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Gentes do Mar
Património vivo

Um Jornal do
Museu de Sines

Os homens e as mulheres, os saberes,
as memórias e as técnicas tradicionais
ligados à pesca, à construção naval, à
indústria conserveira, etc. são um
património que tem vindo a ser
estudado, inventariado e divulgado
pelo nosso museu, num trabalho que
está a par das actuais preocupações
i nt er na cio na i s ex p r e s s a s p ela
UNESCO na Convenção para a
Salvaguarda do Património Cultural
Imaterial, aprovada em 2003.
Apesar dos tesouros que o museu
guarda, é a este rico património vivo
que dedicamos exclusivamente este
primeiro número do nosso jornal.

Aqui está o primeiro número do jornal do Museu de Sines. A partir de
agora levamos até si um pouco mais
do trabalho científico que o Museu
tem vindo a desenvolver e que ultrapassa o que é possível apresentar nos
limites do espaço de exposição do
Castelo.
Trimestralmente vamos estar em sua
casa para convida-lo a conhecer
melhor a sua terra e as suas gentes e a
sua história.
Neste ano, dedicado ao século XX,
continuamos a privilegiar o registo
da memória oral, mediante a recolha
de peças e realização de entrevistas,
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EDITORIAL
Caros pescadores de Sines
A vossa Câmara continua a promover o Dia do Pescador
como uma oportunidade de
confraternização de pescadores, armadores e suas famílias.
É também um contributo para
o reforço da camaradagem
entre a comunidade piscatória,
decisiva para a defesa de um sector fundamental
para Sines e para o nosso país.
A Câmara continua empenhada num trabalho persistente de apoio às vossas lutas e projectos. São disso
exemplos a disponibilização de técnicos da autarquia
na elaboração de candidaturas e projectos; a parceria
com a Associação de Armadores de Sines em candidaturas ao actual quadro comunitário, que serão aprovadas em breve e representarão benefícios para a
pesca local e da Costa Vicentina; e o projecto de celebração da cultura costeira, em parceria com a Mútua
de Pescadores, que vem valorizar e enriquecer a
memória colectiva das gentes do mar.
Queremos, também, trabalhar com as associações,
organizações de produtores e pescadores em geral
no sentido de melhorar os seus proveitos através da
criação de melhores estruturas para a venda e comercialização do pescado, de uma organização de produtores e de melhores estruturas em terra.
Neste jornal, seguimos o trabalho iniciado o ano passado com a exposição “Pescas, a Natureza Desafiada”, dando-vos conta do que foi feito em prol da cultura das gentes do mar em colaboração com associações e muitas pessoas anónimas, num trabalho meritório que fica para a História.
Aqui apresentamos apenas curtos excertos das longas entrevistas que temos gravadas, das quais foi difícil fazer uma selecção para publicação, tal é a sua
quantidade e qualidade.
Um agradecimento muito especial à Mutua dos Pescadores, nosso parceiro no projecto de Celebração da
Cultura Costeira, com o qual foi possível formar os
inventariantes que realizaram este trabalho.
O Museu de Sines ganha com este jornal uma nova
dimensão. Depois de termos recuperado e musealizado o Castelo / Casa de Vasco da Gama, uma antiga
aspiração dos sineenses, saímos das suas muralhas e
fomos “Ler a Paisagem”, lançando um guia de todo o
concelho. Agora vamos mais longe, entrando em
casa de cada um, para que todos sintam que este
museu é também uma casa sua.
Vamos continuar com os projectos e acções de apoio
às vossas causas, em parceria com a Associação de
Armadores, Sindicato dos pescadores, Mútua e pescadores em geral, todos num trabalho convergente
para a defesa dos nossos recursos marítimos, o progresso de Sines e a qualidade de vida das vossas famílias e da nossa cidade.
Contem com o vosso presidente e a acção da vossa
Câmara.
Um abraço a todos.
MANUEL COELHO
Presidente da Câmara Municipal de Sines

Celebrar a
Cultura Costeira
Aprender a lição de
cada entrevista
Celebração da Cultura Costeira é um projecto
financiado pelo Mecanismo Europeu EEagrants e
tem como promotor a Mútua dos Pescadores, uma
PME organizada segundo o modelo cooperativo,
que buscou uma parceria poli - nucleada no
território nacional. Associaram-se ao projecto um
conjunto restrito de organizações ligadas ao saber e
ao planeamento cultural e comunitário. A Câmara
Municipal de Sines é o parceiro co-financiador
nacional.
A dois terços de execução, o projecto - que tem
cumprido as suas metas - tem ainda pela frente
desafios importantes. Os objectivos tangíveis que
estiveram na origem da sua aprovação são, entre
outros, a criação de uma base de dados sobre a
cultura costeira, olhando não só para os valores
patrimoniais das culturas fluvio-marítimas, mas
também para problemáticas contemporâneas que
cada parceiro identificou antes de começar a
percorrer um território específico, que também
designou. Quiçá estejam nessas problemáticas os
maiores desafios a enfrentar até Fevereiro de 2010,
data em que termina o financiamento, que não o
projecto, pois a base de dados a que aludimos é um
trabalho a continuar, através da rede de guardiões
do património costeiro que é um segundo objectivo
do projecto. São esses guardiões/inventariantes de
cada comunidade, elementos de for mação
académica e perfil profissional diverso, e, que em
conjunto com outros elementos por eles nomeados
e escolhidos da mesma comunidade, começam a
dar corpo a este inquérito cultural, que tem na
entrevista semi-aberta um método fundamental.

Filipa Faria
Opinião
A Associação de Armadores de Pesca Artesanal e
do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina congratula-se com a ideia promovida e
levada a cabo pela Câmara Municipal de Sines e
que se concretiza nesta iniciativa.
A Pesca merece!
Os Pescadores de outrora, os de agora e, acima de
tudo, os que virão merecem todas as iniciativas que
enalteçam a sua arte.
É, desta forma, que a Pesca poderá sobreviver.
A Associação de Armadores de Sines não pode,
neste momento, deixar de expressar duas ideias que
crê serem fundamentais para se perceber o presente
e preparar o futuro.
A Pesca tem sido alvo de um profundo
esquecimento por parte do governo central e que se
tem traduzido em enormes prejuízos. Ao cabo e ao
resto, os responsáveis, muitas vezes, num silêncio
fruto da sua incompetência, não são capazes de
perceber as necessidades da Pesca e dos
Pescadores. Não conseguem perceber que a
actividade é diferente e por isso tem de beneficiar
de regimes diferentes das outras actividades do
sector económico.
A denominada crise financeira agudizou todo o
sector e os responsáveis simplesmente não dão
sinais de algo poder mudar, aliás, como seria de
esperar já que «sem crise», também pouco ou nada
fizeram…
Há que ter coragem e adoptar uma verdadeira
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No projecto Celebração da Cultura Costeira a
propriedade intelect ual da s ent rev ista s é
partilhada por quem a realiza, estando-se neste
momento numa fase de consciencialização desse
facto, que terá como resultado final um maior
envolvimento do entrevistado no seu tratamento.
A comunicação entre duas pessoas não se esgota
nas palavras e o tratamento que cada entrevista
recebe - antes de ser trazida a publico - é o reiniciar
de um outro ciclo de comunicação, agora com
terceiros, e de igual importância.
Também, num banco de dados disponível na
internet se perdem fronteiras que dão forma a
territórios, territórios esses que se vão transformando através de actos de memória individual e
comunitária, e pelo esquecimento. Os utilizadores
não são só os vizinhos e os convidados mas um
vasto universo difícil de caracterizar.
Situação diferente vai ser a do acolhimento destas
entrevistas. Não sei como serão apresentadas as
que se darão a ler no jornal com o qual o Museu de
Sines se associa ao Dia do Pescador de 2009. Mas
àqueles que as vão ler lembro o seguinte: Estamos
todos os que se envolveram neste desafio num
processo de indagação,
de apropriação de
metodologias, diria mesmo de descoberta intergeracional e profissional do que é a cultura costeira
entre nós, e que valores patrimoniais podem servir
hoje ao desenvolvimento regional. Estas entrevistas que o Museu de Sines decidiu trazer a público,
paralelamente ao projecto Celebração da Cultura
Costeira, devem ser olhadas com simpatia, pois elas
são o testemunho da lição que a comunidade de
Sines está a proporcionar a si mesma, praticando o
desafio cultural que se inscreve no acto de
perguntar e ser respondido, ponderando a
ressonância de cada frase na sociedade.
Maria do Céu Baptista
Museóloga
Curadora do Projecto Celebração da Cultura Costeira

política de pescas. Que tenha as pescas por único
objectivo. Esperemos que o futuro político traga
inovação.
Há que trazer para a Pesca gente jovem. Há que
aligeirar procedimentos. Há que criar regras de
mercado que permita aos produtores não serem o
elo mais fraco, na medida que são eles aqueles que
mais investem e é do seu lado que está a maior fatia
do esforço da actividade de Pescar.
Só com uma verdadeira vontade de mudar é que se
poderá respeitar as pescas. As pescas constituem
um pilar económico fundamental em Portugal. Há
qualidade dos homens que fazem da faina a sua
vida. Há investimento na qualidade. Há qualidade
no pescado capturado. Há qualidade para o
consumidor.
Sines, aliás, é exemplo destacado dessa inovação e
da qualidade do pescado que disponibiliza para o
mercado. Sines é terra de Pescadores, de
verdadeiros Lobos do Mar. Sines é uma terra de
tradições, de famílias da e pela Pesca.
E é neste vector que pretendemos acrescentar a
segunda ideia que referimos.
A par da vertente económica, a Pesca representa
uma fatia fundamental da cultura e da identidade
nacionais.
Portugal tem de saber respeitar essa identidade sob
pena de deixarmos de ser, com qualidade, uma
gente do mar.
Por respeito a valores e princípios, respeite-se a
Pesca e os seus Pescadores.
Bem hajam aqueles que assim dignificam essa
actividade. À Mútua dos Pescadores uma palavra
final de reconhecimento por esse trabalho tão
meritório que se encontra a ser desenvolvido na
recolha de momentos da pesca, enfim de histórias
de vida daqueles que do mar quiseram viver.

Alice Marques
“Senti-me sempre orgulhosa de ser pescadora”
Alice Marques nasceu em Trancoso, mas, quando acompanhava as patroas de Lisboa à praia de banhos de Sines, acabou por
conhecer o marido, então nadador-salvador, e com ele apaixonou-se pela pesca. Hoje é a única mulher pescadora em Sines
no activo.
Quando comecei a trabalhar, os homens achavam
“admiração” por causa de uma mulher andar ao mar,
mas eu trabalho só com o meu marido, não trabalho
nos barcos com outros homens. Mas fui sempre
muito bem recebida, muito bem tratada na Ribeira,
educadamente… Às vezes acontece aquelas partes,
que eu vou a passar, às vezes há aqueles senhores do
norte que falam assim...para eles é normal, e lá as
mulheres também falam assim, mas às vezes olham
para trás, “ai a senhora desculpe”, ai, não tem
problema, não é? A gente passa e nem ouve… Mas
sou sempre muito bem recebida, e acham “admiração” de eu trabalhar no mar.
As outras mulheres condenavam-me, aqui há anos
condenavam. Porque há senhoras que pensam que
por se andar ao mar que a pessoa é inferior, às vezes
criticavam e eu dizia: “prefiro antes andar ao mar
com o meu marido do que por exemplo andar aí”, que
não é nenhum mal ser empregada doméstica mas
pelo menos trabalho para mim com o meu marido. E
para mim acho que é mais pesado trabalhar a fazer
limpezas numa casa do que trabalhar no mar. É mau
por causa do frio, e às vezes está o mar ruim, mas
também quando está mar ruim não vou mais o meu
marido, não vamos arriscar … é como eu gosto, gosto
da vida do mar, adoro estar a puxar as nassas e ver os
polvos, ou puxar a rede e ver o peixe, é bonito.
Os meus pais eram do Norte, eles encaram sempre
[bem], lá no norte também as pessoas trabalham no

campo, o campo também é para as mulheres…
Eu senti-me sempre orgulhosa de ser pescadora.
Quando vinha lá de baixo, chegava a casa tomava
banho e arranjava-me. Às vezes diziam os homens,
“isto é que é a senhora que veio agora do mar…”
Havia uma moça que, acho que ela se chama Maria
Augusta, não me lembro bem, andou num barco que
foi o primeiro a andar aí com uma mulher, que o dono
morreu no mar, com nove homens a bordo ali na
Costa do Norte. Diz que se chamava Zip Zip. Depois o
marido comprou um barco grande e ela deixou de
andar ao mar, mas agora parece que anda, não sei se
lá para o Algarve, se já deixou, não sei.
O meu filho também adora a pesca, mas se ele agora
por acaso arranjasse outra coisa, porque a gente está
a ver que a pesca está a acabar e agora com estes
trabalhos, se não fossem estes trabalhos agora…
Pesca-se sempre ali no canto, ali naqueles sítios,
porque estes molhes, embora trouxessem mal à
pesca, mas também trouxe bem para muita gente,
não é, porque arranjou a evolução, evoluiu a cidade, e
evoluíram os trabalhos, arranjou trabalho para muita
gente, e no mar também: aqueles molhes também
protegem a pesca, porque antigamente quem é que ia
ao mar agora no Inverno? Ninguém saía ali da
Ribeira… Só que agora, quando fizeram estes
molhes, que protegem muito, fazem a quebra de
muito mar. O pior é fazerem agora o prolongamento
do molhe e irem fazer aquela área protegida - vamos

lá ver se conseguem ou não - até ao Porto Covo. É que
a área melhor da pesca é aqui esta zona. Vai ser
complicado, porque os barcos pequenos, os barcos
locais, pouco ou muito todos os dias fazem qualquer
coisa. Agora se lho tiram é que não fazem nada e até
tenho medo que depois o meu filho não consiga fazer
nada, não é? É mau. Nem para o Porto Covo podem ir,
vão por a área protegida até à Ilha [do Pessegueiro]. É
uma área boa para o peixe, é para o polvo, é para
muitas qualidades de peixe, para marisco.
Sandra Patricio

José Faria
“Estrela do Mar” e a Arte do Cerco
José Alberto Telo Faria nasceu em Sines no ano de 1946. Proveniente de uma
família de pescadores, cresceu a ouvir as histórias do mar e da faina. Sucedeu ao
seu pai como Armador da “Estrela do Mar”. Nesta entrevista partilha connosco um
pouco da rica história da sua empresa, aquela que foi a primeira a usar as artes de
cerco em Sines.
José Jacinto Farias, Pai de José Faria

A primeira “Estrela do Mar” chegou a Sines em 1932.
Foi a primeira embarcação de cerco em Sines. Esta
embarcação foi comprada em Peniche. Encalhou na
praia de Sines para fazer uma grande reparação e
levar um fundo novo. Foi toda reparada. Caiu o
ciclone [1941], as ondas invadiram isto tudo cá para
cima que era uma coisa impensável. O barco estava
ao pé da casa da Tia Sofia, nadou com o mar, as ondas
levantaram-no no ar e atiram-no contra os “Banhos
Quentes”. Depois o barco foi todo reparado outra
vez. Isto tem uma história espectacular. Doze ou
catorze pescadores que entraram com uma quota de
três contos e quinhentos e constituíram uma espécie
de cooperativa de pesca. Eram todos tripulantes do
barco e eram todos sócios. Havia o meu pai, que
entrou com uma quota também lá para o barco e havia
o pai do Jacinto, meu primo. O pai dele também era
sócio. Havia um estatuto, que dizia que se as pessoas
algumas vez abandonassem a empresa ou fossem
trabalhar para outra congénere, levando consigo os
segredos que tinham adquirido naquela, perdiam a
totalidade da acção que tinham na empresa. E as
coisas correram muito mal. O que havia aqui em Sines
era a pesca artesanal, era pesca de botes, peixeespada, cavala, sargos, robalos. Quer dizer, as
pessoas trabalhavam com pescas de anzol e mais

nada. Quando chega um barco de cerco como aquele e
a forma de apanhar o peixe - de cercar o peixe e fechar
por baixo - era tudo novo para todas aquelas pessoas.
Deixaram a pesca artesanal e meteram-se naquela
aventura. Porquê? Porque, naturalmente, naquela
altura se devia falar muito que as traineiras rendiam
muito dinheiro lá ao Norte, onde existiam. Estavam a
facturar bem, forrava-se (forrar é pagar) forrava-se
depressa um barco. Acontece que a passagem da
artesanal para a pesca de cerco não resultou, e eles
não se entendiam com aquilo. O barco não pescava, as
redes tinham má qualidade, eram redes de algodão,
partiam com muita facilidade. Eram redes a que se
tinha de dar alcatrão de quinze em quinze dias (o
alcatrão é que aguentava a qualidade do fio).
Começaram a acumular dívidas em cima de dívidas.
Havia pessoas a passarem mal porque tinham pedido
dinheiro emprestado para entrarem com a sua quotaparte. Uma pessoa que não tem para comer e ainda
tem que pagar é melhor abandonar. Então houve
alguns que saíram. E os que ficaram foram-se
enterrando cada vez mais. A empresa devia a muita
gente, mas a quem devia mais era ao Sr. Joaquim
Lopes Paulo. Em defesa da sua honra foi entendido
irem entregar-lhe o barco pela divida. Marcam uma
reunião com ele e dizem-lhe: “Sr. Joaquim,
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agradecidos por tudo aquilo que o senhor fez por nós,
não conseguimos pagar. Para que o nosso nome não
fique deslustrado ainda mais, viemos entregar o
objecto em troco da dívida. O barco é seu. Não
queremos continuar, não podemos.“ Isto foi em 1944,
eu até me comovo quando falo nisto. O Joaquim
Lopes Paulo olhou para eles e disse assim: “Vocês
estão enganados. Não só não quero ficar com o barco,
como ainda lhes vou dar mais um bidão de gasóleo
para irem novamente para o mar.” E eu vou-lhe dizer o
que é que aconteceu. A partir daquele dia, o barco
nunca mais teve prejuizo. Isto é fantástico. Pagaram
tudo ao homem. Fizeram tanto dinheiro, que o
próprio Joaquim Lopes Paulo, passado quatro ou
cinco anos, foi comprar também uma traineira e fez
uma sociedade com o Francisco Pacheco.
Entretanto veio para cá um Mestre de Setúbal, que
dentro daqueles outros que tinham vindo, aquele foi o
que conseguiu engrenar aquilo. E foi com esse outro
que o meu pai veio a aprender. Porque ao fim de
pouco tempo o outro foi-se embora e o meu pai é que
continuou a empresa.

António Campos | 16 de Maio de 2009

Francisco Chainho
Memórias da pesca
Francisco Chainho nasceu a 1 de Fevereiro 1951 na Costa de Santo André e pertence a uma das famílias que no século
XIX, vindas da zona litoral centro, principalmente de Ílhavo e Murtosa, se fixaram na Costa de Santo André. O bisavô de
Francisco Chainho veio de Ílhavo e foi um dos primeiros pescadores a ocupar a Costa de Santo André. Francisco nasceu
junto à costa e guarda bem vivas as recordações desses tempos.

Nasci na costa de Santo André. O meu avô também
nasceu ali. O meu bisavô, José Domingos, veio de
Ílhavo e trouxe dois filhos. Foi o primeiro Mestre da
Arte Xávega conjuntamente com o meu tio-avô
Manuel Domingos. António Domingos Catarino é o
nome do meu avô. O meu pai era um homem do
campo, nasceu em Melides e chamava-se António
Dâmaso Chainho e a minha mãe era “vendedeira” de
peixe e chamava-se Marina Domingos. Ali naquela
terra era hábito, talvez trazido por aquelas gentes “lá
de cima”, só possuirmos dois nomes próprios. Era
assim o costume.
O Manafaia foi um homem extraordinário nasceu
também ali na Costa de Santo André, mas o avô veio
de Ílhavo e ele também é só Carlos Manafaia e
costumava dizer: “assim é que é! Um nome ou dois e
chega, porque é que havemos de ter mais”.

se chamava a Gandaia e a gente recorria a essas
pessoas que aí viviam e que sobreviviam do campo.
Tínhamos de estar ali acomodados até se recuperar
novamente.

E o Manafaia depois também alugava a Lagoa
aos pescadores?

Embarcações da Arte Xávega (postal de Hidalgo Vilhena)

Gandaia, não é o termo que se usa para referir
as pessoas que vão pedir peixe aos pescadores?
Sim, também tem a ver. Sabes porquê? Porque as
pessoas de Gandaia eram as que iam ao peixe quando
se pescava na Arte Xávega, por isso é que ficou esse
termo.
Francisco Chainho no seu armazém

Foi depois do naufrágio de 63 que mudaram
para Sines?
Foi! Depois do naufrágio ainda vivi na Lagoa até 1964
e em 65 vim para Sines. Aquele acontecimento,
trágico, foi o desmantelamento daquela comunidade.
Se bem que quando se deu o naufrágio já algumas
famílias havia muitas dezenas de anos que vinham
para Sines. O meu avô também vinha com essa arte
Xávega, com os ventos rigorosos, vinha pescar para
Sines. Com ventos Noroeste pescava-se aqui na praia
de Sines que era muito apetecida por ser abrigada.
A costa mais agressiva de todas é esta que vai do
Cabo de Sines até Melides, porque depois já se
apanhava o abrigo do Cabo Espichel, chamava-se por
isso a “Costa Negra”. Era uma costa muito bravia.
Tínhamos alturas em que a comunidade, os que
vivíamos na primeira duna, no Inverno ficávamos ali
cercados pela Lagoa que era muito grande e pelo mar.
Ficávamos ali em cima de uma língua de areia.

Recorda-se bem desses tempos?
Recordo. A última vez que me recordo que tivemos
problemas e que tivemos que fugir pois o mar levou
muitas das nossas moradias (que eram essas tais
cabanas), foi em 71. Os Invernos eram muito
agressivos e as maresias eram uma coisa que hoje é
impensável! Depois, quando vinha no outro dia vinha
gente de todo o lado, iam ver aquela desolação. O
temporal levava tudo e nós ficávamos só com a pouca
roupinha que tínhamos no corpo. E tínhamos que
estar a viver em casas de fora. Há ali uma parte a que

E de quem era a responsabilidade da Lagoa?
A Lagoa, muito antes da comunidade vir de lá
[Ílhavo], era leiloada. O ti Chico Manafaia, avô do
Carlos Manafaia, como já tinha algum fundo de
maneio comprou uma propriedade e começou a ser o
rendeiro da Lagoa com outros sócios. E tinha como
fiel e Mestre das artes o meu avô, tanto no mar como
na Lagoa, o meu avô é que era o Mestre das artes
dessa família e foi durante muitos anos. Quando já
tinha mais idade passou a ser o Mestre de terra da
Chincha da pesca às enguias.

Essas gentes iam aproveitar os peixes que
ficavam tresmalhados pela areia?

Não! Não alugava! Nós íamos pescar à percentagem,
por exemplo largávamos tantas redes, o peixe era
trazido para a areia, aquilo era em lotas na areia…cinco, seis lotas. Metade era logo para a Lagoa,
metade! Depois o vendedor como era o rendeiro
fazia o leilão e a gente ganhávamos a nossa parte por
andar a pescar, vendíamos o nosso quinhão aos
compradores que lá iam. Era apontado num rol de
registos, o dinheiro ia a reverter, o rendeiro recebia o
dinheiro e em cada época faziam-se as contas. E a
gente depois íamos às contas, íamos receber aquele
dinheiro, chamavam pelo nome, nesta, nesta, nesta e
nesta maré. Estavam os nomes apontados porque
cada vez que se ia pescar havia um escrivão que
apontava. Tínhamos um controle em todos os
aspectos, na pesca e nas vendas. Por exemplo, as
enguias começavam a capturar-se só a partir de fins
de Novembro, e durante Dezembro, Janeiro,
Fevereiro e Março, a quinze de Março ia para o mar,
abria-se a lagoa ao mar, havia uma disciplina.

Era uma espécie de defeso?
Tal e qual! Era o defeso! Tinha um defeso extraordinário de Março a Outubro. Depois com os Invernos a

Isso mesmo! E também iam pescar.

A Lagoa era diferente daquilo que é hoje?
Xi Jesus! A Lagoa era uma coisa linda! Hoje está
muito assoreada.
Há aqui uma grande quantidade de famílias em Sines
que são oriundas de Ílhavo e da Murtosa: os
Caçalhos, os Mercantistas, os Venturinhas, os
Vinagres, os Ferras, os Domingos, os Padeiros, os
Manafaias. Foram muitas, mais de vinte famílias. E
dá-se isto, uns vieram por terra e outros por mar. Uns
foram rio acima e ficaram em Vila Franca, são
apelidados de “cagaréus”, outros ficaram na
Caparica, outros ficaram em Setúbal e em Alcácer.
Mas a maior comunidade veio para sul, ficaram na
Costa de Santo André. O meu bisavô e mais alguns
vieram “costeando”. Encontraram um mar muito rico
para a Arte Xávega. E depois tinha uma coisa muito
linda! Uma Lagoa enormíssíma, linda, rica em
espécies e ligada ao mar, por vezes, quase o ano todo,
atraiu aquela gente. O Mestre José Domingos é o
primeiro Mestre da Arte Xávega que veio para a
Costa, depois o meu avô e o meu tio-avô, Manuel
Domingos e outros deram-lhe continuação. A Costa é
habitada entre 1845 e 1850, eles foram os primeiros a
povoar a terra de ninguém, os primeiros “médos”, ao
abrigo das dunas e ali instalaram a comunidade. A
Lagoa com os anos estendeu-se para Norte. Lembrome de quando era miúdo ela rasgar até junto das
cabanas. Era uma coisa linda! Hoje está assoreada.
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António Domingos Catarino, avô de Francisco Chainho

Lagoa enchia muito. Fazia-se uma vala com uma pá
de madeira, abria-se uma vala enorme para água
correr e a Lagoa chegava a estar ligada ao mar
durante três ou quatro meses. Lembro-me quando
tinha seis ou sete anos, de “ela” estar aberta ao mar
até Novembro e os mais velhos terem de ir fechá-la
para se começar a pescar, porque era proibido pescar
com a Lagoa aberta, com a Lagoa ligada ao mar não
se podia pescar, só com ela fechada. E a Lagoa tinha
tudo! Tinha robalo, negrão, tagana, tainha, garrento
douradas, tinha todas as qualidades de peixe,
enguias então, era uma coisa fenomenal! Se tivesse
sido tratada, os pescadores, hoje, teríam melhores
condições.
Depois a pesca da Xávega fazia-se a partir de Abril,
assim que a Lagoa ia ao mar e que era proibido pescar
nela Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e
Outubro enquanto o mar permitisse. E era uma fonte
de riqueza a pesca que se fazia, a sardinha, o carapau,
todas as espécies. Já não é do meu tempo, mas
quando o meu avô era o Mestre de uma arte Velha, fez
um lance de corvinas, de 30/40 Kg cada, aí mais de
mil corvinas. Faziam-se lances de pargos, robalos,
cações grandes, de muitas espécies, que hoje são

fugiam, refugiavam-se naqueles sítios. Como não
haviam autoridades, havia um posto da Guarda Fiscal
mas não controlavam tudo. A malta ia para ali passar
férias naquele emaranhado de cabanas de colmo.
Essas cabanas de que falam ali no livro [Gentes e
Culturas], já estavam em degradação. As pessoas
estranhas à comunidade começaram a construir em
alvenaria e depois tiravam o colmo de cima.
Desmantelaram tudo. Acabaram com a duna.
Tínhamos aquelas veredas, a duna desapareceu e está
direitinha, aquilo era dobrado com dunas e com
vegetação dunar. Hoje não tem uma vegetação dunar,
está aterrado com barro. Faziam estradas e isso e
acabaram com aquela duna, aquilo era lindo! a duna
era linda! Nós saíamos de uma cabana aqui e uma que
ficasse a dez metros, não a víamos porque estava por
detrás, ao abrigo dos ventos e tínhamos aquelas
veredas para ir à casa uns dos outros.

E do naufrágio de 63 lembra-se bem?
[Pausa] Fez-se o cerco junto à “aberta” que liga ao mar
e que tem a maior fraqueza. Estás a ver! O barco tinha
oito homens dos remos, dois homens ao chumbo faz
dez, e tinha um homem à popa que era o popeiro.

Dos homens que estavam no barco morreu
algum?
Morreram dois rapazes de vinte anos. O barco foi para
o fundo mais depressa sabes porquê? Porque o barco
era muito comprido, era um barco com uma pujança
enormíssima, mas não podia era com uma quantidade
de homens que se jogaram lá para dentro todos ao
mesmo tempo, para ver se safavam. Assim que se
jogaram abafaram-no logo. Só a água a entrar dentro
da Lagoa, a revolução que aquilo faz, o barco está
sujeito a virar-se sozinho, por ele, com a turbulência
quanto mais com as pessoas a jogarem-se para dentro
do barco. Mas mesmo assim ainda morreram
dezassete homens.

A Lagoa era, apesar de tudo, aprazível para se
pescar?
A Lagoa era muito rica e os homens de Sines iam para
lá pescar. O meu avô e outros chegaram a dar trabalho
e guarida a alguns pescadores de Sines que dormiam
naquelas esteiras de bunho. Fazia-se uma estacada no
chão dessas cabanas, em cima das estacas levava as
esteiras e dormíamos a um metro de altura do chão.
Debaixo dessa tarimba (chamava-se tarimba), era
guardada a batata-doce, era enterrada, para comer de
Inverno. Eram as salgas de sardinhas, conservadas em
barricas, para comer de Inverno e para vender.
Chamava-se o “lagar”. O meu avô tinha um lagar, a
que chamávamos “cabana do lagar” onde tinha
barricas de madeira onde guardava sardinha estivada
que era para vender no Inverno pelos montes.
Na pesca das enguias, os compradores vinham de
Sines e Santiago, outros ali dos montes vizinhos,
compravam e depois iam em motorizadas vender. A
grande maioria já era vendida para Lisboa. Outra
parte era dividida por uma companha enorme e eram
precisas umas setenta e oitenta pessoas para puxar
aquela arte para terra. Depois era dividido em
quinhões, faziam-se riscos paralelos com o pé a uma
distância de dois metros para dividir os quinhões, se
fossem cem pessoas eram cem quinhões, cada um
tinha direito a um quinhão.

“O Século”, 11 de Janeiro de 1963

impensáveis. A partir de Novembro aquilo era aos
milhares de quilos de enguias. Porque tinham tempo
para se criarem e a Lagoa estava muitos meses
aberta. A gente quer queira quer não havia muitos
pescadores que não acreditavam que as enguias vêm
do mar dos Sargaços. Elas vem quando a Lagoa abre,
surgem em novelos e do tamanho de agulhas, dá-selhes o nome de “ mechão”, aquilo parece mesmo
uma agulha de costura com olhos, é exactamente
aquilo, só têm olhos, é o “ mechão”. Os espanhóis
compram-nas para conserva e para vender mas é
proibido. A Lagoa o ano passado por exemplo só
esteve um dia ligada ao mar. E fechou porquê? Não
tinha água. Quando ligaram a Lagoa ao mar ela como
não tinha água não rasgou o suficiente que costumava abrir por ela, chamava-se “a aberta”. Era uma
abertura com mais de cinquenta metros. Agora não!
Agora é uma valazinha, qualquer língua de areia
fecha-a de um dia para o outro.
O Manafaia, aí diz [Gentes e Culturas], não sei se lêste essa parte e o que é que ele diz sobre a Lagoa, ele
diz que era das coisas mais lindas que Portugal tinha.
Eu lembro-me e digo-te uma coisa eu lembro-me dos
intelectuais deste pais passarem por aquela terra,
desde políticos a artistas. Eu conheci a Vera Lagoa
que era intima amiga do meu avô e que era uma
fascista naquele tempo. Conheci o Luís Staul
Monteiro que era um homem espectacular, os
indivíduos de Campolide do Teatro que iam para ali,

Estavam cinquenta ou sessenta homens, fora do
barco, mas esses homens era para puxarem a arte
para terra, era uma arte muito pesada. Tem que ser
muita gente para a puxar. E quando acontece o
acidente já a arte estava dentro do barco, tinha-se
mesmo acabado de meter a arte para ir largar outro
lance. Tinha-se apanhado à volta de mil quilos de
irozes, mas irozes criadas. Quando aparece uma onda
enorme, estás a ver! As pessoas estão com os pés em
seco, só que o mar quando galga a duna vem com uma
força, enorme, enormíssima e galgou a duna. A
distância de onde a gente estava até ao mar era de
quarenta ou cinquenta metros, o mar subiu lá acima e
quando vem direito à gente vem com uma força e com
uma altura, vem enorme, a sessenta ou setenta
quilómetros por hora, vem com uma força que é um
caso sério! Eu era miúdo mas estava descalço e sem
nada que me empachasse e fugi direito ao mar,
porque quanto mais eu andasse para cima da duna
menos água apanhava. Os que ficaram junto à orla da
Lagoa, esses, foi tudo levado! A Lagoa fazia um
fundão que era um caso sério e foram engolidos, com
botas altas daquelas mesmo até acima e com capas
vestidas. Assim que o mar entra dentro da Lagoa
forma uma espuma com meio metro acima da água.
Só a espuma asfixia a pessoa que para além disso não
vê e não respira.
Eu arrisco a dizer isto: se é de noite morriam todos,
não escapava um para contar!
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Arte Xávega, Lagoa de Santo André

A Arte da Xávega “morre” na Costa de Santo
André ou teve continuação em Sines?
A Arte Xávega na costa de Santo André desapareceu
durante muito tempo. Depois nos anos 70 foi
reactivada mas com artes pequenas. É nessa altura
que nós, eu e os meus primos [os Domingos] a
trouxemos para a Costa do Norte (Boca do Lago).
Durante uns nove ou dez anos trabalhámos com essa
Arte Xávega. Não sei se conheces ali o lago da Costa
do Norte, junto a esse lago está, ainda, uma placa de
cimento onde se pode ler Empresa Domingos. O mar
foi lá e destruiu-nos aquilo tudo, mas ainda arranjámos outra. Pescava aquela gente toda da Ribeira de
Moinhos e vinham também de Santo André. Quando
púnhamos as três artes a pescar púnhamos ali
imensas pessoas a pescar. Ainda há pessoas,
actualmente, que me perguntam, “Chico e se a gente
fosse comprar um barco e fizesse uma arte como
aquelas?” Não! Porque é proibido, porque não se
pode pescar do quarto de milha para terra.
Luísa Bruno | 17 de Janeiro de 2009

Carlos Espadinha
mares de uma vida
Nasceu em 1944, em Setúbal, e veio para Sines com sete anos. Aqui tem
trabalhado como pescador ao longo dos anos. Pessoa muito activa, conjuga a
faina do mar com uma actividade associativa e político-partidária. Foi um dos
fundadores do Sindicato dos Pescadores, e foi também Deputado na
Assembleia da República entre 1980 e 1985. Actualmente é o Secretário da
Mesa da Assembleia Municipal de Sines e faz parte dos órgãos sociais da Mútua
dos Pescadores. Apesar destes cargos, continua ainda hoje ligado à pesca,
sendo Mestre de Terra da Traineira João Sérgio.
A primeira vez que peguei numa agulha tinha quatro
anos. O meu pai andava nos galeões - aqueles barcos
a vapor. Levava-me com ele e lembro-me
perfeitamente como se fosse hoje dele me pôr uma
agulha e eu tentar perfiar, que é pegar a rede uma à
outra com fio. Mas creio que ninguém ensina, isto a
gente aprende a ver. A minha aprendizagem foi nisso.
Lembro-me de o mestre me dizer “estás a ver como
eu estou a fazer isto? E depois eu vou-te dar para tu
fazeres, se não estiver igual a isto é porque não está
bem”.
Quase todos os pescadores que trabalhavam na
pesca da sardinha trabalhavam com aparelho grosso
e com redes de emalhar e isso. Nós naquele tempo
tínhamos 90 dias de defeso da pesca da sardinha. E
então para não estarmos parados dedicávamo-nos à
pequena pesca artesanal: ao aparelho grosso, às
redes de emalhar e covos. Tínhamos aqui uma boa
frota, uma grande frota da pesca longínqua, chamava
a gente na altura. Iam para a costa de Marrocos,
Mauritânia, Angola e S. Tomé. Usavam as mesmas
artes, só com muito maior dimensão. Eram barcos
maiores do que estes agora, tirando duas ou três
traineiras que estão aí, eram barcos de vinte e
tal/trinta metros. Pescavam pargo mulato, pescada,
peixe-espada, corvina, várias espécies. Emalhavam

muita lagosta com as redes de emalhar. A
esmagadora maioria descarregava na Doca Pesca em
Lisboa.
A frota local é que descarregava cá diariamente.
Dantes, na descarga de peixe para a Calheta, a gente
descarregava caixas de madeira em chatas ou em
botes. Os barcos ficavam fora da Calheta, e a gente
nas chatas é que descarregava isto em caixas. Tiravase do barco, estava um dentro da chata (ou dois) e ia
enchendo as caixas. Punha-se para dentro e depois iase buscar mais. Tínhamos um homem que era o
chamado calhau, que era quem fazia as caixas e era o
homem que chamava a tripulação para ir para o mar.
Ia-se ali à serração do Luís Farto e levava-se a medida.
Ele é que cortava isto lá na máquina, depois aqui eles

Carlos Espadinha, 2008

faziam.
Participei activamente na formação do Sindicato dos
Pescadores. Fiz uma vida sindical, salvo erro, à volta
de vinte e seis anos. E englobado com a actividade
sindical, actividade política, não é. E depois, fui
eleito Deputado na Assembleia da República durante
a primeira metade dos anos 80, de 1980 a 1985. O
Partido queria que eu lá levasse aquilo que nós
reivindicávamos para o sector das pescas. E foi isso
que levei à Assembleia da República.
Continuo a trabalhar nas pescas, primeiro porque
gosto de cá estar. Segundo porque há dificuldade de
pessoal. Se aparecesse alguém eu depressa deixava o
meu lugar. Mas infelizmente não aparece, e é pena
que não apareça, que isto é uma actividade que eu
penso que não devia de acabar. Mas estamos mesmo
em vias de extinção. Está a ver, quando eu vim para o
armazém, com dez anos, nós éramos dezenas e
dezenas de moços nos armazéns. Nessa altura havia
treze traineiras em Sines. Cada armazém tinha três
ou quatro moços da minha idade, e são neste
momento alguns os mestres de terra que estão aí,
mas já tudo reformado. Além disso tenho uma
promessa feita com o patrão, é que enquanto ele tiver
isto, e eu tenha saúde, estou cá com ele.

Agulhas, colecção do Museu de Sines

Eu nasci na Gamela e em 1970 vim para Sines carregar
peixe. Entrei com 30 e saí com 60: trinta anos a
carregar peixe. Carregava peixe à cabeça e à mão.
Dos barcos tiravamos para a balança, da balança
pesavamos depois de pesado distribuiamos para as
camionetas.
Levávamos tardes inteiras a carregar caixas lá para
cima para o forte, aquela escadaria lá por ai a cima, lá
para o forte.
Nesse tempo éramos uns 13 ou 14, ganhávamos
parece-me que era quinze tostões a caixa [risos].
Trabalhei na lota, ainda era no tempo da areia,
andavamos de pé descalço arregaçados até ao
joelho. Trabalhávamos noites inteiras à espera de
chegar algum barco com peixe.
Vinham ali barcos carregados de peixe-espada,
chaputas, toda a qualidade de peixe, era só peixe de
anzol, andavam ali 15 ou 16 barcos, tudo a apanhar
ao anzol.
O peixe era estendido lá na areia e era vendido onde
hoje está o café do Toino Mané. Era estendido na
parte da tarde e era vendido ali no chão aos montões,
peixe-espada, chaputas, Chaputões, pescadas,
chernes, safios salmonetes da fundura, pargos,
douradas, tudo.
Eu quando fui para lá trabalhar, em 1970, ganhava
quinze tostões cada caixa de sardinha que carregava á
cabeça, quando abalei já era vinte e tal escudos e
tínhamos que carregar muito peixe à borla. Nesse
tempo trabalhava-se com sal não era com gelo,
quando a casa Fialho comprava enviadas de peixe
que vinham das traineiras carregadas com 200, 300
ou 400 caixas depois levava o sal dentro das
enviadas, a gente essa caixas de sal chamava-lhes

António Campos | 8 de Maio de 2009

António Calado
Antigo “Carrega “, Antonio Calado foi um dos últimos carregadores de peixe
que na lota de Sines transportou peixe à cabeça com os tradicionas chapéus
de lata. Com 30 anos vem para Sines carregar peixe na lota, que se localizava
na Velhinha Calheta da Vila.
caixas de sessenta, essas carregavamos à borla. Pois,
pesavam 60 quilos. Os pesos que nós carregavamos!
No inverno os barcos vinham cheios de peixe, tudo
pesca ao anzol, tinhamos que carregar os caixotes de
aparelho, aparelho grosso porque andavam à pesca
do Safio, os caixotes vinham cheios de água e a gente
tinha que carregar aquilo, uns para ali ao pé e outros
lá para cima para o forte. As vezes estavam lá
carregadores já velhotes, o Chico Estelano, o Tainha e
para eles não irem com um caixote lá para cima eu
levava dois de cada vez, nesse tempo ainda tinha
força e foi ai que eu dei cabo da coluna, tive que ser
reformado
Uma vez vinha de lá com os copos e tinha o chapéu
cheio de água, quando passei por o António dos
Lentiscais derramei a água todo por cima dele [risos].
Ele largou o chapéu para o chão, veio-se a mim e disse:
“ Se eu não fosse teu amigo, pregava-te uns socos” e
eu disse-lhe: “ não me pregas que eu não tenho medo
de ti “ [risos]. Muitas histórias que a gente tinha!
Hoje já não carregam peixe á cabeça. Depois que eu
abalei de lá, há 9 anos, que não carregam peixe à
cabeça.
Rui Santos
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António Calado

Ângela Corta Rabos
a fábrica de conservas Júdice Fialho
Ângela Corta Rabos nasceu em 1919, em Sines. Trabalhou na Fábrica Júdice Fialho e residiu nas casas destinadas aos
operários da fábrica até à sua demolição. Actualmente reside num apartamento inserido na Urbanização implantada nos
terrenos onde antes se localizava aquela indústria conserveira.

Quando a fábrica abriu, não sei. Estava marcado lá na
chaminé 1888 que é a data de abertura, acho eu!
O que eu trabalhava! Trabalhávamos todas, mas
parece que as coisas mais carregadas empurravam
para mim, porque eu era um bocado doninha, não
rejeitava nada. Eu empilhava caixas, ia para cima dos
telhados, caiava chaminés, fazia essa coisa toda. Eu
cozi sacos de guano que não se davam furado com a
agulha, tinha que ter um alicate para puxar, porque o
guano deixa a gordura e aquela gordura aperta, eles
punham o óleo do peixe nos barrotes e tudo. Eu
quando abalava dali e chegava a casa as moças
diziam:”Ai mãe que cheiro!
Começávamos a trabalhar às oito horas. Quando
tinham muito, muito, muito trabalho, muita coisa
para fazer, peixe atrasado é que mandavam às vezes a
gente ir às sete. À noite então era até às 2h para quem
ficava nas máquinas e outras vezes ainda ficava
muito peixe para o outro dia. Eu cheguei a fazer
dezasseis horas seguidas, eu e outras, não era só eu.
Ganhava dez tostões à hora. Depois do 25 de Abril é
que veio o ordenado fixo, tivesse peixe que não
tivesse peixe tinham que ter lá as mulheres a ganhar
aquele ordenado.
No subsídio [compensação durante o defeso], que era
antes do 25 de Abril, um bocado antes, era de 15 de
Abril a 15 de Janeiro e depois de Janeiro até Abril
[defeso] era subsídio, parava-se! Isto já no tempo do
Sr. Evaristo e do Varela. Ele tinha uma verba estipulada, do grémio, para auxiliar as operárias Aquele
prémio durante aqueles meses, recebíamos doze
escudos por semana, era dia e meio de trabalho, mas
era para a gente receber e não trabalhar e fazer depois
o trabalho que fosse preciso, limpezas o que fosse
preciso ser feito. Mas não! eles pagavam o trabalho
que fazíamos com aqueles doze escudos que
recebiam do grémio.
O Sr. Evaristo chegava uma carrada de peixe e ele
mandava um homem qualquer pôr uma caixa de
peixe em baixo “tira lá aí uma caixa de peixe! conta lá
quantas sardinhas são! Agora pesa lá! Pesa lá um
quilo de sardinhas e vê quantas sardinhas dá!”
Automaticamente sabia quantas latas de sardinha se
iam fazer. E a gente tinha de se por a pau porque não
se podia perder nenhuma….que a sardinha raramente
se estragava, agora a cavala, a cavala a gente não ia na
corrida, porque a cavala era cozida hoje e trabalhada
amanhã, para enxugar. Se não houvesse sardinha
íamos para a cavala e aquilo seguia, se houvesse
sardinha a cavala tinha espera. Esperava, mas quando
a gente ia trabalhar nela já tinha gadelha, bolor,
outras tinham já bicho da vareja, outras vezes eram as
ratazanas e a gente claro! Para dentro do balde! Ia
para o guano, porque não perdiam nada.
O guano era espremido. Depois de ser espremido,
aquele óleo que saia do peixe corria por um cano e ia
para dentro de uma fossa que estava aí a meio metro
de água e os homens depois tiravam e punham em
bidões. Cada bidão, aquilo era uma quantia de
dinheiro! Ia para a fábrica de tintas e de sabão.
E o guano era seco e estendido numa eira. Andava um
homem sempre dando voltas, sempre dando voltas,
que ele ficava sequinho que até se partia, sequinho!
Sequinho! E ia para as fábricas dos guanos e essas
coisas. Em tudo ganhavam dinheiro. Eu tive alturas,
eu e as outras colegas, vezes de a gente ser chamadas
para ir trabalhar, a sardinha ainda a pular em cima
das mesas, porque era ali de Morgavel, chegavam à
Ribeira ainda vivas. Agora ultimamente já não era
assim.
O Mestre tinha umas panelas e fazia o tempero à

Interior da fábrica Júdice Fialho, década de 1960 - colecção de Suzete Marques

vontade dele. Os temperos e a quantidade de azeite
ou óleo e tomate eram tratados por ele. E nas latas
éramos nós as mulheres. Íamos sempre três mulheres,
quando já tínhamos latas com o fundo feito é que iam
outras ajudar. A ova era muito trabalhosa. Primeiro
tinham de ser muito bem lavadas e tiradas aquelas
peles, limpar tudo e colocá-las em cima de uns panos
para enxugar. Entretanto estava uma mulher a
descascar cebolas médias que se compravam sempre
naquela medida. Descascavam-se também as
cenouras, arranjava-se uns grandes ramos de salsa e
lavava-se tudo muito bem. Depois estendia-se tudo
sobre uns panos para não ficar com água. Tínhamos
também umas latas com louro já cortado.
Depois começávamos a colocar no fundo da lata a
rodela de cebola a rodela de cenoura, as folhas de
salsa, um piripir, um cravinho cabecinha, de seguida
começávamos a compor as ovas dentro da lata, íamos
pondo, pondo. O Mestre trazia então o tempero que
lhe queria pôr para se despejar na lata até estar
composta. O fundo da lata é depois o que se abre, por
isso é que vai sempre o peixe mais bonito para o
fundo. Quando se abria as latas de ova o que se via
logo era a salsa a cebola e a cenoura, tudo bonito.
O peixe era enlatado, ia para as máquinas. Estava uma
mulher a enzeitar, pegava em quatro ou cinco latas
metia-as dentro de uma panela com azeite ou óleo,
conforme, e ia para o lado da máquina, estava lá o
cravador. Isto eram as antigas, porque depois veio
uma que se chamava a “vulcânica” e aquilo era um
instante enquanto cravava.
Quando eu entrei, com dezassete anos, havia cerca de
cento e sessenta mulheres a trabalhar. Mas depois
foram diminuindo, diminuindo, por fim deviam ser
umas sessenta. Os homens eram: o fogueiro, era o
Chico Zé, era o irmão. Houve um tempo em que
trabalhavam muitos mas depois foram diminuindo e
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ficaram uns cinco ou seis.
No inverno havia menos peixe, mas vinham aí os
barcos do patrão, que eram os galeões, traziam peixe
e só se trabalhava até 15 de Janeiro e depois só se
começava a 15 de Abril, chamava-se o defeso. Nessa
altura trabalhávamos só dia e meio por semana e
recebíamos 12$00. Entretanto também se iam
fazendo limpeza às grelhas e a raspar celhas e raspar
padiolas, essas coisas. É que a fábrica tinha muita
coisa, tinha os escritórios, tinha a casa do sal, a casa
dos descabeço, a casa de enlatar, essas coisas todas.
Luísa Bruno | 5 de Janeiro de 2009

Ângela Corta Rabos junto à fábrica em 1967

Gonçalo Simões da Silva
Memórias do “Vila de Sines”
Nasceu em Porto Covo a 12 de Abril de 1955 e foi criado a pescar “à borda de água”,
com o pai, o irmão e o avô. A sua primeira embarcação foi a “Vila de Sines”,
construída nos estaleiros de Armando Rocha. Quando se viu obrigado a abater o
seu barco, tentou por todos os meios garantir-lhe uma vida nova em vez de o
destruir, e acabou por doá-lo ao Museu de Sines.
O “Vila de Sines” depois do abate

Era um barco costeiro com onze metros. Veio para a
água em Novembro de 1982. É uma embarcação bem
construída. Era um dos barquinhos bons que estava
aí, com um tamanho bom. Foi feito lá ao pé do
Matadouro pelo Ti Armando Rocha. Ele fez muitos
barcos. Só aqui em Sines, não sei quantos barcos é
que ele tem, mas tem muitos. Os donos mandaram
construir lá porque tinham confiança no homem e
era um homem que construía bem. E ao fim de um
ano e tal desde que o construíram, compraram um
barco maior e eu fiquei com este.
Só parti este barco por causa das leis novas, porque
com ele deixei de pescar à borda de água. Eu fui
criado à borda de água, dentro das três/quatro milhas.
Depois das leis novas, este barco só podia trabalhar
além de uma milha. Quando vieram os subsídios
optei por um barco de fibra moderno. Mas o começo
da minha vida, quando casei, foi com este barco. Foi
um barco só meu. Foi aqui que dei dinheiro para os
meus filhos. Cansei-me a dar o barco só para não
parti-lo. Ainda choro.

Este barco foi construído com madeira do próprio
dono. Ele tinha uns pinheiros e foi uma madeira sem
ser sangrada [à qual não foi retirada a resina]. Este
barco durava o dobro do tempo de qualquer um feito
hoje. A madeira fica sem sangue, fica sem força, a
água entranha mais depressa na madeira. Mesmo
assim este levou bastantes demãos de óleo, levou
gasóleo. Estava aí madeira que durava resto da minha
vida.
Para manutenção, púnhamos o barco aqui na rampa,
subia para cima do carro. Era todo limpo, estava aqui
quinze/vinte dias, levava um enxugo, era todo
lavadinho com água doce e depois era todo pintado.
Eu tenho várias histórias, tenho histórias de pescas
boas, tenho histórias de mau tempo. Temos uma
história muito triste, que foi num ano em que
morreram aqui umas pessoas, Estávamos fundeados
ali em frente à Azenha do Mar e apanhámos um
vendaval. Podíamos ter morrido todos nessa noite. O
barco fundeado e o mar galgava por cima do barco
todo, vimo-nos ali vai não vai. Por acaso, nesse dia

até viemos vender aqui a Sines. Levantámos as redes,
viemos debaixo de vento sempre, o barco debaixo de
mar sempre. Ficou-me isso tudo na memória. Pensei:
”se calhar já não vejo mais a minha família”, quer
dizer, foi o que a gente pensou todos. Foi um dos
vendavais que eu apanhei que pensei de já não voltar
cá. O tempo nessa noite estava muito mau, a gente
sempre fundeados, sempre o motor trabalhando.
Para a tarde estava muito vento, mas já era vento
Noroeste. Já é outro vento, já faz menos mar. E a
gente lá veio. Chegámos aqui devia ser umas cinco e
meia, mais ou menos isso. O meu irmão é que perdeu
a amarração e teve que fugir também. Depois ainda
fui à procura do dele. Por rádio a gente comunicou,
mas já não nos ouvimos um ao outro. Fui à procura
dele para o Porto das Barcas e aqui em redor do cabo.
Devia ser por volta de uma hora da tarde quando eu
vim para Norte (o meu irmão estava a pescar a Norte
de mim) e depois viemos para cima. Vim sempre
chamando nele. Foi o dia mais triste que a gente teve
até hoje.
António Campos | 26 de Setembro de 2008

Joaquim Marcelino Encarnação Correia
Carpintaria Naval: os Instrumentos de uma Arte
Nasceu a 2 de Junho de 1944 em Ferragude, no Algarve. Chegou a Sines quando tinha apenas dois anos, acompanhando os
pais que vieram trabalhar na pesca e nas fábricas de conserva. Aos doze anos voltou ao Algarve para aprender o ofício de
carpinteiro naval, tendo depois regressado a Sines, onde trabalhou na construção naval até 1974.
tudo com a popa do barco voltada, entabuar o barco
de vante à ré. Aquilo era uma arte autêntica, era todos
os dias diferente.
Comprava formões, comprava assim coisas de corte,
mas tudo o que era serras, era tudo feito por mim.
Ainda hoje faço. A madeira era feita por nós, depois
comprava-se o ferro e adaptava-se. Havia já feitas
para vender também, mas normalmente era tudo
feito pela malta. Trabalhava com as ferramentas do
mestre [que] emprestava a ferramenta para eu o
ajudar. Depois, pouco a pouco, é que a gente ia
arranjando uma ferramentazinha, comprando e tal.
Havia estaleiros próprios para fazer os barcos. E havia
homens que faziam barcos sem saber riscar, pessoas
antigas que faziam por forma. Punham a quilha do
barco no meio, depois punham umas armações de
lado, e iam fazendo o barco por dentro à medida.

Pessoas que não sabiam escrever nem ler, artistas.
Muitos aprenderam aqui com o mestre Armando
Rocha - que sabia - e com o Estelano que trabalhava
nas armações, que era tanoeiro, e o Chico do Porto
(que era esse que fazia os barcos sem risco). O
Estelano, que fazia pipas, ensinou o Alberto Elias que
está lá em baixo a trabalhar na Ribeira, e que ainda
trabalha à antiga. Eu trabalhei aqui em Sines com um
grande mestre, que fazia os barcos a olho, que era o
Chico do Porto. Ainda tenho aí as fotografias de
alguns que ele fazia. Fazia um bocadinho mais
desabado de um lado, mas era um artista que não
sabia escrever nem ler, mas fazia os barcos aí para
Sines logo no princípio, nos anos 50. Sabia tudo.
Trazia uma carrada de madeira sem escrever e ler.
Apontando até eu às vezes me enganava (risos).
António campos | 15 de Abril de 2008

Mestre Armando Rocha

Antigamente as ferramentas eram todas manuais, até
as serras eram feitas por nós. A enxó era para
descascar a madeira à medida que a gente quisesse,
até chegar ao risco da tábua, para fazer as formas. E
depois aplainava-se com a plaina. A plaina bastantes
dores me deu no braço, a limpar os barcos. Era feito
com as duas mãos para limpar o casco do barco, para
alisar tudo o que aparecesse em madeira. A enxó ao
tirar, ficava covas e depois com a plaina endireitavase. E haviam também os malhos de calafete, e os
ferros de calafete, que depois de pormos as tábuas, a
gente de andava ali com o dedo a pôr estopa naquilo.
Aquilo era um trabalho ruim, não é como hoje. Era
Estaleiro do Mestre Armando Rocha
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