguais as patas

António – mas não eram todas iguais

José – todas iguais não, estas de cima é que eram todas iguais, a de baixo não é igual 

porque tem o pé maior

Isabel – pois, são iguais 3 a 3 

José – e depois era cortar tubos, e soldar, estruturar isto para ficar certo e depois ligar isto 

aqui, as três. Isto foi feito individual e depois ligar as 3. Teve de ser com uma camionete 

dessas com grua. Aquelas pirâmides ali foi chapas, depois cortou-se, fez-se aquele furo para 

ficar mais leve e até ficou mais bonito. Portanto isso, trabalho gratuito, trabalho por amor à 

pátria, ou ao concelho, neste caso, não é. Esse e mais outras coisas que a gente fez, ia-se 

falando disso da tourada e a gente agora de memória (...) há aí muitas coisas que se fez. 

Colaboração da gente e principalmente desta empresa. Também era a empresa maior aqui 

do concelho, não é. Milhares e milhares de horas. 

Nuno – hoje em dia é raro haver essa tradição, não é

Isabel – é por cá, porque há os lobbies da construção civil, os empreiteiros querem dinheiro 

para eles. As Câmaras pagam às pessoas para fazer e pagam bem.

Nuno – mas a iniciativa foi da direcção da SOREFAME ou foi dos trabalhadores?

José – não, isso foi iniciativa nossa, a direcção da SOREFAME não

António – a SOREFAME não contribuiu com nada



José – a SOREFAME só tem é que a gente trabalhava para a SOREFAME como técnicos e 

para fazer essa estrutura com segurança, foram técnicos da SOREFAME. A SOREFAME não 

teve nada a ver com isso. A SOREFAME o que tem é o nos ter feito o favor de nos ensinar 

a trabalhar e de nos pôr a trabalhar porque era uma empresa de alta tecnologia. A gente 

não fazia só comboios, na outra parte de cima fazia-se barragens também. Hidroeléctricas 

faziam-se todas aqui, que aliás fez-se para o mundo inteiro, não é. 

António – tínhamos a tecnologia mais desenvolvida (…) hoje é só os outros que fazem, não 

é. Fazíamos desde o desenho depois à fabricação, tudo. E fazíamos mais uma coisa que 

depois a seguir ao 25 de Abril se fazia, não é, é que o próprio rotor já era tudo feito aqui, as 

barragens era totalmente, saía daqui tudo feito. Não vinha nada do estrangeiro, a não ser o 

motor, que vinha da EFACEC e o resto era tudo feito aqui. 

Nuno – quanto tempo é que demorou a fazer o monumento?

José – isso era feito nas horas vagas, não é, íamos trabalhando, era feito aos bocadinhos. 

Fim-de-semana, e uns bocados à tarde, e... hoje ia um, depois ia outro, por acaso eu estava 

mais e acompanhei mais isso, mas pronto, hoje ia um soldador, amanhã ia outro, pronto, o 

trabalho voluntário é assim mesmo, não é. Hoje posso, amanhã não posso, pode o outro...

António – foram várias pessoas que trabalharam nisto

Nuno – quantos trabalhadores, mais ou menos?

António – é capaz de ter passado uns...

José – uns 20 ou 30, hoje ia um e depois olha amanhã não posso, ia outro...

António – nós saíamos daqui à tarde, era Verão, íamos lá para o terreno, depois estávamos lá 

até às tantas 

José – mês de Agosto

António – depois no outro dia a mesma coisa. De facto houve trabalhadores que estiveram 

mais tempo.

José – eu quando acabámos isso tinha os pés em sangue. A gente depois com o calor, com 

os ténis, metia os pés dentro de um coiso de água, ora aquilo é errado não é, depois foi 

ferindo, foi ferindo, quando acabei isso tinha os pés que já não podia andar. Mas é a tal 

história, quem trabalha por gosto não cansa, não é. E é isso (...) não se valoriza isso, não 

é. Às vezes nem é o valor da peça em si, que eu acho que está bonita, que é uma estrutura 

interessante, não é, mas para além disso é o esforço e a dedicação com que as pessoas 

fazem isso. E no abdicar dos tempos livres, que podiam estar noutro lado qualquer, para 

fazer isso, não é. Fim-de-semana, sábado e domingo, e horas à tarde... isso e outras coisas 

mais que se fez aí. 

Parques infantis... parques infantis ainda está mais ou menos, não está é o que a gente 

fez, mas os parques ainda estão por aí. Não estão com o material que nós fizemos. E 

nalguns casos até foi a SOREFAME que colaborou e deixou fazer ali, havia uma situação de 

desemprego, de pouco trabalho, e aí decidiu justamente colaborar. Aí também temos que 

(…) a SOREFAME também colaborou com algumas coisas para a Câmara

António – atravessava-se um período de...

José – de reparação de camionetas inclusive, de reparações de veículos, essas coisas



António – dos bombeiros

José – dos bombeiros também, mas para a Câmara também. Fez-se ali também dezenas de 

escorregas e balouços aí para os parques infantis. Só que hoje em dia, há outras coisas, 

mais leves, mais... não sei se (...) materiais se ainda estão aí. Mas os parques ainda estão 

aí, mas com outros materiais. Mas fez-se aqui muito, muito escorrega e muito balouço – 

aqueles (…) dos parques infantis. Isto a Amadora antigamente não tinha uma árvore, não 

tinha... só tinha aquele bocadinho de jardim lá em cima, mais nada, nem um parque infantil 

nem nada, isso depois começou a germinar aí por todo o lado, as comissões de moradores, e 

os vizinhos, e... havia um buraco, olha vamos fazer aqui um parque infantil.

E a SOREFAME contribuiu, inclusive reparações de veículos da Câmara e para os bombeiros 

também. Havia pouco trabalho, em vez de estar ali sem fazer nada, ia-se fazer isso. 

Isabel – nós vimos isto num livro, que era uma colecção de monumentos em homenagem 

ao 25 de Abril e estava lá uma imagem desta peça e dizia que o patrocínio, vá lá, era dos 

trabalhadores da SOREFAME e da Câmara da Amadora, mas pelo que percebi a Câmara da 

Amadora não esteve envolvida nisto.

António – naquela altura a Câmara da Amadora era diferente a situação; não nos apoiava 

mas quando foi preciso o carro para montar isto tudo a Câmara da Amadora também ajudou

José – e foi um funcionário da Junta que pintou isso, um ou dois funcionários da Junta que 

pintaram isso

Isabel – e pintaram de prateado?

António -de prateado, com aquela tinta

José – tinta de alumínio

Isabel – pois para não oxidar, não é

António – para não enferrujar

Nuno – pois é mesmo de ferro, não é

António – era mesmo de ferro. O inox era mais caro...

Isabel – sim e não é tão fácil de trabalhar, não é

António – não é tão fácil de trabalhar mas trabalhava-se na mesma, mas era mais caro, era 

mais complicado.

José – não, não é tão fácil de trabalhar, de facto... mas mesmo em ferro isso podia ter sido 

metalizado, não é, uma metalização, ser decapado e uma metalização e depois pintado,  

também fica quase como inox, não é, mas pronto, não foi o caso. O tubo era novo. Foi 

limpo, uma lixadela assim onde estava mais coiso e depois foi pintado. Aparelho, não é, o 

primário, depois levou a tinta de alumínio, para imitar o alumínio, pronto. 

(...)

Isabel – estou convencida que eles devem ter tirado isto porque não deram importância 

nenhuma ao valor cultural que isto tem e mesmo artístico, que eu acho que a peça tem

António – eu não sei se não é outra coisa; joga-se com coisas que parecem inconcebíveis 

mas são verdadeiras. Isto às vezes são problemas até políticos, não é – como isto foi feito 

no tempo de uma outra força política, esta força política tenta retirar tudo –  é que se fosse 

só este monumento, nós ainda percebíamos. É que praticamente todos os monumentos que 



havia da altura foram todos retirados. O que dá a impressão que tentam apagar a memória 

do anterior, coisas que são um bocado esquisitas, não é; a história faz-se com o antigo e 

com o moderno, faz-se com as duas coisas. Eu dá-me a impressão que é mais isso do que 

outra coisa, porque não se compreende. Se fosse só este monumento ainda se percebia 

mas é todos os monumentos que havia aqui na Amadora; havia outro lá em cima perto da 

Câmara ali no largo também desapareceu, havia outro lá em cima no Bairro de Janeiro, 

também o tiraram, inclusivamente o monumento aos bombeiros que havia ali na Falagueira 

também o tiraram...

José – também tiraram este monumento aqui de cima?

António – isto é uma coisa esquisita, um monumento aos bombeiros, que é uma coisa... dá 

a impressão que isto é político; nós dissemos claramente numa reunião que tivemos lá com 

o presidente da Câmara que isto é político: “porque é que você fez isto, explique lá”... e ele 

não soube explicar 

José – isto ainda hoje, desculpe lá eu por acaso não sabia, mas ainda hoje – eu moro aqui 

em baixo na avenida (…) e aparecem pessoas às vezes, para alguns recados, não é, “olhe 

onde é que é isto, onde é que é aquilo” e ainda hoje as informações que eu e outras pessoas 

dão é “vai não sei quê, está ali o monumento aos bombeiros” – ainda hoje a gente considera 

aquele local como o monumento dos bombeiros, eu por acaso não sabia que... e vejo ali 

todos os dias pessoas a dar este tipo de informações, não é.

Isabel – mas se fosse político só, eu consigo pensar numa data de esculturas que foram 

feitas no tempo do Estado Novo, aí por Lisboa, por escultores conceituados... então, o 

monumento aos descobrimentos, que está ali em Belém, aquilo foi feito no Estado Novo; lá 

por ter havido o 25 de Abril as pessoas iam chegar lá e deitar aquilo abaixo... não mandam 

aquilo abaixo porque reconhecem que aquilo tem algum valor para além do regime que o 

mandou fazer

José – é história, é a história do país, é a memória do povo

Isabel – então porque é que não vão desmontar o marquês de pombal, e o monumento aos 

descobrimentos, e...

José – desmontava-se tudo, não é (risos)

Isabel – mas ah não, porque aquilo é do Leopoldo de Almeida, um escultor conceituado – eu 

acho que isso também é importante 

António – o que dá um certo (…) aos países é isso mesmo, é a sua cultura. A sua história.  

Não é por acaso que estes países mais antigos da Europa, as pessoas gostam de vir aqui 

exactamente pela sua história, vão a Óbidos ver a cidade que está lá dentro do muro, vão ao 

Alentejo ver a vilazinha, exactamente porque são coisas antigas. Hoje em dia não é só prédio 

por aí acima, não é só isso. Mas pronto

Isabel – mas é isso, eu acho que por ter sido feito por um grupo de trabalhadores e não por 

um escultor qualquer eles acharam que isto pode-se tirar, estou mais a ver essa...

António – não sei se será isso

Isabel – pronto, politicamente, porque foi feito pela Câmara comunista

António – não sei qual foi o pensamento de facto



José – foi feito por meia dúzia de labregos (risos). É isso... sim porque de facto não existe 

nenhuma entidade oficial que diga assim – que mandasse fazer isso e que pagasse – de 

facto não existe

Isabel – exactamente

José – não há nenhum registo que diga assim: a empresa A ou B mandou fazer isso. Foi 

um arquitecto que fez isso e depois falaram aí, como você está a falar com a gente agora, 

e a gente começou a mobilizar este e aquele e não sei quê e começámos a fazer isso. E um 

emprestou máquinas, um emprestou maçarico e começámos a fazer isso

Isabel – se a Câmara tivesse pago uns não sei quantos milhares de euros pela escultura já 

não a tiravam dali...

José – pois, se lhes tivesse custado dinheiro já lhe davam importância

Nuno – é nesse sentido que o monumento é importante, é que nessa altura havia um espírito 

colectivo que não havia antes

António – havia uma mentalidade diferente

Nuno – e não me parece que vá haver depois

António – a mentalidade do colectivismo, da participação, havia as comissões de moradores, 

andavam aí na rua

Nuno – pois, na altura do PREC, do 25 de Abril

José – isso já não foi bem PREC, já foi 85 não é

Nuno – estou a dizer os anos seguintes

António – já foi em 85, já foi mais para a frente. Pronto, ainda havia aquele espírito 

colectivista. Fazer as coisas.

Isabel – pois e porque não, não é, se calhar é melhor ter uma escultura oferecida do que a 

Câmara estar a pagar, ainda por cima a Câmara endividada até à raiz dos cabelos a pagar 

não sei quantos milhares de euros...

António – pois mas o país, mas este problema das pessoas trabalharem em colectivo, é 

o que nunca se devia perder, é uma situação que cada vez mais se devia incentivar. Ou 

trabalhamos em colectivo ou então estamos a cair na situação em que estamos agora. E 

cada vez o abismo vai ser maior, porque não há volta a dar. Eles é que pensavam que isto 

ia ser diferente, mas não era. Porque há muitos anos que nós andamos a dizer exactamente 

que isto ia acontecer o que está acontecer agora. Não é uma coisa nova para nós, não é 

novo o que está a acontecer agora, as pessoas entram em pânico mas está a acontecer 

exactamente o que nós sabíamos que ia acontecer (…) é trabalhar em colectivo, em prol do 

colectivo.

José – mas isto era uma vila, na altura era uma vila cinzenta, eu costumo classificar isto, 

aliás é como era o país quase todo, não é, era cinzento. A Amadora, isto era só blocos 

de cimento, é como eu digo, não havia uma árvore, não havia as ruas arranjadas... o que 

ainda me lembro, também quando falo nisso às pessoas, quando começamos a discutir 

política, não é, que este é melhor, aquele é melhor, e eu gosto muito de ir buscar a memória 

das pessoas, eu tenho na memória ainda, o lixo da Amadora era metido em sacos de 

plástico, uns mais atados outros desatados, nos passeios, no chão. E depois espalhava-







se tudo e não sei quê. O lixo. E é como eu digo, não havia um parque infantil, a única 

coisa verde que havia era (…) mais nada, zero, nem em freguesia nenhuma nem nada. 

Ora a gente recordando isto e depois vendo a Amadora como está hoje, não é, deve ser um 

dos concelhos mais bonitos aqui do nosso país. Não tenho dúvida. Nem comparando, em 

termos de forças políticas, com Loures e com Almada, isto não tem nada a ver aqui com a 

Amadora, não é. Não sei se é por (…) mas em termos de números também, isto aqui quase 

todas as freguesias têm uma piscina, não é? Em Almada e Loures não tem, Loures não tem 

em todas as freguesias uma piscina. Parques centrais, Almada e Loures (...) porque havia 

na altura as mesmas forças políticas à frente das coisas não é. Portanto isto aqui, de facto 

houve aqui um desenvolvimento enorme. Isso incentivava-nos, motivava-nos a nós, a gente 

gostava de ver as coisas avançarem, não é. E é nessa fase que havia este voluntariado, 

nosso, de muita gente, de centenas de pessoas, não é. Havia a COMETNA também na 

altura, havia centenas de pessoas que participavam nestas coisas porque a gente gostava 

de ver, não é, nos parques infantis, esses parques infantis que estão aí em cima, foi quase 

tudo feito (…) pelos moradores, pelos grupos de pessoas. Claro que hoje foi já arranjado 

pela Câmara e pelas Juntas e está diferente, não é, mas a raiz daquilo foi assim. Como isto, 

olha, está ali coiso vamos fazer um parque infantil. E pronto, isto depois vai melhorando e 

a gente gosta de ver a nossa cidade cada vez mais bonita, mais interessante, não é, e foi 

o caso da Amadora. E eu estou convencido, e digo sinceramente, vou a Loures e não tem 

nada a ver com a Amadora. Embora isto vê-se as dificuldades que teve, não é, que isto é 

uma cidade-dormitório, como é que se conseguiu ainda, mais ou menos, harmonizar isto. 

A maneira como isto cresceu, não é, foi blocos de cimento em cima uns dos outros para as 

pessoas dormirem para irem trabalhar, era um dormitório. Ainda é, mas pronto, agora tem... 

acho que praticamente todas as freguesias já têm um parque central. Todas as freguesias 

praticamente têm uma piscina, têm coisas que municípios antiquíssimos não têm. Oeiras 

possivelmente não terá, não é, que era o patrão aqui da gente. 

(…)

António – ainda hoje há (…) não houve separação

Isabel – da Amadora com Oeiras?

António – sim, a água ainda é dos serviços municipalizados da Amadora, Oeiras e Amadora. 

O SMAS ainda não é da Amadora próprio. Mas isso tem a ver com outras coisas.

José – há bocado quando me telefonaste, vim à janela da cozinha, fumando um cigarrinho, 

e vi uma coisa que eu não tinha visto ainda. Mas isto é como hoje está tudo aí, não é. 

Aquelas empresas privadas, a fazer trabalho para as juntas e para as Câmaras, lá na minha 

pracetazinha, que chamam até praceta Martins Rosado (…) eu vejo uma camioneta com 

aqueles bidons de plástico assim grandes, e digo mas aquilo da Câmara não é, porque o 

coiso da Câmara e da Junta tem a (…) e aquilo deve ser uma empresa privada que eles 

têm, que andam a pagar ali, não sei se muito ou pouco – pouco não deve ser – a regarem 

as árvores, quer dizer, tem lá um jardinzito, um parquezinho, tem um balouço – não tem 

balouço, tem só cavalinhos – e aquilo é pequenino, mas é engraçado, é giro, está porreiro, 

para a malta ir para ali com os miúdos pequeninos aquilo está bom. E então tem três árvores 



lá dentro, ainda pequeninas, e então foram regar as árvores, só. Tem lá uns arbustos, não sei 

quê, não regaram isso (risos). Regaram só... regaram três mas faltou uma quarta. Quer dizer, 

regaram três e aquilo é um tipo de... passaram por ali 

António – a despachar

José – e depois a conta é aplicada... se fosse só eles mesmo da autarquia aquilo não 

era feito assim, não é. Regavam tudo – ou não regavam nada, não é – mas pronto, está 

ali, regaram três, já é o suficiente, já passaram por ali, se houver lá alguém a passar a 

confirmar se fizeram o trabalho ou não, fizeram, está lá, mas é mentira, não fizeram nada, 

não é. E regaram três árvores, são quatro, regaram três, e depois tem outros arbustos assim 

encostados à vedação, não é, não sei como é que se chama aquilo, uns arbustos normais 

(…) sem uma pinguinha de água. Uma camioneta, com dois gajos, com uma mangueira de 

água comprida – digo ai jesus valha-me deus (risos) – é assim que funciona

(...)

António – é assim, eu posso ver, o que está no chão ainda não fui ver, posso lá ir ver o que é 

que está no chão, a pessoa vai-me lá mostrar. Como é que aquilo está cortado, que eu nem 

vi tão pouco, sei que está lá em cima

José – esteja como estiver (...) isso basta depois no desmontarem, no descarregarem, 

começa a esfolar, e agora está ao sol e à chuva, ferrugem tem de certeza. 

António – deve estar tudo cheio de ferrugem, já passou tanto

José - ferrugem tem de certeza, isso está tudo aberto

Isabel – era bom voltar a montá-lo 

(…)

António – (…) o que é que vai acontecer na Amadora daqui a uns tempos, pode ser que as 

pessoas percebam as situações e modifiquem, queiram modificar isto novamente, mas vai 

estar na mão das pessoas

Isabel – só se o PCP voltasse para a Câmara

António – claro, se voltar a gente volta a montar isso de certeza absoluta

Nuno – há possibilidade técnica de voltar a montar o monumento?

António – há. A única coisa que pode acontecer é pode dar um bocado de trabalho; agora, 

como eu dizia, não sei como é que eles desmontaram isso, tem de se ver como é que eles 

fizeram, depois, possibilidade de montar há sempre. Pode dar é muito trabalho. Tem de ser 

tudo soldado novamente, pelo menos onde cortaram e não sei quê

José – possibilidades técnicas há sempre, isso – através de uma fotografia mais ou menos 

qualquer indivíduo minimamente formado em serralharia faz isso. O principal está feito, 

não é. Mesmo que estejam cortados ao meio, diz olha pá, isto é aqui – ligar um ao outro, 

é soldado e afagado e não sei quê – mas cuidado, gente com responsabilidade. Não se 

pode ligar uma peça dessas assim uma à outra de qualquer maneira. Tem de ser reforçado, 

tem de ser com pessoas com conhecimentos, que dê garantia que isso – pode haver aí um 

temporal qualquer – que não caia em cima de pessoas que vão a passar ou qualquer coisa. 

Possível de fazer é

António – eles próprios quando tiraram daqui disseram que iam pôr noutro lado



José – nas condições em que aquilo foi feito já não é fácil, isso a gente já vamos estando 

velhos, uns coxos outros marrecos, e isso os moços novos hoje já não estão assim muito... 

mas também se arranja. Mas pronto, as coisas já não funcionam como funcionavam... uns 

vão morrendo (risos) 

Isabel – se a Câmara decidisse voltar a pôr aquilo ali eles lá teriam de dar apoio

José – pois, a gente que trabalhou nisso, eu sou dos mais novos, e já estou a pensar na 

reforma...

Nuno – mas acham que há muita gente que tem saudades do monumento e fala sobre isso?

António – é difícil, é difícil. Há muita gente que fala no monumento

Nuno – será que as pessoas já esqueceram

Isabel – porque também isso já foi há nove anos

António – há muita gente que fala no monumento. E de facto há muito pessoal que gostava 

de ver o monumento em qualquer lado. Só que isto é difícil não é

José – principalmente aqui da freguesia, não é, mas sem ser da freguesia, as pessoas que 

trabalharam nisso. As pessoas que trabalharam nisso e as pessoas que viram isso ali, não é, 

e depois tinham uma parte em que – como é que hei de dizer – isto é cá da minha opinião, 

aquela coisa de ser feito pelos trabalhadores da SOREFAME, não é: os trabalhadores 

da SOREFAME em termos mediáticos tinham alguma conotação negativa, não é, enfim, 

conotações com o Partido Comunista e de extrema esquerda e não sei quê... tinham 

negativa e positiva, por ser a empresa que era, não é, portanto do meu ponto de vista isso 

–  estar esse nome lá dos trabalhadores da SOREFAME – era bom em termos mediáticos e 

em termos de publicidade, digamos, de levar as pessoas a terem interesse nisso. Penso eu, 

não é, portanto, teríamos mais positivo do que negativo, em ter o nome da SOREFAME. A 

SOREFAME aqui para este concelho, para a Amadora, é uma coisa muito importante, não é. 

A gente ainda hoje não vai a lado nenhum que a gente não encontre alguém da SOREFAME. 

Ou que já trabalhou, ou... que trabalhe já não, que já não há. Ainda há: esta semana 

encontrei o filho do Lopes, ali em baixo, “olha Zé, ainda lá estou Zé. Sou eu que vou fechar 

a porta”.

António – se alguém perguntar alguma coisa aqui perto, dizem “ah isso fica ali ao pé da 

SOREFAME”. Toda a gente da Amadora diz SOREFAME, ninguém fala em Bombardier

Isabel – pois sobre este trabalho, já tenho falado com pessoas sobre isto e dizem “ah eu 

tenho um cunhado que trabalhou na SOREFAME” ou “o meu pai trabalhou na SOREFAME” 

António – a Bombardier passou por aqui 

Isabel – por causa disso. A SOREFAME de facto já não existe mas

António – historicamente até se compreende, quando é formada aqui a SOREFAME, e 

depois o papel que a SOREFAME teve, aqui na Amadora, até se compreende – a Amadora, 

como dizia o Zé, era uma vilazinha. Foi-se desenvolvendo, toda esta zona industrial... nós 

podemos dizer que em determinada altura, aqui nesta zona industrial, se calhar trabalhavam 

12 ou 15 mil pessoas. De manhã, de manhã quando nós éramos jovens, vocês nem queiram 

saber o que era. Era as ruas cheias, eram milhares de pessoas a dirigir-se aqui para a 

zona industrial. Tinha a SOREFAME, tinha a COMETNA... a SOREFAME tinha 4 mil e tal 



trabalhadores, a COMETNA tinha mil e tal, a Bertrand tinha alguns 2 mil, depois tínhamos 

ali as empresas todas à volta (…) tínhamos várias empresas aqui

José – essa zona ali para baixo era as empresas. E ainda aí estão, só que estão é fechadas

António – eram milhares de trabalhadores. Claro que a Amadora tinha de ter como referência 

a zona industrial, porque era aqui que trabalhavam grande parte das pessoas. E hoje falar da 

SOREFAME é falar na Amadora. E por isso é que não se compreende e por isso é que foi a 

luta toda que se desenvolveu em torno da defesa destas empresas.

José – a gente vai dar uma volta, vai a Queluz, a gente vai a Queluz tratar de qualquer coisa 

da vida, a gente anda ali meia hora, uma hora, vai encontrar alguma pessoa que a gente 

conhece aqui da SOREFAME de certeza absoluta. Vai à Brandoa, vai à Damaia, vai à Buraca, 

vai a Lisboa, vai-se à caixa, vai-se às finanças, a gente encontra sempre uma pessoa aqui 

da SOREFAME. E isto entretanto já trabalhavam aqui netos, não é, como é que hei de dizer, 

veio o pai, depois veio o filho, e o neto, já trabalhavam aqui. Já havia aqui três gerações 

seguidas, não é, pai filho e neto, a trabalharem aqui. Portanto isso... esteve aqui sessenta 

anos, não é 

António – sessenta

Nuno – pois a cidade da Amadora é uma cidade relativamente nova

António – nasceu depois do 25 de Abril 

Nuno – vai ser a partir desta indústria que a cidade se vai desenvolver 

António – era uma freguesia de Oeiras

José – começou a nascer a partir de 79 quando se tornou independente

Nuno – pois era concelho de Oeiras não era

José – e ainda bem que isso se apressou, porque senão aquele parque central não existia ali.  

Porque se vocês repararem, não sei se conhecem aquilo 

Nuno – sim, sim, eu cresci aqui 

José – cá em baixo onde está os ringues de basquetebol e aquelas coisas, há de haver lá uns 

prédios já assim metidos lá dentro, não é, aquilo foi parado naquela altura, porque aquilo 

era para ir tudo por ali acima rente à linha. Então (…) a pessoa que estava à frente disto 

foi para Oeiras e acabou (…) mas já estava, já era para ir tudo por ali acima, aquele parque 

central era para estar todo cheio de prédios. 

António – falávamos há pouco da destruição, o que se prevê para o parque central não é 

melhor, vocês vão ver daqui a uns tempos o que é o parque central. O parque central é para 

ser derrubado todo, grande parte das árvores vão ao ar, aquilo é para ser tudo derrubado, a 

rua do meio desaparece, ali onde está aquela parte junto aos prédios, aquela parte que tem 

o polidesportivo, desaparece tudo, vão fazer lá bares, vão fazer não sei quê lá dentro

José – mas querem fazer agora?

António – está o plano feito, nós votámos contra, todas as forças votaram contra, mas como o 

PS está em maioria, já tem o plano para aquilo agora.

Isabel – mas vão fazer bares?

António - vão destruir parte do jardim para fazer lá 

José – tabernas



António  – bares e não sei quê, e outras coisas, onde está toda aquela zona, e a rua que vai 

desaparecer ali, a rua central desaparece

Isabel – bem, os moradores ali da zona não vão agradecer

António – não, os moradores já andam revoltados, e vai passar uma rua, junto ao final do 

parque central, onde estão aqueles prédios

José – é o tal problema da sensibilidade, eles estão-se borrifando para isso, interessa é fazer 

o gosto aí a meia dúzia de amigos

Isabel – a qualidade de vida das pessoas não interessa

José – pois não

António – entretanto junto aos prédios, agora não passa lá trânsito nenhum, vai abrir uma 

rua, junto aos prédios... as pessoas estão revoltadas com aquilo, têm lá ido e

José – está ali uma coisa digna, naquele parque central. Eu tenho orgulho de estar na 

Amadora, por várias outras coisas, mas por aquilo, o parque central é uma daquelas coisas 

que quando vem cá gente da terra, de família, que eu vou mostrar porque eu tenho orgulho 

naquilo, gosto de ver, sei que aquilo era para tudo ter sido prédios e foi travado, e fez-se o 

que ali está, que é lindo, que é uma coisa importante, não é. E já começam a dar facadas. 

É onde eles vão (…) quando isto foi independente, não é, construíram o tal parque, já está 

ali uns 3 ou 4 prédios, 3 ou 4 mamarrachos lá que não eram para estar. E aquilo foi assim, 

foi em 79 que se parou a tempo. Pronto, e fez-se ali aquele basquetebol, e tem ali aquelas 

coisas, fez-se aquilo por ali acima. Agora já estão a começar a...

Isabel – bem, se eles fizerem muitos disparates pode ser que as pessoas já não votem neles

António – não, aquele parque central, se há coisas a melhorar, melhorava-se, agora destruir 

para fazer lá bares de cimento, não se compreende. Cimento já há muito aí na Amadora, 

restaurantes e bares e não sei quê é o que é mais feito na Amadora. A Amadora precisa é de 

zona verde, e o que eles vão destruir é exactamente zona verde. Então, a serra de Carnaxide 

é igual – o plano para a serra de Carnaxide era a continuação do Monsanto, ali junto ao 

cemitério. A ideia, o plano que havia aqui há uns anos atrás era a continuação de Monsanto, 

era arborizar toda aquela zona por ali abaixo. Agora arborizaram com cimento

José – qualquer dia está o hospital e o cemitério tudo cercado de cimento. Coisas que 

deviam estar em zonas amplas, não é, o hospital e o cemitério tudo no meio de... como está 

o de Benfica, e por aí fora. 

António – a serra desaparece toda, cercada de prédios. O problema é esse

Isabel – porque há muito dinheiro investido nisso

António – mas o que é que se há de fazer... isto só não foi mais rápido ainda porque agora a 

construção civil está na situação que está, senão isto já tinha galgado por aí abaixo 

(...)

António – mas vocês vejam lá, eu posso tentar ainda ver, se alguém me tirar uma fotografia 

não tem problema, a pessoa não tem problema em tirar uma fotografia lá do coiso. 

Isabel – nós temos uma cópia razoável que a Câmara da Amadora nos arranjou desta 

fotografia aqui. Esta aqui é que não (aponta para uma imagem), e esta é boa porque é a 

única que mostra tudo, até lá acima



António – eu posso falar com o rapaz, ver se ele tem mais alguma coisa sobre isso. Para a 

semana não dá, mas eu posso tentar ver se apanho o rapaz, o fotógrafo, que eu conheço-o 

bem, e ver se ele tem os negativos disso, ou se não tem; eu também não sei, não posso 

dizer que sim ou que não porque também não sei. Se ele se lembrar, já foi há muitos anos, 

não é fácil. É muito tempo.

Isabel – também não acredito que tenha deitado fora os negativos, os fotógrafos costumam 

guardar essas coisas

Nuno – ainda me lembro de a ver quando era miúdo

António – ainda tentei ver lá na Câmara se me arranjavam mais qualquer coisa mas deram 

voltas e mais voltas e não conseguiram. Até o próprio vereador e tudo, que me mandou 

depois esses –  disse “eu não consigo arranjar mais nada, a única coisa que consegui 

arranjar foi isto”.

(…)

José – as pessoas não fazem ideia o que é isso. O que é fazer isto. Mesmo em termos 

técnicos, não é, a capacidade técnica de fazer isso no terreno, sem ferramentas, sem 

máquinas, sem nada... muita gente se calhar até nem acredita. Se disser que fizemos 

aquilo ali sem máquinas, sem ferramentas, sem nada... pronto, só o básico, o indispensável: 

máquina de soldar, e um maçarico e um martelo, mais nada. Depois uma camionete dessas 

com grua lá a puxar isso, e para ali, coiso, e soldou, a olho, com um...  para fazer um nível, 

as prumadas disso é com uma pedra com um fio, tudo improvisado, não é, mas fez-se, e 

vê-se como está. Fez-se tudo, tudo, tudo da primeira pecinha até à última. Tudo no terreno. 

Incluindo dobrar esses tubos, não é fácil. Deve ser tubo de duas e meia ou três polegadas, 

esses tubos. Tubos fortes, não é. Isso podia estar ali uma vida inteira que isso nunca mais 

dali caía. 

António – cair não caía. 

Isabel – mas isso merece ser contado, essa história. Até do próprio ter feito a peça, da 

construção do monumento, da maneira como foi construído

José – isso foi feito gratuitamente. Gratuitamente que a gente fazia para a nossa terra, 

porque gostávamos da nossa terra. E gostamos. Gostávamos e gostamos, não é. 

Isabel – pois

José – as pessoas não vêem isso como arte, não é. Nem como arte, nem (…) não vêem isto 

como tal – está isto aqui, o que é isto – tiraram isso. E para apagar um pouco a memória, 

porque não foi só isso, foram outras coisas mais (…) para apagar a memória porque têm 

medo que volte, ou qualquer coisa, não sei...
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