
Uma Lisboa operária: entre anarquistas e militare

1 - Largo de Sapadores

 Posição geográfica.
 Tipos de habitação.
 População dos bairros da

Graça e Alfama na primeira
metade do século XX.

 Locais de trabalho
produtivo.

 Instalações militares.
 Meios de transporte

coletivo.
 Divertimentos.

2 – Miradouro de
Nossa Senhora do
Monte

 Horizontes da cidade.
 Pontos estratégicos de

forças em insurreição.
 Acontecimentos políticos

violentos.

3 - Largo da Graça

 Placa giratória urbana do
bairro.

 Expedidor dos “elétricos”.
 Convento/Quartel.
 Caixa Económica Operária.
 Escola-Oficina nº 1.
 Vila Sousa.

Pátios e vilas operárias

Nos finais do século XIX surgiram,
um pouco por toda a cidade,
pátios e vilas operárias com
densidades significativas nos

bairros Graça-Sapadores,
Alcântara-Maria Pia e Xabregas-

Poço do Bispo, que
acompanhavam as

concentrações industriais. No
bairro Graça-Sapadores podem
ainda observar-se cerca de duas

dezenas destes conjuntos
habitacionais.

1. Fábrica Favorita . AML

2. Escola-Oficina n.º 1. AML

3. Vila Sousa. AML.

ia: entre anarquistas e militares

4. Caixa Económica
Operária - 1902. AML.

Vila Sousa. AML.

Nos anos 1910

chapeleiros e outros empregados
trabalhavam na Fábrica de Armas;
e alfaiates e operárias costureiras

Fardamentos. Nos anos 1950
de novo se concentram milhares

Oficinas Gerais de Fardamento e
Calçado do Exército,

5.

AML.
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4 – Santa Clara

 Mercado.
 Edifícios nobres.
 Escolas e recolhimentos.
 Messe de Oficiais.
 Tribunais Militares.
 Fábrica de Armas.
 “Casão” e Hospital da

Marinha.
 Operariado masculino e

feminino.
 Antigo Arsenal do Exército

(Museu Militar).
 Fundições “de baixo” e “de

cima”.
 Estado
 Estação ferroviária de Sta.

Apolónia.

5 – Miradouro
de Sta. Luzia

 Vista do Tejo.

 Porto e trabalho portuário;

alfândega,

forças de segurança.

 O “elé

Bispo.

6 – Museu do Aljube

 Prisão política do Aljube.

Santa Apolónia/porto

Na zona ribeirinha junto a Alfama
trabalhavam centenas de

operários metalúrgicos nas
oficinas, e também maquinistas,
fatores e outros empregados nos

Caminhos-de-Ferro. No Porto
empregavam-se milhares de

estivadores (à jorna): gruístas,
fragateiros, “gasolineiros”,

embarcadiços, despachantes,
conferentes e outros

trabalhadores da alfândega e do
tráfego marítimo e fluvial.

7. Greve dos fragateiros - 1911.
AML.

Santa Clara

Nos anos 1910-20 milhares de
operários fundidores,

espingardeiros, correeiros,
chapeleiros e outros empregados
trabalhavam na Fábrica de Armas;
e alfaiates e operárias costureiras

nas Oficinas e Depósito de
Fardamentos. Nos anos 1950-60,
de novo se concentram milhares

de operários sapateiros e de
operárias costureiras e

ajuntadeiras, laborando nas
Oficinas Gerais de Fardamento e
Calçado do Exército, em Santa.

Clara.

5. Fábrica de armas - 1900.

AML.

6. Greve ferroviária - 1919. AML. Santa Clara

Mercado.
Edifícios nobres.
Escolas e recolhimentos.
Messe de Oficiais.
Tribunais Militares.
Fábrica de Armas.
“Casão” e Hospital da
Marinha.
Operariado masculino e
feminino.
Antigo Arsenal do Exército
(Museu Militar).
Fundições “de baixo” e “de
cima”.
Estado-Maior do Exército.
Estação ferroviária de Sta.
Apolónia.

Miradouro
de Sta. Luzia

Vista do Tejo.

Porto e trabalho portuário;

alfândega, despachantes e

forças de segurança.

O “elétrico” para o Poço do

Bispo.

Museu do Aljube

Prisão política do Aljube.


