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Maria Antónia de Jesus e Antónia Romão

Maria Antónia de Jesus

As raízes do Porto Covo
Maria Antónia de Jesus nasceu em 1925 junto à baía de Porto Covo e ali viveu toda a sua vida. Viu a localidade passar das mãos do
Conde para as mãos de novos proprietários e finalmente para os seus habitantes.
Os donos de Porto Covo
Conheci o dono de Porto Covo, o Conde.
De vez em quando vinha aqui ao Porto e ali
à Parreira. Quando ele vinha, era tudo varrido, para que por onde ele passasse não houvesse porqueiras nenhumas. Parece eu que
ainda estou vendo o carro dele, um daqueles carros antigos, muito antigos, que às
vezes ainda aparecem, naqueles museus.
Eu tinha para aí uns 7 ou 8 anos. Não tinha
mais do que isso [inícios dos anos 30]. A
gente andava tudo atrás dele para o ver bem
- já sabe o que é gaiatagem. O Conde era um
homem pequenino e vinha com a filha. Foi
a primeira senhora que eu vi de chapéu,
muito bem posta. Ai, eu achei tão lindo!
Depois, ele vendeu o Porto Covo e a Parreira. E tinha sido dono aí de mais. Ia vendendo, ia vendendo… Vendeu a Parreira a um
senhor de Santiago que era o Cândido Tavares. O Porto Covo vendeu ao José da Silva e
ao Salvador Vilhena, rendeiros da Parreira.
Eles arrendavam os terrenos e as pessoas
iam fazendo as casinhas por ali acima e Porto Covo foi crescendo.
Depois disseram às pessoas: “Olha,
moços, a gente agora vai vender o terreno,
que é para isto ficar tudo isento”. Assim
foi, a gente foi comprar. Já o Salvador
Vilhena tinha morrido. Os filhos é que herdaram aquilo, e a gente comprou a um
deles.
Mas aqui do Largo para cima não venderam. Sobrou aqui isto tudo até além ao moinho e até ali ao cemitério, que eles semeavam.

Entre o campo e o mar
Eu era filha de um pedreiro. Há ainda muito
trabalho feito por ele. Às vezes punha-me a
fazer desenhos e o meu pai dizia assim: “É
pena esta moça não ter sido um moço, saíame daqui um bom pedreiro”.
O meu pai quando não ia trabalhar semeava muito. Ia semear ali ao Burrinho a meias.
Metade era para os donos da terra e a outra
metade para o meu pai. Semeava muita
batata, muita ervilha, muita fava, muito feijão, muito tudo.
Tudo isto aqui era semeado: milho, trigo,
cevada, batatas, feijão, alhos, cebolas, até
melancias. Tudo quanto semeavam prosava
e cada qual criava o seu porquinho.
Eram bocados pequenos, mas cada um
semeava o seu bocadinho. Os donos autorizavam a semear. Semeavam à enxada, nem
sequer era com máquina.
Depois acabava aquilo, metiam-se na pesca. Muitos deles eram pescadores, como o
meu marido. Ele tinha aí um bocado e semeava muito. Depois vendia. Eu andava a mondar e ceifar. As pessoas trabalhavam no
campo, a cavar milho, a ceifar.
Tenho saudades de ver isto tudo semeado,
de ir ao bocado de terra que o meu marido
semeava, de tocar nas melancias a ver se
estavam maduras.
O Largo
O Porto Covo era muito mais pequenino,
quase só havia o Largo. Tenho saudades do
que o Largo era! Era todo de terra batida e a
gente até lá ia estender roupa a corar. Não

havia animais nenhuns que fossem pisar
aquilo. A gente ensaboava a roupa, esfregava-a muito bem e depois, para tirar algumas
nódoas, estendia-a ao sol com o sabão, nas
malvas que havia à volta do chafariz.
No Largo havia tabernas numa data de sítios. Havia a venda do Manuel Joanito, a
taberna da Tia Emília e havia outra da Tia
Maria das Salas. Da parte de baixo, era
outra taberna, que era do Zé da Silva, dono
do Porto Covo. Também houve aí uma
taberna que era de um guarda fiscal, o Chico Silva.
Algumas tabernas vendiam mercearias,
mas tudo coisa pouca. Vendia-se açúcar,
café, arroz, azeite, coisas assim. Muitas
vezes tínhamos de ir a Sines comprar.
De portas abertas
Não havia luz no Porto. As portas estavam
abertas até à meia-noite, com as luzinhas
daqueles candeeirinhos a petróleo. E ninguém tinha medo de ter as portas abertas
até àquelas horas. Era tudo uma família.
Houve uma altura em que só havia aqui
duas qualidades de família, os Rosas e os
Vilhenas. O meu marido era dos Rosas.
Ao pé da casa onde nasci, em tempos, descarregavam carvão, mas disso não me lembro porque ainda não era nascida. Ao fim de
muitos anos, já eu era casada e tinha duas
filhas, ainda iam apanhar carvão em frente
ao armazém. Houve pessoas que apanharam sacas e sacas de carvão que ainda estava metido na terra. Também cheguei a queimar algum que lá fui buscar.
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Olhe, o que digo é que há dias em que me dá
umas saudades do que o Porto era antigamente...
A partir de entrevista por António Campos
em 6 de Dezembro de 2010

Nota prévia
Porto Covo tem crescido nas últimas
décadas, tem hoje novos equipamentos
e sólidas perspectivas de futuro. Mas
tem também um passado e gente activa
e criativa que são uma lição e inspiração
para as novas gerações. Neste número
do jornal do Museu de Sines prestamoslhes a merecida homenagem, tendo
consciência de que muitos outros há que
merecem também o nosso reconhecimento.
Vamos por isso continuar a promover o
estudo e divulgação da memória desta
terra e das suas gentes, para o que pedimos a colaboração de todos em busca
das nossas raízes.

O Presidente da Câmara
Manuel Coelho

Antónia Romão

Porto Covo em festa
Nasceu no Monte do Cerro da Águia em 1939 e aos nove anos de idade mudou-se para Porto Covo. Participou sempre activamente na vida da
localidade e nas suas festas, tendo sido um dos membros do grupo de Teatro de Porto Covo, para o qual escreveu diversos textos. Fala-nos
dos bailes, dos mastros, das marchas, da feira e da procissão que animavam a vida da povoação.
que era para tirar o dinheiro para ajuda das
despesas. A gente ia pelos montes pedir
prendas. Os homens faziam as estantes em
madeira e a gente depois ia enfeitar com
papéis de cor recortados. Arrumávamos as
prendas, em cima das tábuas, junto ao que
era o balcão e fazíamos os bilhetes. Ao fim
de uns tantos bilhetes é que havia um prémio. Depois fazia-se mais outros tantos
brancos, e depois lá havia outro com outro
prémio. E era assim. Às vezes vendia-se
tudo. Toda a gente comprava, toda a gente
queria tirar senhas da quermesse.
E era assim até ao dia 30. Depois ia-se tudo
embora.

Programa de teatro, 1955

Em Porto Covo, em dia como hoje (Dezembro), era logo um bailarico. Estava o tempo
frio, não havia ainda trabalho porque já
estavam semeados os trigos e todas essas
sementeiras e só em Fevereiro e Março é
que começavam as mondas.
Se chovia ou por qualquer outro motivo
não se fazia o dia, a gente arranjava maneira
e começava de tarde: “Olha moças, vamonos juntar e fazer um 'balhinho'”. E juntavam-se todas as idades. Fazíamos um baile
cantado, ao princípio nos casões. Havia
também uns bailes na rua. Ocasionalmente
aparecia um tocador de acordeão que se
punha a tocar à porta de uma taberna e
depressa se formava logo ali um baile. Era a
valsa, era a marcha, era o tango, enfim as
mais popularizadas.
O Verão, a feira e o banho de 29
O mês de Agosto era muito movimentado.
Vinham de longe, de Ourique, de Almodôvar, de Mértola. Chegavam em carros de
bois ou de bestas. Dias 27 e 28, era de noite
e de dia só carros a passarem pela rua abaixo, carregados com pessoas. Alguns
vinham a pé atrás dos carros, porque não
cabiam todos só de uma vez.
A feira era ali no Largo, a 29 de Agosto.
Vendia-se de tudo: louças, roupas,
bonecos para as crianças, livros, enfim,
várias coisas. As barracas das comidas e
das bebidas eram depois ali até à escola.
Havia também arraial de gado onde se fazia
muito negócio.
No dia 29 de Agosto, toda a gente se tinha
que levantar antes do sol nascer, que era
para ir ao banho. Dizia-se que um banho de
29 valia por nove banhos. E era as pessoas
na praia, estas pessoas antigas que usavam
banheiras, feitas de ganga até ao joelho, e
iam tomar banho. Levavam mantas, destas
mantas alentejanas. Saíam da água, enrolavam-se nas mantas. Alguns coitados, já
mais velhotes, estavam tremendo e as
mantas caíam para baixo. Era muito divertido.
Quando partia a procissão íamos todos.
Fazia-se uma quermesse ao pé da Igreja,

O S. João
No S. João fazia-se um mastro. Muitas pessoas prometiam a Nossa Senhora fazer um
mastro à porta da igreja. Eram decorados
com ramas de laranjeira, de medronhos,
erva-cidreira, laranjas azedas das várzeas,
sardinheiras e cravos. A pessoa que fazia o
mastro dava a massa para os biscoitos. A
minha mãe fez um e mandou fazer na padaria, não sei se foi dois alqueires de massa.
Depois punham os biscoitos no mastro
atados com fios, com fita grossa. Ao fim de
24 horas o mastro era derrubado e os biscoitos eram distribuídos por toda a gente.
Eu devia ter os meus 22, 23 anos.
Andámos na ceifa e o S. João era a 24 de
Junho. Andávamos, moças e moços, e a
gente deu em falar nisso e dissemos assim:
“E se a gente fizesse uma marcha agora
para o S. João?”. Oh, não foi tarde nem
cedo, todos disseram: “Fazemos! E fazemos!”. E os que não pertenciam: “Ai
moços, façam, façam, que é para a gente ir
ver”. Combinámos juntarmo-nos. Aí dos
arredores veio tudo ver a marcha.
Tínhamos um rapaz que tocava acordeão.
Depois havia um senhor de mais idade,
disse logo que ia lançar os foguetes. Havia
outro, meu tio, que ia com a bandeira à
frente. Fizemos os arcos com canas e com
toda a verdura e flores que pudéssemos acariar.
Nesse ano saiu a marcha de Lisboa também, e eu estava deitada e ouvi na telefonia.
Ouvi a marcha e disse assim: “Olha, isto é

Grupo de Teatro de Porto Covo, anos 50

Procissão de Nossa Senhora da Soledade, anos 50

mesmo deste ano. Vou fixá-la e vou pô-la na
nossa marcha”. Eu apanhei a música e fiz a
letra, que era assim:
“Ó meu Porto tu nasceste
Num cantinho de flores
Situado à beira-mar
Num berço de pescadores
És altiva romaria
Brilha no arco um balão
Há pares de namoricos
Estrondos e bailaricos
Na noite de S. João
Meu S. João
Ai alegra este teu dia
No coração sinto vibrar alegria
Estás enfeitado
Para dar vivas ao povo
Tens um balão
Para mostrar que é S. João
Neste nosso Porto Covo”

Mastro no Largo, anos 70

O grupo de teatro
Nunca tinha visto teatro. Aqui víamos era
os circos que vinham aí. Chegaram a estar
aqui no Largo três circos. Cantavam muito
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nesse tempo nos circos. Elas a cantarem marchas e a dizerem versos, essas coisas. Era
muito bonito. E a gente deu em pôr os olhos
naquilo. Veio uma professora para aqui, que
colaborava muito com a gente. Havia um professor também, que tocava violino. E daí a
gente deu em pensar: “Ai, havíamos de fazer
isto, havíamos de fazer aquilo”. Cada uma
tinha a sua opinião, a que fosse melhor é que
ficava. E assim fizemos. Fizemos um teatro
de revista. A gente tinha o nome das peças,
coisas inventadas por a gente, mesmo de teatro, mesmo de revista.
A nossa casa de teatro foi no casão. As pessoas estavam com curiosidade: “Deixa lá ver
o que é que sai”. Nunca pensaram de haver
aqui ideias para fazer o que a gente fez. As
pessoas estavam habituadas a ver revistas
em Lisboa. Dizem que não deixavam de ver
uma coisa assim para ver uma revista. Ficou
tudo admirado. Fomos até a Sines, à Esplanada Alentejana.
A partir de entrevista por António Campos
no dia 3 de Dezembro de 2010

José Castanheira

Uma vida à volta da ribeira
Nasceu em 20 de Setembro de 1933. A sua vida de pescador foi centrada na baía de Porto Covo, onde foi observador atento de quem procurava no mar o sustento, a cura ou o lazer.
O Banho 29
No banho 29, vinha aqui muita gente e não
só gente. Vinham de propósito com rebanhos de cabras, de ovelhas e outro gado.
Na maré vazia, passavam-nas para ao pé
dumas rochas onde entrava a água quando
a maré enchia. Assim que estava meia
maré, começavam a empurrar as ovelhas e
atravessavam-nas para terra. Ficava a água
muito suja! Quando eles acabavam de passar as ovelhas todas, estava ali um rapazito
e passava os ovelheiros com uma chatazinha para a terra. Davam-lhe 5 ou 10 tostões.
Um tio da minha mulher tinha ovelhas no
Monte Gato, perto de Ourique, e todos os
anos comprava a pastagem ao Zé do Queimado, uma courelazinha ao pé da fortaleza. Na Primavera, quando as ervas começavam a ganhar forças, o homem vinha para
ali com as ovelhas. Para dar banho ao gado,
vinham de longe. Vinham ficando por
essas pastagens, sempre ao pé do gado,
uma noite e outra. Não davam mais que
eram uns dois banhos. Traziam um carro de
parelha, com duas mulas e um toldo por
cima. Os que não dormiam em cima do carro, debaixo do toldo de noite, agasalhavam-se debaixo do carro.
A feira do gado era da parte de cima do Largo. Juntavam-se muitos animais. Às vezes
quase que chegava ali ao moinho. Muitas
pessoas vinham de propósito à feira só
para fazer o banho de 29.

A pesca
No meu tempo, tínhamos aí 17 ou 18 barcos.
Até havia duas ou três barcas maiores, do
feitio das barcas das armações de Sines.
Eram barcos para andar a remos e à vela.
Vinham para aqui os varinos de Setúbal
naquelas bateirazinhas a remos. Vinham de
Setúbal para cá a remo. Apanhava-se muita
lagosta. Ainda conheci o tempo em que a
santola não valia nada. Mais tarde, já
vinham de propósito largar às santolas.
Ainda cheguei a estar a pescar aos safios.
Abalava de onde estava, que as santolas não
me deixavam pescar. Um homem uma noite
apanhou não sei se oito ou nove caixas de
santolas.
A Ilha era muito rica em sargos. Havia também muita lagosta, mas foi indo, foi indo
até… E só podiam largar ali com mares
muito mansinhos, que aquilo são umas
pedras muito ásperas, arrochavam muito e
eles evitavam-se de largar ali. Isto só os varinos, porque aqui do Porto Covo só houve
dois ou três pescadores que começaram a
pescar à lagosta com os covos. Eu, por acaso, fiz seis temporadas a pescar à lagosta
com o Serafim do Porto. Esses covos eram
feitos em ripinhas de castanho. Compravam-se já feitos. Vinham do norte. Gostei
muito daquela pesca. Ainda conheci o
preço de vender lagostas a 35$00 e a 40$00
o quilo.
O peixe saía daqui nos burros, a caminho
de Colos, a caminho do Cercal do Alentejo.

José e Joaquim Castanheira, início dos anos 90

Olhe, veio aqui um Inverno em que estavam
a correr uns ventos suestes no Algarve e os
homens não saíam de lá para pescar. Então
vinha aqui um fulano que se chamava Marques, com uma carrinha de caixa aberta.
Eles lá quase que não governavam a vida e a
gente aqui estava com uns ventinhos cá da

terra, poucos, que deixavam a gente pescar
bem e havia muito peixe. Gostávamos muito
do gajo: “Eh pá, já temos aí o Algarvio.” Sempre dava mais algum valor ao peixe.
A partir de entrevista por Ricardo Pereira em
4 de Janeiro de 2011

Joaquim Pincho

O dono dos banhos quentes

Baía de Porto Covo, a 29 de Agosto, com os Banhos Quentes ao fundo, meados do séc. XX

Adeus Joaquim Pincho
Tu já não és o que eras
Nasceste a 21 de Março de 1920
No dia da Primavera
No dia da Primavera
Um dia tão bonito
Hoje tens tudo na memória
Levas tudo bem escrito

Nasci em Porto Covo, nas casas que são agora a Junta de Freguesia. Aquilo era do meu
pai. Lá em baixo tinha os banhos quentes,
de água salgada, para o reumático, que o
meu pai construiu e eu comprei depois aos
meus irmãos. Vivi lá 49 anos.
O meu pai tratou de pessoas, chegou a
fazer banhos a 50 pessoas num dia. Eu mais
os meus irmãos, às vezes cheios de sono, de
madrugada, íamos com as bombas puxar a

água e ele ia aquecendo e chamando as pessoas. Curou aí muita gente.
A minha avó, mãe do meu pai, com 90 e tal
anos, deixava de andar, o meu pai ia lá abaixo, fazia-lhe uns banhos e ela começava a
andar.
No meu tempo, eu é que fazia os banhos,
fiquei com aquilo. Trabalhava de dia e de noite a carregar água a baldes, baldes de 20
litros cada um, 40 litros de água nos braços,
com um arco de madeira com dois ganchos
de lado, os baldes enfiados ali. As mãos era
mais para equilibrar, o peso ia todo nos
ombros, com um bocado de manta para não
fazer mal. Carreguei água alguns anos
assim, até que comprei um motor.
Fiz banhos a muita gente, de Lisboa, do
Algarve, de todo o Alentejo, de todo o lado.
Eu enchia um depósito de água salgada e a
caldeira (que levava 1500 litros) e depois
começava. E já não ia dormir na cama, no
primeiro andar, que ficava longe. Pus um
colchão em frente da fornalha e ali é que eu
dormia. Pouco dormia, às vezes o lume ia-se
apagar e eu com mais lenha a atear. Quando
vinha as 7 horas da manhã tinha ali 1500
litros a 70 graus. Já as pessoas estavam lá
fora à minha espera para entrar. Então eu
abria a porta e começava a fazer os banhos.
Ia entrando água fria, aquecendo e saindo
para as quatro banheiras. Controlava aquilo
sozinho, eu só! Fazia a escrita, mandava nas
pessoas, fazia os banhos e mandava as pessoas sair dos banhos. Era 15 minutos, a uma
temperatura de 38, 39 graus.
Na casa de entrada, as pessoas estavam à
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espera de vez. Do lado de dentro, havia uma
casinha de espera, onde as pessoas, quando
saiam do banho se sentavam até arrefecerem. Depois é que saíam para a rua.
Eram quatro quartos de seguida. Tinham as
marcações, do número um até ao número quatro, e a caldeira e o depósito ligava às banheiras todas, água quente e água fria. Eu começava a fazer banhos no primeiro quarto, na
primeira banheira, e fazia até à última, quatro. Quando fazia o último banho, já ia mandar sair a pessoa do primeiro banho. Era, à
conta, 15 minutos.
Acabava os banhos quase à uma hora e ainda fazia a limpeza às banheiras. Às vezes acabava de almoçar e tinha que ir carregar água
a baldes. De outras vezes queria beber café
mas não tinha tempo. Começava a beber o
café e tinha de o deixar da mão, tinha que
estar ali a mandar as pessoas sair do banho.
Não tinha vagar sequer de comer. Trabalhava
de 10 de Agosto até fins de Setembro.
Fui para lá morar com 22 anos, saí de lá com
71. Aquela muralha foi feita à minha conta,
porque levaram areia para a barragem de
Campilhas, tiraram areia da frente do mar, o
mar veio e levou aquilo tudo. Tirou a areia
toda, ficou o terreno no ar. O mar estava aí a
cinquenta metros. Ia partindo, partindo. Vá
lá que eu ainda tive sorte, ainda fui a tempo,
mas devia ter sido mais cedo. Porque eu fiz
aquela muralha à minha conta, não foi com a
ajuda do Estado.
A partir de entrevista por António Campos e
Luísa Bruno em 29 de Outubro de 2010

António Martins Quaresma

«A ligação afectiva às terras
aprofunda-se com o
conhecimento»
As primeiras memórias
A primeira vez que fui a Porto Covo foi em
adolescente. A primeira grande impressão
foi a Ilha. Quando vemos pela primeira vez
a Ilha o choque é grande, porque é um elemento muito forte no litoral, aquela ilha de
repente no mar.
Tinha talvez uns 15 anos. Eu e uns amigos
combinámos e fomos a pé ao longo da costa. Seria no mês de Julho talvez. Passámos
pelas praias do Malhão, do Pessegueiro e
tal, que estavam praticamente sem gente
em pleno Verão. Porto Covo era uma estância turística já conhecida e as praias junto à
povoação (a Praia Grande, etc.) tinham
algumas pessoas. Mas, de
facto, mais para sul não
tinha muita gente. As pessoas iam lá sobretudo no
banho de 29.
Entrei no Forte, que nessa
altura estava aberto e
muito abandonado. Tudo
aquilo foi uma impressão
muito intensa, porque
embora vivesse relativamente próximo, nos anos
50 e princípios dos anos 60
não se faziam viagens frequentes. Não havia os carros que há agora e não era
frequente irmos às terras
vizinhas. Chegámos ao
Pessegueiro e ao Porto
Covo pela primeira vez como quem chega a
sítios novos e bonitos.
Porto Covo tinha aquela praça muito agradável, mas a maior parte das casas ainda
eram térreas e a impressão geral com que
fiquei era de uma pequena povoação à
beira do mar, e à beira da sua baía, que chegado o inverno, e os turistas abalados,
ficava mais ou menos fechada e isolada do
mundo. Era um bocado como Vila Nova de
Milfontes na altura, mas com alguns
requintes, como os banhos quentes.
O despertar do interesse científico
Em tempos, já há mais de 20 anos, estava
eu na Torre do Tombo a fazer umas pesquisas e por acaso encontrei o projecto urbanístico de Porto Covo. Foi uma descoberta
importante. Sabia-se que tinha havido um
projecto iluminista para Porto Covo, mas
não se conhecia o documento. O projecto
era constituído por dois desenhos: um desenho do plano urbanístico propriamente
dito e um desenho da localização de Porto
Covo. Publiquei um pequeno artigo nos
Anais da Real Sociedade Arqueológica
Lusitana de Santiago do Cacém, dirigida
por José António Falcão. Curiosamente, foi
um artigo muito citado. É talvez das
minhas coisas mais citadas até hoje. E porquê? Porque deu a conhecer um projecto
muito interessante que era desconhecido
até aí. Foi essa a primeira vez que fiz
alguma coisa em termos científicos sobre
Porto Covo. Depois disso, houve ensejo de
fazer uma monografia sobre o Forte do Pessegueiro, que acabou por me levar por pistas e caminhos muito interessantes e que
me conduziram ao conhecimento mais profundo de toda esta costa. Entretanto, apa-

receu a oportunidade de fazer uma monografia sobre Porto Covo.
A importância Histórica
Toda a costa de Porto Covo é importante do
ponto de vista histórico, nomeadamente,
enquanto área portuária. A ilha do Pessegueiro tem uma longa história portuária
desde a época romana.
Porto Covo tem uma história mais visível a
partir do séc. XVIII, mas ela existia anteriormente. Nós não sabemos exactamente
como seria, mas desde o início do séc. XVIII
há com certeza uma história muito ligada à
função portuária da baía
do Porto Covo.
A partir de princípios do
séc. XVIII começamos a
ver nas notícias históricas
que a baía do Porto Covo
adquire a função de porto
escoador de combustíveis,
isto é, de carvão e de lenha,
sobretudo de carvão. Os
com bu s t íveis veget a is
eram muito importantes
nessa altura porque não
havia outros e a cidade de
Lisboa precisava muito de
combustível.
Nesse tempo ainda não
havia propriamente uma
povoação. Havia uma ou
duas casas dos guardas do
carvão. Um grande depósito de carvão
tinha que ter um guarda ou dois, para não
ser roubado. Depois as barcas de Lisboa
vinham carregar. O porto de Porto Covo era
uma espécie de extensão do porto de Sines
com a especialização na exportação de combustíveis. Claro que os pescadores também
o utilizariam. No fim do séc. XVIII havia
também uma venda, porque naturalmente
os barcos vinham e era preciso haver pão,
vinho e os outros mantimentos.
Em 1792, um burguês de Lisboa, Jacinto
Fernandes Bandeira, decidiu fazer aqui uma
povoação portuária. Era um homem vindo
do Minho que tinha subido a pulso a corda
da vida. Também era armador e fazia
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comércio marítimo. A ideia era aproveitar
aquele pequeno porto para fazer sair por ali
mercadorias do Litoral Alentejano, o trigo e
os outros cereais, o carvão (sempre o carvão), a lenha e por aí a fora.
Porto Covo foi objecto de um projecto
urbanístico iluminista em finais do séc.
XVIII, que não foi aliás concretizado na totalidade. É um dos projectos mais interessantes do iluminismo português fora de Lisb o a. Em cer t a
medida assemelhase ao de Vila Real
de Santo António.
Acab ou p or s er
construída apenas
a praça, que tinha
cerca de 20 fogos,
ou seja, 20 famílias.
No fim do séc.
X V III, ess es 20
fogos já estavam
praticamente construídos.
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Fontes para o
estudo de Porto
Covo
Ut ili zei a lg un s
a r qu i vo s lo c a i s,
arquivos nacionais
e alguns estrangeiros, em Espanha e
França. Mas para se

fazer uma história que tem uma componente
local muito forte as fontes orais são também
importantes. Todas as pessoas de Porto
Covo se mostraram muito prestáveis para dar
informações e fiquei até amigo de algumas
delas. Uma vez estava a falar com uma dessas
pessoas e ela disse-me assim: “Ah, o meu pai
já foi dono do Porto Covo”. E só a partir dali é
que eu realizei bem que, de facto, até ao séc.
XX, a povoação de Porto Covo teve um dono.
O primeiro foi o Conde de Porto Covo. Mais
tarde, foi vendida e passaram a ser dois
donos. Há, portanto, uma situação diferente
de todas as outras povoações.
Um balanço
Quando nós estamos interessados do ponto
de vista histórico e científico numa determinada região acabamos por nos envolver com
essa região de forma mais emocional e afectiva. Quanto mais a gente estuda um sítio,
mais gosta dele. E foi o que aconteceu com
Porto Covo.
Eu penso que com os trabalhos arqueológicos de Carlos Tavares da Silva e Joaquina Soares, com o trabalho sobre o Pessegueiro e
agora com o trabalho sobre o Porto Covo, a
freguesia de Porto Covo vai ser em toda a
costa portuguesa uma das freguesias mais
estudadas. E merece, não só pela sua beleza,
mas também pelo seu interesse histórico.
A partir de entrevista por António Campos
em 21 de Outubro de 2010

