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A HOMENAGEM QUE SE EXPÕE

A exposição que agora se apresenta resulta do desejo de evocar, uma vez mais, o poeta setubalense 
António Maria Eusébio (1819-1911), O Cantador de Setúbal, cujo bicentenário do nascimento a Câmara 
Municipal de Setúbal, em parceria com algumas instituições locais, celebra desde 3 de dezembro de 2018. 

Com um olhar centrado no ganha-pão do poeta como calafate (operário naval que tem como fun-
ção vedar com estopa de algodão alcatroada os espaços entre as tábuas com que são feitos os barcos), 
procurou-se documentar e ilustrar — também com a colaboração do Arquivo Distrital de Setúbal, a qual 
publicamente muito agradecemos — as caraterísticas de um conjunto de outras profissões diretamente 
relacionadas com a faina marítima, ou que dela dependem, e das quais se dá sumária nota no capítulo 
dedicado a alguns topónimos evocativos.

A exposição aborda igualmente os temas da atividade piscatória, da indústria de construção naval 
nos estaleiros setubalenses, faz a história da Casa dos Pescadores local, o relato da captura de três princi-
pais espécies a que se dedicaram os pescadores setubalenses ou em que, de algum modo, se envolveram 
(na rota bacalhoeira, na apanha e tratamento da ostra, na extração e produção de sal, etc.).

A mostra apresenta um núcleo dedicado ao devocional marítimo setubalense, tema invariavelmen-
te presente, desde remotas eras, na vivência diária das gentes do mar, narrando e enumerando algumas 
das principais devoções locais, como Nossa Senhora do Rosário de Troia, Santa Maria da Arrábida ou o 
Senhor Jesus do Bonfim, São Francisco Xavier ou São Pedro Gonçalves Telmo.

De uma das parcerias estabelecidas para a realização desta exposição resultou outro bloco expositivo 
particularmente interessante, no qual Francisco Borba, presidente da LASA - Liga dos Amigos de Setú-
bal e Azeitão, homenageia João Santos, único calafate setubalense ainda ativo e, através dele, todos os 
calafates setubalenses. Ao longo da notável sequenciação fotográfica que Francisco Borba captou, entre 
a memória e o documento, são-nos revelados vigorosos instantâneos de uma arte praticamente extinta, 
pelo menos nos moldes que fizeram tradição.

Presidente da Câmara Municipal de Setúbal

Maria das Dores Meira



A presente exposição constitui um vasto conjunto documental, apoiado nos diversos textos de inves-
tigação sobre algumas das ocupações laborais a que, desde remotas eras se dedicava parte da comuni-
dade setubalense, tendo como ambiências, o rio Sado e o mar: a pesca, a construção naval nos grandes 
estaleiros locais, a indústria conserveira, a exploração do sal... 

Desenvolve-se a Exposição, em volta da profissão de calafate, a que se dedicou o grande poeta popu-
lar setubalense António Maria Eusébio que viveu entre os anos 1819 e 1911, a quem a presente exposi-
ção homenageia, por ocasião do bicentenário do seu nascimento.

Uma palavra de agradecimento é devida a todas as instituições e particulares que com assinalável 
generosidade deram o seu valioso contributo para tornar possível, não apenas a presente exposição, mas 
também a programação geral das comemorações em que aquela se integra. 

Ao longo das comemorações em lembrança de António Maria Eusébio, iniciadas em 3 de dezembro 
de 2018, foi muito gratificante contar com a colaboração do Engenheiro Francisco Borba, do Bibliófilo 
António Cunha Bento e o Calafate setubalense ainda em atividade, o Sr. João Santos, bem como com 
o apoio do Arquivo Distrital de Setúbal, da Associação Casa da Poesia de Setúbal, do Centro de Estudos 
Bocageanos, da LASA-Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão, do Museu de Arqueologia e Etnografia do 
Distrito de Setúbal, do Rotary Clube de Setúbal e da UNISETI-Universidade Sénior de Setúbal, todos 
nossos companheiros nas muitas iniciativas programadas.

Vereador da Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social

Pedro Pina

O Vereador da Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social 

Pedro Pina



“Num povo de início quase exclusivamente rural, 
com a conquista para o sul forma-se uma nação cosmo-
polita, de feição comercial marítima, depois predominan-
te. Transformação bem marcada no deslocar da capital, 
de Guimarães para Coimbra e das margens do Mondego 
para o estuário do Tejo. Essa conquista, apoiada no auxí-
lio por mar dos Cruzados, integra o porto de Lisboa e os 
portos do Sado” [Vitorino Magalhães Godinho, Os Desco-
brimentos e a Economia Mundial, Vol. II, Lisboa, Editora 
Arcádia, 1965, p. 479].

Os barcos “mil nadantes aves, pelo argento / […] / 
Abrindo as pandas asas vão ao vento”, no dizer de Luís 
de Camões [Os Lusíadas, Canto IV, 49].

Nesses barcos “Os portugueses ousaram cometer o 
grande mar Oceano. Entraram por ele sem nenhum re-
ceio. Descobriram novas ilhas, novas terras, novos mares, 
novos povos e, o que mais é, novo céu, novas estrelas” - 
Pedro Nunes (1502-1578), Tratado que o Doutor Pero Nu-
nez Cosmografo del Rei nosso Senhor fez em defesa da 
carta de marear; com o regimento da altura [1537]. 

Para que tal assim fosse possível tornaram-se impres-
cindíveis variadas pesquisas e inovações náuticas que 
foram solucionando as naturais dificuldades de navega-
ção, pressupondo “a formação duma mentalidade cien-
tífica inteiramente nova, orientada pela observação e 
pela experiência, e de uma ciência, a astro-náutica ou a 
navegação por alturas, e duma vasta cultura de carácter 
geográfico e cosmográfico”.

“Não foram as lanças, as couraças, as bombardas das 
naus e a fúria de movê-las; mas sim os regimentos, as car-
tas, os astrolábios, o método, a disciplina, enfim a cultura 
e o espírito organizador que triunfaram” [Jaime Cortesão, 
Influencia dos Descobrimentos dos portugueses na his-
tória da civilização, Damião Peres (dir.) “História de Portu-
gal. Edição Monumental”, Vol. IV, Barcelos, Portucalense 
Editora, Lda., 1932, pp. 238-240].

Prosseguia a grande aventura dos mares, verdadeira-
mente iniciada desde a segunda metade do século XII, 
quando passa a estabelecer-se uma marinha mercante. 
Com o evoluir do tempo, e graças à constante “revisão da 
arte de navegar tradicional” (Luís Albuquerque), objeti-
var-se-ão duas distintas missões: o incremento do comér-
cio internacional, e a conquista de longínquas terras, de 
par com a cristianização das reveladas populações. 

O Mar é a minha terra
Sophia de Mello Breyner Andresen, A Menina do Mar, 1958



Beneficiando das novidades da navegação astronó-
mica, de pendor já claramente científico [“Na verdade 
no século XX, terminaram praticamente as determina-
ções das posições dos navios, no alto mar, por observa-
ção dos astros. Os sextantes começaram a ficar alinhados 
nos museus ao lado dos astrolábios” [Joaquim Ferreira 
da Silva, “100 anos da “Neptuno”. A última geração dos 
500 anos da navegação astronómica”, Neptuno. Revista 
do Sindicato dos Capitães Oficiais, Pilotos, Comissários 
e Engenheiros da Marinha mercante, nº 47, Lisboa, 
2009, p. 29], as comunidades piscatórias continuavam a 
fazer-se ao mar, em arriscada faina, suportada na terra e 
em água, por um vasto conjunto de atividades, em que 
se ocupavam profissionais de múltiplas áreas, como vi-
ria a ser o caso de quantos se empregavam na indústria 
conserveira, e numas quantas outras, daquela subsidi-
árias. 

A exploração dos recursos do rio e do mar determi-
nariam o pulsar económico, social e político local. Con-
tribuiriam, mesmo, para definir a estrutura urbana, a 
ocupação social e política dos espaços e, até, para a cons-
trução do imaginário local. As gentes da foz do Sado 
cedo se tornaram pescadores, construtores navais, con-
serveiros, negociantes marítimos de todos os cursos… A 
montante e a jusante de cada uma daquelas ocupações, 
individualmente consideradas, floresceriam inúmeras 
outras atividades, de carácter complementar.

Esta exposição é uma homenagem a todas as mulhe-
res e a todos os homens que entregaram as suas vidas às 
profissões relacionadas com a fascinante atividade marí-
tima, ao longo dos séculos, na região de Setúbal. 

Não podem aqui representar-se todas elas: são inúme-
ras. Ilustram-se algumas das mais significativas, princi-
palmente relacionadas com a construção ou a reparação 
de embarcações, em torno da profissão de Calafate, tanto 
mais que a presente mostra integra-se nas comemora-
ções, em curso, do bicentenário do nascimento de Antó-
nio Maria Eusébio (1819-1911), “O Cantador de Setúbal” 
poeta de raiz e feição populares conhecido, graças à sua 
ocupação profissional, por “o Calafate”.

A partir da profissão de “calafate”, temática axial da 
presente exposição desenvolve-se esta em conjuntos 
individualizados que procuram ilustrar algumas das 
profissões que, desde remotas eras, ligam o setubalense 
à vida no mar, perto e distante, assim como à sua subsis-
tência radicada nas azuis águas do rio Sado.



..............................................................................................................................................................................

Encontrei o Sr. João Santos, apresentado por mão 
amiga, numa amena manhã de Dezembro de 2018, na 
Doca dos Pescadores. Tínhamos combinado este encon-
tro pelo telefone, manifestando eu a minha curiosidade 
e interesse em acompanhar um dia do seu trabalho de 
CALAFATE, uma profissão em vias de extinção, da qual o 
Sr. João, setubalense de Troino, é um dos últimos, quiçá o 
último guardião.

A nossa conversa durou dois dias. Ficou gravada em 81 
fotografias que ele me permitiu que fossem sendo feitas ao 
longo desse tempo, em que nos ficámos a conhecer um ao 
outro. Dois setubalenses, de profissões diferentes, vitorianos 
convictos, com uma paixão comum : a nossa Setúbal.

João Santos, Calafate, nasceu em Setúbal, no Bairro 
de Tróino, no dia 2 de Novembro de 1946.

Começou a trabalhar com 12 anos, exercendo a profissão 
até ser recrutado para o serviço militar.

Terminado este, foi para trabalhar para a empresa Mo-
vauto, interrompendo a sua atividade como Calafate.

Hoje, embora aposentado, não resiste a dedicar-se episo-
dicamente, ao exercício da sua profissão de origem, quer em 

Setúbal quer em Sesimbra, Algés ou Nazaré.

As imagens que aqui se apresentam são um resumo 
dessa conversa, amena, simpática e divertida pelas estórias 
das nossas vidas que fomos contando um ao outro. Não as 
realizei com o objectivo de as expor. Porém o convite da Câ-
mara Municipal de Setúbal, para que o fizesse, integrada na 
colaboração da LASA- Liga dos Amigos de Setúbal e Azeitão 
neste evento era irrecusável. Por isso aqui estão elas devida-
mente autorizadas pelo fotografado.

São produzidas integralmente por mim, desde a revela-
ção dos filmes á impressão. Não fazia sentido registar o tra-
balho de um Artesão, se não fosse outro Artesão a fazê-lo.

                                                                                                                     
Francisco Borba









A profissão de Calafate era exercida tanto em terra quan-
to em água. Era, neste último caso, numa definição possível 
“um oficial da guarnição dos navios antigos de madeira que 
tinha a seu cargo, o casco do navio, o leme, as bombas e o 
calafeto”. Por seu turno, o calafeto, a arte em que se espe-
cializavam estes homens, “consistia em tapar as “fendas, 
junturas ou buracos” do tabuado dos pavimentos com es-
topa alcatroada bem calcada e cobri-las com breu, a fim de 
preservar a chapa da humidade da água” 1. 

Uma das mais antigas referências privilegiando os 
mestres calafates, encontramo-la num documento da Na-
ção portuguesa nascente, confirmada esta – e o seu rei, de 
pleno direito - pela bula Manifestis probatum est, do Papa 
Alexandre III, datada de 23 de Maio de 1179. Com efeito, 
como no-lo recorda Júlio de Castilho “foi o espírito naval 
dos nossos povos reconhecido e sancionado por el-rei D. 
Afonso Henriques […]. No foral que deu à sua Lisboa em 
1179, concede el-Rei a certos oficiais náuticos o foro de ca-
valeiros, com a mira no desenvolvimento da marinha […]:  
“De navio verdadeiramente mando que o alcaide (coman-
dante ou patrão) e dois espadeleiros (spadeleiro, spadaleiro 
ou spitaleiro era o remeiro, no tempo em que certos barcos 
grandes caminhavam a remos) e dois proeiros (homens 
que à proa do navio dirigiam o andamento dele), e um pe-
tintal (calafate, fabricador de embarcações) hajam foro de 
cavaleiros” 2.   

Os calafates são também são mencionados numa das po-
pulares “Cantiga de Santa Maria” - narrativas poéticas de mi-
lagres atribuídos a Nossa Senhora - escrita em língua galego-
portuguesa, e atribuída ao avô do nosso rei D. Dinis, Afonso 
X, o Sábio [ou o “Astrólogo”] (1221-1284), rei de Leão e Castela. 

Na composição catalogada com o número 339, “De como 
Santa Maria guardou uma nave que não perigasse no mar”, 
podemos ler que esta, durante a viagem entre Cartagena e 
Alicante acabou metendo água. Reporta o poeta que a Vir-
gem Maria se manifestou tão eficiente artífice quanto o me-
lhor dos calafates: “na nave, que não há tão sabedor / mes-
tre nem tão calafetador / que pudesse calafetar melhor”. 

• Calafate poeta - corpo inteiro, 15 de Dezembro de 1946
Américo Ribeiro 
PT/AFAMR/AMR-3457
Reprodução digital feita a partir de negativo original
Coleção Américo Ribeiro | Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro 
DIBIM | DCDJ | Câmara Municipal de Setúbal 

O Calafate

1 Cf. António Marques Esparteiro, Dicionário Ilustrado de Marinha, 1962.
2 Júlio de Castilho, A Ribeira de Lisboa, Vol. I, Lisboa.
Cf. igual referência em: Maria da Conceição Quintas, Porto de Setúbal: Um actor de desenvolvi-
mento, Setúbal, APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, 2003, p. 240.  



Mais tarde, na azáfama preparatória da conquista e pos-
se de novos territórios pelos portugueses, lá estarão socor-
rendo, de novo, os calafates, por entre a multidão da demais 
gente trabalhadora que serve as embarcações, logo no cais 
de partida: “[…] Em verdade era formosa coisa de ver: por 
toda aquela ribeira jaziam naus e navios, nos quais, de dia 
e de noite andavam calafates e outros mesteirais, que lhe 
reparavam seus falecimentos. Doutra parte jaziam muitos 
bois e vacas decepadas, e ali muitos homens, uns a esfolar, 
e outros a cortar e a salgar, outros a meter em toneis e botas 
em que deviam seguir” 3.

Acerca do papel incontornável do calafate na constru-
ção naval - quer a bordo das embarcações, quer nos esta-
leiros de obra - escreveu Maria Alexandra Pico: “dadas as 
suas funções, era indispensável, pois as embarcações não 
podiam ser deitadas à água sem serem calafetadas.

“Os documentos em que se enumeram os privilégios 
dos calafates são bastante elucidativos acerca do seu présti-
mo. Eles eram tão necessários para a construção naval que 
D. Fernando (1381, Março, 27) os dispensava de qualquer 
outra obrigação por quanto “nos servem continuadamen-
te” “e os não podemos escusar nas naus e galeões”.

“Além de não serem almofaçados [tributados], eram dis-
pensados de pagar “redízima” do peixe que pescavam “para 
seu suportamento” e de pagar “nos pedidos que perante nós 
[rei] forem lançados”

“Por documento de 1429, Julho, 1 eram autorizados a 
trazer armas “de noute como de dia” porque, conforme as 
palavras do monarca que o ditou [D. Duarte] “nos servem e 
estão prestes continuadamente para nos servirem com seus 
ofícios”.

 “[…] Os calafates dependiam do mestre que os distribuía 
conforme era “mester” 4.

As relações de grande dependência do aprendiz para 
com o mestre foram sempre uma dura realidade. Este úl-
timo, pelo pouco que ia aprendendo submetia-se aos tra-

tamentos mais duros e, até, vexatórios ou ignominiosos. 
Mais: para aprender pagava a quem o devia ensinar, o que, 
não raro, provocava situações de grande desigualdade. 

Já em finais do século XIX, temos notícia de que os Ca-
lafates se vêm a encontrar organizados em Associação de 
Classe dos Calafates do Distrito de Lisboa, fundada em 27 
de Dezembro de 1896 e, com Estatutos definidos em Assem-
bleia Geral de 14 de Fevereiro de 1897, depois discutidos, 
emendados, e por fim aprovados, por unanimidade, por 
Alvará do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios das 
Obras Públicas, Comércio e Indústria e, ao cabo, sanciona-
dos por Alvará régio “dado no Paço, aos 16 de Fevereiro de 
1899”. Conhecemos uma versão impressa destes estatutos 
saídos dos prelos da Tipografia da Papelaria Tejo, na Rua de 
S, Paulo, Lisboa. Em 1917 esta viria a ser extinta por força 
do Decreto n.º 23050, de 23 de Setembro de 1933. Os sócios 
viriam posteriormente a integrar-se no Sindicato Nacional 
dos Carpinteiros Navais, Calafates e Ofícios Correlativos do 
Distrito e Porto de Lisboa que tinha sede na Rua dos Poiais 
de S. Bento, 61, 1.º, em Lisboa.

• Calafates no Sado
Quadro João Vaz
Coleção particular

3 Crónica da Tomada de Ceuta por El-Rei D. João I, Composta por Gomes Eanes de Zurara. Coim-
bra, Imprensa da Universidade, 1915, p. 90. [Edição de Francisco Maria Esteves Pereira, publi-
cada por ordem da Academia das Ciências de Lisboa, sob os auspícios da Comissão dos Centená-
rios de Ceuta e de Afonso de Albuquerque, no âmbito da Comemoração do Quinto Centenário 
da Tomada de Ceuta.
4 Maria Alexandra Tavares Carbonell Pico, A Terminologia Naval Portuguesa anterior a 1460, 
Lisboa, Sociedade de Língua Portuguesa, s.d., p. 207.



[197]

Eu estando desocupado
Ia p’rás obras dos barcos
P’ra me darem uns cavacos
Por fazer algum mandado.
Às vezes estava enlevado
Nos trabalhos que faziam
Via os barquinhos no rio
Via em terra alguns iates
Via ir os calafates
P’ra bordo de algum navio.

[198]

Não tinha tempo a perder
Formei logo na tenção
Que era aquela ocupação
Que eu havia de aprender.
Fui a minha mão dizer
O meu modo de pensar.
Minha mãe não queria dar
Licença para tal fim
Mas bem ou mal para mim
Fui a um mestre falar.



[210]

Tinha lá outro aprendiz
Um tanto remediado
Esse é que era estimado
Fazia o que eu nunca fiz.
Eu, como pobre infeliz, 
Nada tinha, nada dava
Por isso em que me ocupava
Foi ser moço de carrego.
Era menos que um galego
Só meio tostão ganhava.

5 Recordações da minha vida. Décimas pelo Cantador de Setúbal António Maria Eusébio (calafate) publicadas por um seu amigo, Setúbal, 1904. 

Publicado em Versos do Cantador de Setúbal, António Maria Eusébio (O Calafate), Org. introd. notas de Rogério Claro, Vol. I, Lisboa, Ulmeiro, 

1985, pp. 69-71-72.

[211]

O pai do meu companheiro
Tinha padaria e venda
E dava muita encomenda
Ao zeloso cadongueiro.
Dava carne de fumeiro
Toucinho, arroz, bacalhau,
Ovos, farinha de pau,
Macarrão e aletria.
Era um cano que corria para 
casa do bau-bau.

[212]

Por isso o meu camarada
Tinha lugar entre os mais
Já entre os oficiais
Tinha a sua cortelada.
Mas eu que não dava nada
Não tinha o mestre por meu
Pois as lições que me deu
Este homem tão pacato. 
Foi carregar feixes de mato
Fazer estopa e cozer breu.



MACETE DE CALAFATE

FERRO DE ABRIR A JUNTACAROCHA DE PAPEL PARA BREAR

FUNIL PARA BREAR JUNTASESCOPEIRO PARA BREAR OU DAR CEBO

FERRO DE METER ESTOPA FERRO DE ENCALCAR FERRO DE CANTOS

O CALAFETO

Uma das prováveis origens etimológicas do vocábulo 
calafetar, ou arte do calafeto [introduzir nas junturas da 
madeira estopa embebida em pez ou breu] poderá encon-
trar-se no latim “calefacere” [aquecer], pois calafetar (e bre-
ar) trata-se de fazer derreter o alcatrão ao fogo, tornando-o 
deste modo capaz de embeber os fios de estopa enrolados, e 
de domar-se aos restantes utensílios do calafate.

“Uma das operações necessárias para que os navios de 
madeira mantivessem o bom estado de conservação do seu 
costado e convés, era, sem dúvida o bom calafeto.

[…] Era executada desde sempre por profissionais que se 
chamavam calafates, constava da aplicação de um ou mais 
cordões de estopa, nas fendas que sempre existem, quando 
se unem duas peças de madeira.

Sendo simples a explicação, era um trabalho que reque-
ria bons profissionais, experientes e sabedores da sua pro-
fissão.

Desde a escolha da estopa que, como sabemos, provém 
da separação do linho, à preparação do fio que se vai aplicar, 
e à escolha do ferro, isto é, da ferramenta que é necessária 
para o tipo de junta, tudo requer atenção e sabedoria do ca-
lafate.

O trabalho precisa ficar perfeito e o navio estanque da 
quilha à borda, como irá constar na documentação oficial 
que será passada pela Capitania do porto, quando for efetu-
ado o despacho de partida para a viagem.

Está também a cargo dos calafates a abertura dos furos 
para a colocação de pregos ou cavilhas, principalmente 
quando se trata de furação a ser feita no costado ou no con-
vés dos navios.

Da ferramenta dos calafates, pode distinguir-se a cole-
ção dos ferros de meter e de encalcar estopa, de abrir e de 
limpar as juntas, bem como as carochas de brear.

O martelo utilizado pelos calafates é uma peça de ferra-
menta que pela sua forma requintada mais parece de or-
namento do que de trabalho. Chama-se macete de calafate, 
é de madeira muito rija e de forma especial, para produzir 
som, quando dá a pancada. É esse som que fornece ao cala-
fate, a indicação de que a estopa está ajustada o suficiente, 
para dar a vedação que se deseja”.

António Marques da Silva, Traços de construção naval 
em madeira. Mastreação e aparelho do navio, Ílhavo, Câ-
mara Municipal/Museu de Ílhavo, 2017, p. 121.
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INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO DO CALAFETO

A mostra expositiva  resulta da doação ao Município de 
Setúbal para integrar a coleção do MTMG por António Ma-
chado, que a  recolheu de um familiar de profissão Calafate.

O Calafate usava como instrumentos principais três ti-
pos de ferros – o ferro de meter estopa, que permitia “tapar 
as costuras do tabuado dos pavimentos com estopa alcatro-
ada bem calcada”.

“Os ferros de calafetar. com que executavam o cobrir o 
calafeto com breu, a fim de preservar a chapa de madeira  
a humidade e da água, e o ferro ‘desencalcador’, com que 

a operação podia ser retomada a partir de zero, retirando o 
antigo calafeto inoperante.

A estopa, usada para calafetar costuras de madeira, era 
feita de desperdícios mais grossos do linho retidos pelo se-
deiro. Pez era o nome dado a uma espécie de goma líquida 
de cor escura, extraída do pinheiro, usada para conservação 
das enxárcias e das costuras dos navios de madeira; 

A caixa de madeira onde eram guardados as ferramen-
tas do Calafate também lhe servia de banco, enquanto exe-
cutava o calafeto. 



FERRAMENTAS E MATERIAIS DO CALAFATE

Como principais instrumentos eram usados pelo calafate, três principais tipos de ferros: 

– O ferro de meter estopa previamente embebida em alcatrão fervente, destinada a impermeabilizar as costuras do tabua
    do dos pavimentos das embarcações;

– Os ferros de calafetar com que executavam a cobertura com breu, para preservar a chapa de madeira de infiltrações e 
    humidades;

– Os ferros de cantos;

– O ferro de abrir a junta;

– O ferro “desencalcador”, para retirar anteriores calafetos degradados;

– O macete de calafate;

– A carocha de papel para brear;

– O funil para brear juntas;

– O escopeiro para brear ou dar sebo;

– A estopa - desperdícios grossos, de linho, retidos pelo sedeiro [Instrumento em forma de pente para assedar [limpar] o 
    linho -  para calafetar costuras de madeira;

– Pez, espécie de goma líquida de cor escura, extraída do pinheiro;

Numa caixa de madeira, com pequena abertura num dos lados, para caber a mão do calafate, este guardava as ferramentas 
e outros materiais do seu ofício. Servia esta caixa também de banco do artífice, para executar alguns trabalhos de calafetagem.



No contexto da nossa epopeia marítima, Setúbal ga-
nhou uma acrescida importância estratégica: foi em Se-
túbal que D. Afonso V (1432-1481) reuniu a armada que 
rumaria ao Norte de África; foi ainda na baía sadina que 
D. João II (1455-1495) transformou a pequena e irrequie-
ta caravela numa temível máquina de guerra: O Rei, “[…] 
como era engenhoso em todos os ofícios e sabia muito de 
artilharia, cuidando muito disso, por melhor guardar sua 
costa com mais seguridade e menos despesas, aqui em Se-
tuvel com muitos esprimentos que fez achou e ordenou 
em pequenas caravelas andarem muito grandes bombar-
das e tirarem tão rasteiras que iam tocando na agoa […]”1 .

A importância dos estaleiros navais de Setúbal e de 
quantos neles tinham mister, é atestada, também, na 
documentação régia. A 30 de Junho de 1439 O Africano 
confirmou aos “[…] carpenteyros e pitintaaes2 das nos-
sas galees moradores em Setuval […] todallas graças e 
privillegeos, liberdades e merçees que lhe foram dadas e 
outorgadas polos rex que ante nós foram […]”3 .

Também nas Chancelarias d’O Príncipe Perfeito se 
alude, nomeadamente, aos “[…] carpinteiros da Ribeira, 
moradores em esta villa de Setuvell […]”, os quais “[…] 
nos disseram que eles som muyto mal trautados açerqua 
dos seus ofícios per os nossos comtadores, almoxarifes e 
per outras pessoas que na dita villa teem poder e mando, 
porquamto amdamdo eles per muytas vezes em obras 
dos navios dos moradores della […]”4 . 

Por documento datado de 15 de Janeiro de 1490, uma 
vez mais se atesta a importância dos construtores navais 
da “Ribeira de Setúbal”, a ombrear (quase) com aqueles 
outros da tão famigerada “Ribeira das Naus”, de Lisboa: 
“[…]  fazemos saber que querendo fazer graça e mercê 
aos senhorios e mestres de caravelas e navyos d’alto bor-
do que ora som feitos e ao diante se fizerem ena villa de 
Setuvall […]”5.

Documentação do mesmo teor atesta a pujança da 
construção naval sadina, também para os reinados de 
D. Manuel (1469-1521) e de D. João III (1502-1557), isto 
é, para o arco temporal que medeia entre 1495 e 15576 . 
Não será ousadia afirmarmos que, por largos períodos, 
dos estaleiros navais de Setúbal saíram embarcações que 
em muito excederiam as necessidades locais, inerentes 
a qualquer povoação marítima, ribeirinha, piscatória…

Pela descrição de Teixeira Albernaz (1630) sabemos 
que Setúbal era “a vila maior em população e trato de 
todo o reino de Portugal”, superando o tráfico de vilas 
como Viana ou Aveiro. É de supor, para este período, uma 
igual pujança do sector da construção naval . O mesmo 
poderá dizer-se para os anos seguintes, para os tempos de 
prosperidade que se seguiram.

Após 1880, quando a sardinha começara a escassear 
nas costas da Bretanha (crise sardinheira francesa), che-
garam a Setúbal alguns industriais conserveiros fran-
ceses os quais, tecnologicamente mais actualizados e 
financeiramente mais desafogados, estruturaram e de-
senvolveram, aqui, aquele incipiente sector industrial, 
que nascera e vegetava desde meados de oitocentos 
(1855). A abundância de peixe permitiu essa expansão. A 
voracidade de velhos e novos industriais ditou um des-
mesurado aumento na busca da matéria-prima. Tanto 
requereu mais e melhores equipamentos, mais e mais 
barcos de pesca, o que teve por corolário um significativo 
incremento dos estaleiros locais.
 

CONSTRUÇÃO NAVAL EM SETÚBAL. 
ALGUNS ASPECTOS
 

Oh! Maldito o primeiro que, no mundo,
Nas ondas vela pôs em seco lenho!

Luís de Camões, Os Lusíadas, IV, 102

1 Garcia de Resende [1470-1536], Crónica de D. João II e Miscelânea, Lisboa, Imprensa Nacional-
Casa da Moeda, 1973, pp. 255-256.
2 “Petintal. Carpinteiro da Ribeira, calafate, fabricador de todo o género de embarcações” (Fr. 
Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal se 
usaram e que hoje regularmente se ignoram…, Ed. crítica por Mário Fiúza, Vol. II, Porto-Lisboa, 
Livraria Civilização, 2.ª reimp., 1993 [1.ª ed. = 1798]).
3 Chancelaria de D. Afonso V, livro 18, f. 57. Citado por António Joaquim Guerra, “Construção 
naval em Setúbal nos séculos XV-XVI”, Henrique Cabeçadas, Joaquina Soares e A. J. Guerra, 
Embarcações tradicionais do Sado, Setúbal, Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de 
Setúbal, 1986, p. 27.
4 Chancelaria de D. João II, livro 14, f. 15. Idem, Ibidem, p. 27.
5 Chancelaria de D. João II, livros 26, f. 100. Idem, Ibidem, p. 27.
6A. J. Guerra, Op. cit, p. 28.
7António Sérgio [1883-1969], Introdução geográfico-sociológica à História de Portugal, Lisboa, 
Livraria Sá da Costa Editora, 3.ª ed., 1976, p. 150 e sgs.



O investigador local João Carlos de Almeida Carvalho 
(1817-1897) conservou, entre os seus apontamentos, hoje 
à guarda do Arquivo Distrital de Setúbal (ADSTB) uma 
curiosíssima “Nota demonstrativa do número e quali-
dades das embarcações construídas nos diversos estalei-
ros d’esta cidade de Setúbal nos anos abaixo indicados” , 
abrangendo o período que medeia entre 1850 e 1865. Os 
elementos quantitativos que podemos extrair daquela 
importante Nota vão apresentados no Quadro I.

Em 12 anos saíram dos estaleiros locais 36 embarcações, 
de características muito variadas, o que corresponde a uma 
média anual superior a 2 embarcações construídas (M=2,25). 
Destacam-se, como anos de mais alta frequência absoluta de 
construção (superior à média): 1851, 1856, 1857 e 1859. Assi-
nale-se o significativo labor construtivo do biénio 1856/1857, 
o qual registou 10 novas embarcações (27,8% do total).

Importa, ainda, atentarmos na “qualidade das embarca-
ções”, como se lê no cabeçalho do citado documento, para 
significar o tipo de barcos a que o mesmo se refere. Assim, 
encontramos registados os seguintes tipos (Quadro II).

Sublinhe-se a construção de barcos de dois tipos.
Por um lado, temos os hiates, com assinalável desta-

que (18 construídos, 50% do total). Não fosse Setúbal con-
siderado o “porto dos hiates” ! Trata-se de uma embar-
cação específica do Sado, com origem na Holanda, “que 
arma com dois mastros da mesma altura com uma vela 
de carangueja em cada mastro e uma ou duas velas de 
estai no mastro da vante […]. O iate de Setúbal era uma 
embarcação de madeira, destinada a carga”, com um 
comprimento variável entre os 15 e os 19 metros, tendo 
de boca (largura máxima) 4,3 a 5,2 metros e de pontal 
(altura do casco) 1,5 a 1,7 metros 9 . “No Sado tudo indica 
terem sido abundantes no século XIX” 10  . Caído em de-
suso em outros portos portugueses (vítima, também, do 
desenvolvimento de alternativos meios de transporte) 
o hiate sulcaria as águas do Rio Azul até 1970. Há uma 
réplica desta embarcação a navegar, por iniciativa do 
Clube Naval Setubalense que o lançou às águas, a 9 de 
Julho de 1994, quando se comemoravam o V Centenário 

Embarcações construídas entre os anos de 1850 e 1865 [Imagem cedida 
pelo Arquivo Distrital de Setúbal. Cota atual: 12/436/pt. 18/2. Código de 
referência: PT/ADSTB/PSS/APAC/N/0005, f1v.]

8Arquivo Distrital de Setúbal, Arquivo Pessoal Almeida Carvalho
(PT/ADSTB/PSS/APAC/N-0005_m0004).

9 Henrique Cabeçadas, “Embarcações tradicionais do Sado na primeira metade do século XX”, 
H. Cabeçadas, Joaquina Soares e António Joaquim Guerra, Embarcações tradicionais do Sado, 
Setúbal, Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal, 1986, p. 41.
10 Idem, Ibidem, p. 43.

Fonte: PT/ADSTB/PSS/APAC/N0005/m0004

Fonte: PT/ADSTB/PSS/APAC/N0005/m0004



do Tratado de Tordesilhas (7 de Junho de 1494)”11 e o VI 
Centenário do Nascimento do Infante D. Henrique (4 de 
março de 1394)12 .

Um outro grupo é constituído por embarcações não 
específicas do Sado, ainda que tenham evidentemente 
sulcado as respectivas águas. De entre estes, destacam-
se os caíques e as canoas (2 exemplares de cada, o que 
representa 22,2% das embarcações construídas).

O caíque era uma embarcação de pesca, tradicional 
no Centro e no Sul de Portugal, movido por duas velas 
latinas ou, alternativamente, por três pares de remos. 
Tinha por dimensões médias: 17,5 metros de compri-
mento, 4,7m de boca e 1,6m de pontal. A tripulação po-
dia atingir 15 homens13 . Por curiosidade, refira-se que a 
6 de Julho de 1808 foi a bordo de um caíque que um gru-
po de marítimos de Olhão zarpou rumo ao Brasil para 
informar D. João VI, ali refugiado, de terem os olhanen-
ses logrado expulsar os invasores napoleónicos. O barco 
em causa, denominado “Bom Sucesso”, com os seus 20 
metros de comprimento e 6 de largura, logrou cruzar o 
Atlântico e levar a boa-nova ao Rei. A temeridade foi 
recompensada com carta de foral, a Olhão, como “Vila 
da Restauração”. Há uma réplica deste barco, ancorada 
na marina de Olhão. 

A canoa era, igualmente, um barco pesqueiro típico 
do Centro-Sul do País, de menores dimensões que o an-
tes descrito caíque.

Dos restantes barcos construídos nos estaleiros lo-
cais, no período considerado, destacamos quatro uni-
dades de grandes dimensões: dois palhabotes e outros 
tantos lugres.

O palhabote (aportuguesamento do inglês pilot-
boat) é um veleiro de dois mastros e respectivos mas-
taréus, envergando, em ambos, vela latina triangular, 
e gurupés. Semelhante a um iate, a sua grande área de 
velame permite-lhe alcançar velocidade apreciável, as-
sociada a uma grande manobrabilidade.

O lugre é um navio mercante ou de pesca, de grande 
porte com três ou mais mastros, em que são utilizadas 

velas latinas e quadrangulares. Foi o barco emblemático 
da frota bacalhoeira portuguesa. Segundo o documento 
que vimos seguindo, foram construídos em Setúbal, no 
período considerado, dois lugres: o Destro Açoriano (em 
1860) e o Adelina Patti (em 1864).

O primeiro, de 224 toneladas, empregado no trans-
porte de laranja, viria a naufragar nos mares açorianos, 
de 25 para 26 de Janeiro de 1861, por acção de uma tem-
pestade.

Ao segundo – o Adelina Patti – andam associados 
curiosos pormenores. O nome por que foi baptizado é, 
por certo, uma homenagem à celebrada cantora lírica 
espanhola do mesmo nome, a qual incendiou os palcos 
da Europa e da América. Adelina Patti (1843-1919) ac-
tuou em Portugal por duas vezes: em Março de 1886 e 
6 anos depois. Foi um delírio! A soprano seria homena-
geada de múltiplas formas. Uma delas, já conhecida, foi 
a atribuição do seu nome a um sabonete pela concei-
tuada Ach Brito. Menos conhecido, porventura, é esto 
preito a que os estaleiros navais de Setúbal andam asso-
ciados: o ter o seu nome sido dado a um lugre aqui cons-
truído. Sabemos que ainda navegava em 1866, fazendo 
o transporte de passageiros procedentes de Luanda14 .

NOTA SOBRE DUAS EMPRESAS SETUBALENSES 
DE CONSTRUÇÃO NAVAL, NOS INÍCIOS DO SÉCULO XX

O atraso em que se encontram os estudos de temática 
marítima, muito especialmente para o caso setubalense, 
não permitem sequer esboçar um quadro geral da evo-
lução das pescas, da construção naval e das actividades a 
estas ligadas. A única excepção é o sector conserveiro, hoje 
suficientemente conhecido 15.

Quem foram os carpinteiros navais setubalenses? De 
que modos estes se organizavam para o desenvolvimento 

11 O Tratado seria, no mesmo ano, ratificado pelas duas coroas: a 2 de Julho, por Castela, e a 5 de 
Setembro, por Portugal. Esta última teve lugar, curiosamente, em Setúbal.
12 Do desdobrável O Despertar da História. O hiate de Setúbal. 
13 Octávio Lixa Filgueiras, “Barcos de pesca de Portugal”, Separata da Revista da Universidade de 
Coimbra, Vol. XXVII, Coimbra, 1981, p. 366.

14 PT/ADLSB/AC/GCL/H-D/011/00004/000028.
15 Vejam-se, entre outros trabalhos (por ordem cronológica de publicação): Guilherme Faria, 
Setúbal e a indústria de conservas, Setúbal, 1950; Vasco Pulido Valente, “Os conserveiros 
de Setúbal (1887-1901)”, Análise Social, Vol. XVII (67-68), 3.º-4.º, 1981, pp. 615-678; Albérico 
Afonso e Carlos Mouro, “Linhas de evolução da indústria conserveira em Setúbal”, Actas do 
I Encontro de Estudos locais do Distrito de Setúbal, Setúbal, Instituto Politécnico de Setúbal, 
1990, pp. 17-44; Ana Alcântara, “A Indústria conserveira e a evolução urbana de Setúbal (1854-
1914)”, Musa. Museus, Arqueologia & outros patrimónios, n.º 3, Setúbal, Museu de Arqueolo-
gia e Etnografia do Distrito de Setúbal, 2010, pp. 237-246 e José Madureira Lopes e Alberto Ma-
nuel de Sousa Pereira, A Indústria de conservas de peixe em Setúbal, Setúbal, Estuário, 2015.



do seu ofício? Trabalhariam individualmente ou em socie-
dade, sob firma industrial? Eram estas sociedades formais 
ou informais? Seriam sociedades familiares, permitindo 
estas a transmissão, afirmação e perpetuação de conheci-
mentos, de geração em geração, de pais para filhos?

Pala razão já invocada, é impossível dar cabal respos-
ta a estas e a tantas outras questões (porventura mais 
importantes…). Assim, a título de contributo para uma 
investigação sistemática do tema, deixamos brevíssimas 
notas sobre duas sociedades de construção e reparação 
naval (tradicionais) que identificámos: a José Augusto 
Ajuda & Filhos e a Bicha, Costa & C.ª.

 

A primeira foi fundada a 12 de Outubro de 1913, nas 
notas do tabelião Rudolfo Alberto Correia Gonçalves. En-
tão, perante aquele conhecido notário, com escritório na 
Praça de Bocage, compareceram “José Augusto Ajuda e 
seus filhos António Maria da Ajuda e Artur Cândido da 
Ajuda, todos três casados, carpinteiros de construções 
navais e moradores nesta cidade, sendo o primeiro na 
Rua João Soveral, o segundo na Rua de São Francisco e 
o terceiro no Rio da Figueira”16 . Na ocasião declararam, 
segundo o que se lê no citado documento, “que constitu-
íram uma sociedade em nome colectivo que vêm confir-
mar”.

Destaquemos algumas condições do respectivo pacto 
social: “Primeira – A sociedade é destinada a explorarem 
de conta própria a construção e consertos de embarca-
ções marítimas, e os demais trabalhos concernentes às 
suas artes”.

O capital social era modesto, sendo “fixado em trezen-
tos escudos, que será subscrito: metade por ele outorgan-
te José Augusto Ajuda, e uma quarta parte por cada um 
deles outorgantes António Maria da Ajuda, e Artur Cân-
dido da Ajuda, com que entrarão em duas prestações nos 
prazos / que combinarem” 17.

Particular cuidado tiveram os sócios na definição dos 
salários de cada um, bem como na repartição dos lucros: 
“Sétima – Dos apuros semanais se tirará a féria para 
cada um dos sócios à razão de cento e vinte centavos (mil 
e duzentos réis da extinta moeda) de cada um dia de tra-
balho, deles, indo o excesso ficando em caixa para o giro 
e desenvolvimento da sociedade. Oitava – Os lucros que 
a sociedade produzir serão divididos pelos sócios na pro-
porção das entradas de capital, ou seja metade deles para 
o sócio pai e uma quarta parte para cada um dos sócios 
filhos” 18.

A construção naval era um trabalho tecnicamente 
exigente. Como hoje. Exigia conhecimentos vários, aper-
feiçoados ao longo de toda uma vida. Exigia, ainda, um 
variado ferramental, por certo caro e muito presado. Não 
admira, assim, que os constituintes da nova sociedade 
tenham sentido a necessidade de especificar: “Décima 

Escritura de sociedade coletiva que outorgam José Augusto da Ajuda e filhos [Imagem cedi-
da pelo Arquivo Distrital de Setúbal. Cota atual: 13/5120/993. Código de referência: PT/ADSTB/
NOT/2CNSTB/001/00223, f.29].

Escritura de sociedade coletiva que outorgam José Augusto da Ajuda e filhos [Imagem cedi-
da pelo Arquivo Distrital de Setúbal. Cota atual: 13/5120/993. Código de referência: PT/ADSTB/
NOT/2CNSTB/001/00223, f.30v].

16 PT/ADSTB/NOT/2CNSTB/001/00223, f. 29.
17 PT/ADSTB/NOT/2CNSTB/001/00223, fls. 29v.-30.
18 PT/ADSTB/NOT/2CNSTB/001/00223, f. 30.



primeira – Todas as ferramentas existentes no estaleiro per-
tencem a ele outorgante José Augusto da Azeda, e ficarão da 
mesma forma pertencendo, para as receber ao terminar a 
sociedade, as quais todas ele fica obrigado a conservar ao ser-
viço dela, bem como o armazém onde elas se encontram, na 
Praia do Seixal, à beira mar, onde é o estaleiro, e por tudo isso 
ele outorgante receberá da sociedade no fim de cada um dos 
anos da sua duração, oitenta escudos”19 .

Trata-se, como bem se conhece pelo citado, de uma socie-
dade familiar. Uma daquelas sociedades que permitiam a 
transmissão, no seio da família, de conhecimentos ancestrais.

A segunda sociedade a que queremos referir-nos – a Bi-
cha, Costa & C.ª – foi fundada a 21 de Maio de 1923, por escri-
tura pública lavrada pelo notário substituto da comarca José 
Nascimento e Silva, com escritório na Praça de Bocage 20 .

 

Foi a mesma criada por nove carpinteiros navais, 
residentes em Setúbal, na Praia de Troino. Eram eles: 
Alberto Nunes dos Santos, José Ferreira da Costa, Pau-
lo Nunes Teixeira, Guilherme Lopes Ramos, Joaquim 
Laranjo Penela e João Avelino Bicha, casados; Fran-
cisco Tavares, José Nunes dos Santos e Amadeu Lopes 
Carvalho, solteiros e maiores de idade. A nova socieda-
de, constituída por tempo indeterminado, tinha “a sua 
sede nesta cidade de Setúbal, e o seu estabelecimento 
na Praia de Troino” e por objecto “a construção de em-
barcações e o seu comércio”. O capital social, um pouco 
mais robusto que o da anterior firma, era “de dezoito mil 
escudos, fornecido pelos sócios em partes iguais e em 
dinheiro” 21 . 

Os lucros seriam repartidos igualitariamente, bem 
como os prejuízos seriam suportados por todos. Cada 
um dos sócios obrigava-se a ser “assíduo ao trabalho e 
a aplicar todo o seu zelo e inteligência para o desen-
volvimento da sociedade” e receberia “semanalmente 
a quantia que entre si acordarem”. Quando “impossi-
bilitados de trabalhar por desastre ou doença” teriam 
“direito a todos os lucros”. José Avelino Bicha – o cabeça 
da iniciativa – obrigava-se a “ceder gratuitamente o ter-
reno para o estaleiro” 22.

Não sabemos por quanto tempo se terá mantido esta 
sociedade.

O que sabemos é que Avelino Bicha, como carpin-
teiro naval, era apelido notório na sociedade setubalen-
se, já antes da data a que nos reportamos. De facto, na 
edição de 29 de Abril de 1900 do “semanário noticioso, 
político e literário” A Folha de Setúbal, ao noticiar-se o 
lançamento às águas de um novo palhabote, elogiam-
se os “largos créditos de construtor naval, escrupuloso 
e hábil” de António Avelino Bicha Júnior 23 . Estaremos 
perante o mesmo homem ou trata-se de um filho da-
quele? Fica a dúvida para posterior investigação.

 

19 PT/ADSTB/NOT/2CNSTB/001/00223, f. 30v.
20 PT/ADSTB/NOT/2CNSTB/001/00362, fls. 39v.-41v.

Escritura de constituição da sociedade sob a firma Bicha, Costa & Companhia [Ima-
gem cedida pelo Arquivo Distrital de Setúbal. Cota atual: 13/5149/1297. Código de 
referência: PT/ADSTB/NOT/2CNSTB/001/00362 f.39v.].

21 PT/ADSTB/NOT/2CNSTB/001/00362, f. 40.
22 PT/ADSTB/NOT/2CNSTB/001/00362, f. 40v.
23 A Folha de Setúbal, Ano I, n.º 29, 29-4-1900, p. 3.
24 A Indústria, Ano III, n.º 107, 31-7-1925, p. 2.



Há, depois, referências ao óbito deste homem. Ali, 
uma vez mais, são-lhe tecidos largos elogios: “Faleceu no 
dia 25 o sr. António Avelino Bicha Júnior, com 74 anos 
de idade, natural de Setúbal.

“O finado que era um antigo e considerado construtor 
naval, contava um grande número de amigos devido ao 
seu carácter íntegro e respeitável 24.

 

Também O Setubalense se referiu ao infeliz sucesso, 
deixando rasgados elogios ao falecido: “Faleceu na ma-
drugada d’hoje com a idade de 74 anos, o reputado e an-
tigo construtor naval setubalense, sr. António Avelino 
Bicha Júnior.

“Habilíssimo e honesto, o extinto gozava justa fama 
pelas modelares construções que produziu nos seus tem-
pos, tendo-se especializado em barcos de corrida e rega-
tas em que era distinto e preferido.
“(…).

“Endereçamos os nossos pêsames à família enlutada, 
em especial ao conhecido industrial construtor naval 
desta cidade, nosso amigo sr. João Avelino Bicha” 25.

DOIS CONSTRUTORES NAVAIS SETUBALENSES

Temos nota, ainda, de dois outros nomes de setuba-
lenses ligados à construção naval, que não resistimos a 
deixar registados: Manuel António Santana e António 
José Taborda.

Ao primeiro, referiu-se o “diário republicano da noi-
te” O Setubalense, nestes termos: “Foi ontem lançado ao 
mar, pelas 5 e meia horas da tarde, o lindo barco constru-
ído no seu estaleiro das Fontaínhas pelo sr. Manuel An-
tónio Sant’Ana, o ‘Manuel Mouco’, um dos nossos mais 
novos e mais peritos mestres construtores navais.

“O barco, possuindo dois motores com a força de trin-
ta cavalos cada um e duas hélices […], sendo um traba-
lho que muito honra os artistas que o construíram…” 26 .

Por seu turno, António José Taborda foi referido pelo 
semanário A Indústria, na ocasião do falecimento, deste 
modo elogioso: “Com 75 anos faleceu o sr. António José 
Taborda, antigo carpinteiro naval, muito conhecido e 
estimado por todos que o conheciam e que nele viam 
um modelo de honestidade.

“A sua família, e em especial a seu sobrinho Mário 
Lima, nosso colega, apresentamos as nossas condolên-
cias” 27 [C.M.]

Elogio de António Avelino Bicha Júnior
(Biblioteca Pública Municipal de Setúbal [BPMS]: A Folha de Setúbal, 
Ano I, n.º 29, 29-4-1900, p. 3).

Nota de óbito de António Avelino Bicha Júnior
(BPMS: A Indústria, Ano III, n.º 107, 31-7-1925, p. 2).

24 A Indústria, Ano III, n.º 107, 31-7-1925, p. 2.

25 O Setubalense, Ano IX, n.º 2376, 25-7-1925, p. 2.
26 O Setubalense, Ano IV, n.º 733, 8-3-1920, p. 1.
27 A Indústria, Ano II, n.º 101, 19-6-1925, p. 2.

Nota necrológica de António 
Avelino Bicha Júnior
(BPMS: O Setubalense, Ano IX, 
n.º 2376, 25-7-1925, p. 2).



CASA DOS PESCADORES

“A Casa dos Pescadores de Setúbal é um ver-
dadeiro palácio […] fica a dois passos da baía. […]. 
Custou mais de catorze contos. Foi um moer de 
dinheiro até se acabar…

“Este edifício fez-se com o nosso dinheiro. 
[…].

“Subo ao primeiro andar. Todo ele não é mais 
do que um vasto salão, destinado às assembleias 
gerais. Ao fundo a mesa do presidente. Da pare-
de pendem os retratos de Vítor Hugo, Heliodoro 
Salgado e Benoit Malon. Na que lhe fica fron-
teira, sonham o seu grande sonho de libertação 
José Fontana e Antero de Quental. Ao cimo da 
escada, meio inclinado para um lado, como se 
pretendesse furtar-se aos olhos de quem chega, 
fixa-me, severo, Alexandre Herculano. Pelas 
paredes, pinturas ingénuas, em pequeninos 
quadros talhados no estuque, representam epi-
sódios da vida marítima. Gravadas em grandes 
letras, pelos quatro cantos do salão, ferem-me a 
vista algumas das grandes máximas idealistas 
do socialismo. Um dos meus cicerones chama-me a aten-
ção para uma delas. Está errada, diz-me. Não é A cada um se-
gundo as suas faculdades, como lá se lê. É A cada um segun-
do as suas necessidades. Aceito a retificação e fico pensando 
que era bem pouco forte no evangelho operário aquele que 
naquela parede clara pintou a máxima justiceira…

“Volto a descer ao rés-do-chão, que a princípio foi uti-
lizado para armazém de rede das cooperativas. Presente-
mente, funciona ali uma escola para os filhos dos sócios, 
frequentada por cerca de 180 alunos e regida por três pro-
fessores. […]. Apesar de grande, a escola não chega. […]. 
Construída em 1913, a Casa dos Pescadores, apesar das suas 
avantajadas proporções, é, já hoje, insuficiente. É que a vita-
lidade da classe é enorme, como é espantoso o seu poder de 
expansão. […]”.

Adelino Mendes [1878-1963],
O Algarve e Setúbal, Lisboa, Guimarães & C.ª 

Editores, 1916, pp. 175-179

Casa dos pescadores Junta Autónoma vista do Parque das Escolas, 
16 de Janeiro de 1940
Américo Ribeiro 
PT/AFAMR/AMR-923
Reprodução digital feita a partir de negativo original
Coleção Américo Ribeiro | Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro 
DIBIM | DCDJ | Câmara Municipal de Setúbal 

Atual Casa dos Pescadores



Após várias vicissitudes, em 1908 foi criada a Associação 
de Classe dos Trabalhadores do Mar [A.C.T.M.]. Uma vez or-
ganizados, os marítimos locais desenvolvem esforços para 
a construção de uma sede própria, a qual ficaria pronta em 
1913. No mesmo ano, ali inauguram uma escola para os fi-
lhos dos associados. Em 1920 fundam a Cooperativa de Pes-
ca, de Consumo e de Edificação dos Trabalhadores do Mar de 
Setúbal (PT/ADSTB/NOT/NPSTB/001/00344, fls. 21v.-46).

Na fotografia é possível ver-se um imponente mas-
tro, com os respectivos cabos, conjunto que sobrepuja-
va o frontão do edifício. Segundo alguns testemunhos, 
após o 28 de Maio de 1926, este ícone dos marítimos se-
tubalenses, símbolo da força, pujança e altivez de toda 
uma classe, foi apeado como forma de quebrantar-lhe o 
espírito, preparando o terreno para a afirmação do novo 
ideário.  

O edifício viria a ser demolido, erguendo-se no seu 
lugar a nova Casa dos Pescadores. Esta, nomeada como 
“baluarte corporativo” (O Setubalense, 10-1-1942, p. 1) 
viria a inaugurar-se a 11 de Janeiro de 1942. Escreveu-
se então: “[…] O prédio onde se encontram instalados 
os serviços desta importante instituição de socorro so-
cial pertenceu outrora à antiga Associação Marítima, 
mas do antigo edifício, pode dizer-se sem receio de exa-
gero, existem apenas os Alicerces e parte das paredes.

“De facto, tudo foi remodelado, crescido quase de raiz. 
O velho casarão que toda a gente conheceu forrado de 
azulejos de cor berrante e sobrepujado por uma estúpida 
platibanda em fantasia de corcova de camelo, apresen-
ta-se hoje um edifício alegre, digno e sóbrio, rasgado de 
janelas amplas e abundantes com as competentes persianas 
vermelhas que fornecem um tom sério e acolhedor.

“Por ali passou o efeito de um ‘terramoto’ […].
“[…] conseguiu[-se] transformar em ninho ridente o 

pardieiro abandonado, testemunha de velhas lutas de clas-
se nas quais quase nunca a razão e o espírito se souberam 
emancipar  da avidez tenebrosa dos egoísmos e das bata-
lhas pertinazes em que, por maus orientadores, se engol-
faram os marítimos de Setúbal […].” (O Setubalense, 12-1-
1942, p. 1)[C.M.].



DO ESTALEIRO 

Guarda-se na Biblioteca Pública Municipal de Setúbal um volume manuscrito inti-
tulado Do Estaleiro, cuja autoria é dubitativamente atribuída a Arronches Junqueiro 
e datado, igualmente com dúvida, de 1930. Trata-se de um volume de 384 páginas ma-
nuscritas, às quais acrescem 3 páginas desdobráveis. 

O volume abre com uma explicação sobre o que é um estaleiro (de construção 
naval). Seguem-se várias entradas, organizadas alfabeticamente, à maneira de um 
dicionário. Amiúde surgem, interpostos no volume, apontamentos rascunhados em 
pequenos pedaços de papel, de formatos variados. Existem, ainda, folhas em branco, 
propositadamente deixadas a separar cada conjunto de entradas. Estas particularida-
des dão-nos a ideia de que Do Estaleiro é um trabalho inacabado, para o qual se reco-
lhiam apontamentos e para os quis se reservava espaço, no conjunto relativo à letra 
competente. Reproduzimos a primeira folha desse manuscrito, e que serve de rosto ao 
volume. No canto superior da mesma, está, de facto, a assinatura de António Casimiro 
Arronches Junqueiro. Supomos, porém, que se trata de uma “assinatura de posse” e não 
de uma indicação de autoria. 

O setubalense Henrique Carlos Junqueiro aprendera pilotagem e, por algum tem-
po, dedicara-se à vida marítima. 

• Ribeira antiga do Queado do Alto, 4 de Feve-
reiro de 1938
PT/AFAMR/AMR-122
Reprodução digital feita a partir de negativo original
Coleção Américo Ribeiro | Arquivo Fotográfico Amé-
rico Ribeiro 
DIBIM | DCDJ | Câmara Municipal de Setúbal 

• Estaleiro Américo, 15 de Outubro de 1954
Américo Ribeiro 
PT/AFAMR/AMR-10095
Reprodução digital feita a partir de negativo original
Coleção Américo Ribeiro | Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro 
DIBIM | DCDJ | Câmara Municipal de Setúbal 

• Junta Autónoma do porto - Santa Luzia, 20 de Julho de 
1940
Américo Ribeiro 
PT/AFAMR/AMR-1110_1
Reprodução digital feita a partir de negativo original
Coleção Américo Ribeiro | Arquivo Fotográfico Américo Ribeiro 
DIBIM | DCDJ | Câmara Municipal de Setúbal 



Primeira folha do manuscrito Do Estaleiro.
(BPMS, FLD A-510).



O PESCADO DE SETÚBAL

“A seguir à ourela do continente, existe uma pla-
taforma submarina que não excede a profundidade 
de cem braças e para além da qual o declive é rápido. 
Chama-se-lhe ‘planalto continental’. Nela aparecem 
– e aí são pescadas – as espécies de peixe mais impor-
tantes por aquilo que concerne à alimentação do ho-
mem. Defronte da costa de Portugal, da Figueira da Foz 
ao cabo de Sines, a plataforma é cortada por três vales 
[submarinos] principais [o de Nazaré e o de Lisboa] e 
o vale submarino de Setúbal, escavando-se paralelo à 
serra da Arrábida e à fímbria meridional da península 
de Setúbal” 1.

    Muito diversificado era a pescaria que em Setúbal 
se praticava, desde remotas eras. De entre o conceitua-
do pescado local sobressai a sardinha – celebrada, por-
quanto gostosa, e já elogiada em finais do século XVII, 
em documento postumamente publicado, da autoria 
do desembargador da Casa da Suplicação e historiador, 
Duarte Nunes de Leão (1530-1608): “No mesmo mar de 
Setúbal e no de Sesimbra, sua vizinha, há a mais sar-
dinha e mais saborosa que se pode dar, a qual além de 
sustentar o reino, se leva por mar a outras partes, e por 
terra ao reino de Castela, para onde sai grande carrega-

mento até à corte de Madrid”. Tal apreço é ainda mais 
incisivo: “Mas o mais para estimar é o [pescado] que 
se toma nas praias de Setúbal, o qual em sabor excede 
a todo o de Espanha, e porventura da Europa: ou por o 
clima em que está ou por o pasto em que o pescado se 
ceva [alimenta]. E, assim, naquele mar morrem os mais 
regalados pescados, de que têm o primado os salmone-
tes, besugos, peixes-agulha, grandes rodovalhos, cher-
nes, linguados, sargos, pescadas e sardas, e os mais pei-
xes preciosos que se podem pedir. Neste mesmo mar se 
viram e se veem, muitas vezes, as mais desvairadas fei-
ções de peixes que em nenhuma outra parte, e muitas 
que nunca se viram, nem se lhes sabe o nome” 2.      

Há notícia de, em 1529, o setubalense, Álvaro Luís, 
fazer transportar a um tal João Pires, de Leça, 2000 mi-
lheiros de sardinha, desde o porto sadino para Bilbau. 
Mas não apenas para estes lugares, pois o saboroso fruto 
do mar seguia também para Itália e para a Turquia.  

“A importância da pesca ainda ressalta da sua con-
tribuição para as rendas públicas. Não há vila nem 
sequer cidade no reino, salvo Lisboa, que tanto renda 
como Setúbal: em 1590 são 12 contos dos pescados e sal 
da coroa, mais 4 dízimos da Ordem [de Sant’Iago] (afora 
outros 4 da alfândega, e outras fontes)” 3.

Nem tudo o que luz é peixe…

“No mar, tanta tormenta e tanto dano,
Tantas vezes a morte apercebida;
Na terra, tanta guerra, tanto engano,
Tanta necessidade avorrecida!” 4

Caracterizando a realidade social e económica da co-
munidade piscatória, em inícios da década de quarenta 
do século XX, António Sérgio escreverá: “[…] Se as águas 
litorais nos são ricas de peixe, a natureza das costas e 
das brizas reinantes tornam muito aventurada a pro-

Azulejo de revestimento do piso da sala de despacho da Casa do Corpo 
Santo-Museu do Barroco.

2 Duarte Nunes de Leão, Descrição do Reino de Portugal, Lisboa, 1610, pp. 56-57.
3 Vitorino Magalhães Godinho, Os Descobrimentos e a Economia Mundial, Vol. II, 
Lisboa, Editora Arcádia, 1965, p. 488.
4 Luís de Camões, Os Lusíadas, Canto I, 106.

1 António Sérgio, Introdução Geográfico-Sociológica à História de Portugal, Lisboa, 
Livraria Sá da Costa Editora, 1978, pp. 129-130.  



fissão da pesca. A orla está exposta às ventanias de oes-
te (com exceção da do Algarve) e muito pouco abrigada 
contra tais refregas. Em toda a margem ocidental do 
País, só os rochedos de Peniche, de Cascais, de Setúbal 
e de Sines dão abrigo aos barcos quando se desafora a 
aragem. Os naufrágios sucedem-se; e a viuvez, por isso, 
é sina da mulher da beira-mar.

 “[…] Por insuficiência de fiscalização, os vapores de 
arrasto franceses e belgas têm prejudicado os trabalha-
dores portugueses e ocasionado o desaparecimento das 
espécies ricas; demais disso, o exagerado dos impostos 
asfixia a indústria. Chegados os tempos da inatividade 
forçada não há mais remédio que recorrer ao crédito 
e enviar os filhos a pedir esmola. O desaparecimento 
das espécies ricas (pescada, linguado, lagosta), devido 
ao emprego da pesca de arrasto, nota-se outrossim nas 
águas do Algarve; e o mesmo em Sesimbra; e em Setú-
bal também” 5.  

 

A PESCA

À reocupação da foz do Sado não terão sido alheias 
a fertilidade da terra envolvente, povoada por grande 
variedade de espécies cinegéticas, bem como a natural 
riqueza piscícola, a qualidade do sal aqui produzido e, 
por fim, as magníficas condições naturais de um porto 
abrigado dos ventos dominantes e implantado em bela e 
acolhedora enseada – factores que, recorde-se, haviam já 
ditado a implantação de inúmeros povoadores e permiti-
do o desenvolvimento regional em anteriores períodos 6.

Testemunhos do que se afirma têm vindo a ser res-
gatados ao subsolo setubalense. Todos eles dão conta de 
uma presença humana forte e de uma actividade econó-
mica intensa, em torno da exploração dos recursos do rio 
e do mar: tais estruturas e artefactos falam, todos eles, da 
pesca e da conservação de peixe, bem como da produção 
de ânforas – o típico vasilhame em que os diversos pre-
parados de peixe produzidos na foz do Sado eram acon-
dicionados e exportados para os mais diversos pontos do 
gigantesco Império Romano.

Data de 1235 a primeira referência documental a Se-
túbal. Efectivamente, na carta de foral de Canha, surge 
descrita como uma pequena aldeia de pescadores, à beira 
Sado. Aliás, em torno da pesca se estruturaria a economia 
do burgo e o seu tecido social. Classe abastada, os pes-
cadores e marítimos viriam a organizar-se em torno de 
uma confraria que em Santa Maria da Graça tinha sede 
– a Casa do Corpo Santo – e em cujas imediações ergue-
ria o seu Hospital. A partir do morro de Santa Maria/S. 
Sebastião, cujo sopé era ainda acariciado pelas águas do 
estuário, que o vai e vem das marés fazia chegar a zonas 
hoje consolidadas e urbanizadas: a baixa de Setúbal, o 
Montalvão, a várzea… Testemunhos desses esteiros de 
outrora são as linhas-de-água ainda hoje identificáveis. 

5 António Sérgio, Introdução Geográfico-Sociológica à História de Portugal, Lisboa, 
Livraria Sá da Costa Editora, 1978, pp. 130-131.  

Descrição do Reino de Portugal, obra postumamente publicada, de Duarte 
Nunes de Leão, Lisboa, 1610, na qual é largamente referenciada a farta pes-
caria que se fazia em Setúbal. 

6 Henrique Cabeçadas, Joaquina Soares e António Joaquim Guerra, Embarcações 
tradicionais do Sado, Setúbal, Museu de Arqueologia e Etnografia do Distrito de 
Setúbal, 1986, pp. 9-21.



Em meados do século XIII o povoado, já numeroso 
de gentes e de incontornável importância económica, 
veria reconhecido o seu lugar entre os burgos do reino, 
pela afirmação da autonomia religiosa e administrativa 
face à importante praça de Palmela, ainda dominante. 

Tal como outras cidades europeias do século XIV, Se-
túbal afirma-se demográfica e economicamente em rela-
ção à ruralidade envolvente. Setúbal já não é apenas ce-
nário de peixe e de pescadores. Em 1339 o sal produzido 
excedia já as necessidades locais. O burgo é agora o lugar 
de eleição do comércio, o lugar onde o mercador sedentá-
rio constrói residência. Assim, acompanhando um movi-
mento não só português, mas também europeu, inicia-se, 
no reinado de D. Afonso IV (1291-1357), a construção da 
primeira linha de muralhas que a vila da foz do Sado co-
nheceu e que os setubalenses pagaram, por meio de uma 
sisa expressamente decretada. 

Nas primeiras décadas da centúria de quatrocentos a 
actividade dos pescadores articula-se com o comércio do 
interior, beneficiando também da nova dinâmica comer-
cial imposta no reino pela dinastia de Avis e pela inau-
guração do ciclo das Descobertas.

O rio Sado – determinante antigo na ocupação de tan-
tos lugares que floresceram nas suas margens – assume, 
cada vez mais, o papel de grande estrada fluvial a ligar o 
interior sul do País com outros estabelecimentos costeiros 
e com o mundo. Pelo rio escoavam-se inúmeros produtos 
de Além-Tejo ao qual chegavam, pela mesma via, muitos 
dos bens de que carecia. Setúbal – pela localização exce-
lente, ímpar envolvente natural e, ainda, pela intrepidez 
das suas gentes – foi um ponto de articulação em todo esse 
processo. Em Setúbal dominavam os marítimos e os pesca-
dores – os verdadeiros fundadores da urbe – organizados 
em torno da Corporação da Casa do Corpo Santo. 

À mesma comunidade de pescadores e conserveiros se 
refeririam André de Resende (1500-1573) no seu De Anti-
quitatibus Lusitaniae, publicado em Évora, em 1593 e João 
Baptista Lavanha (1555-1625), na Viagem da católica real 
majestade del Rei D. Filipe II a Portugal, publicada em 
Madrid, em 1622.

 

Diversas foram as técnicas, as artes de pesca utili-
zadas pelos marítimos locais. O sociólogo belga Paul 
Descamps (1872-1946) estribou-se num informador se-
tubalense para estabelecer as fases de evolução local da 
pesca, para estabelecer uma periodização pelo que aos 
métodos de pescaria diz respeito. Citamo-la a partir de 
António Sérgio: “Um informador de Paulo Descamps 
instruiu-o sobre as fases da evolução em Setúbal, pelo 
que aos métodos da pescaria diz respeito: 1.º, pesca com 
barcos de 8 indivíduos e rede de arrasto, remunerações 
por partes na pesca feita; 2.º (desde cerca de 1850), com 
galeões de 30 homens e grandes redes, remuneração 
igualmente por quinhões na pesca; 3.º (desde cerca 
de 1870), pesca com armações valencianas, com 3 ou 
4 barcos e 35 homens para a sardinha, remuneração 
por salário fixo e mais uma participação na quantida-
de pescada; 4.º (desde cerca de 1906), emprego de cercos 
americanos para a sardinha, com um barco grande e 
três pequenos, e 65 salariados ao todo (de 1915 a 1918, 
exploração deste processo por cooperativas, que se 
aproveitaram de uma época de prosperidade); 5.º em 
1918, a seguir a uma greve de três meses, impõe-se a 

A. A. Baldaque da Silva, Planta hydrographica da enseada, barra e Porto 
de Setúbal e relatório sobre a pesca marítima e fluvial nesta localidade 
[Imagem cedida pelo Arquivo Distrital de Setúbal. Cota atual: 12/457/pt. 
98/1. Código de referência: PT/ADSTB/PSS/APAC/Q/0203].



necessidade de usar vapores na faina dos cercos ame-
ricanos; 6.º um período de crise, tendo por efeito que se 
tornou forçoso o emprego de traineiras mais pequenas 
e de cercos americanos de menos custo” 7.

SETÚBAL NA ROTA BACALHOEIRA

Em Setúbal foi sedeada, ao menos, uma firma dedica-
da à faina bacalhoeira: a Sociedade Ondina, Lda., entre 
1922 e 1925. Tanto quanto se sabe, foi a única. Operava o 
lugre do mesmo nome: Ondina. Este veleiro, construído 
em madeira, saíra das mãos do mestre António Maria 
Bolais Mónica, em 1917, com estaleiro na Figueira da 
Foz. Fora propriedade, sucessivamente, de outras firmas 
e conhecera diversos nomes: Maria Clementina, quan-
do nas mãos do seu primeiro armador, José Maria Gou-
lart; Ligeiro, entre 1917 e 1918, quando integrou a frota 
da Pereira & Moraes, Lda., sempre na Figueira. Depois, 
já com o derradeiro nome, esteve ao serviço da Empresa 
Portugal - Pesca e Transportes (1918 a 1921), Companhia 
Aveirense de Navegação e Pesca (1921-1922). Este barco, 
imponente, tinha 281,47 toneladas de arqueação bruta 
nos seus quarente e dois metros e meio de comprimen-
to, 8,88 m. de boca e 3,59 m. de pontal. Uma vez em Se-
túbal, o Ondina, foi enviado para os grandes bancos da 
Terra Nova (pelo menos na campanha de 1923) 8 .

De outras formas estiveram os setubalenses ligados 
à faina bacalhoeira: como meros tripulantes de barcos 
oriundos de outros portos. A título de exemplo, deixa-
mos aqui nota de um curioso contrato. Foi a 28 de Janei-
ro de 1922 que perante o notário local Adriano de Vilhe-
na Pereira da Cruz compareceram, como outorgantes: 
“José Cândido Vaz, casado, capitão, casado da marinha 
mercante, morador na Rua Direita […,] em Ílhavo” e 
11 marítimos residentes em Setúbal. Então o primeiro, 
“como capitão da marinha mercante, contratou a eles 
outorgantes, como pescadores, para tripularem o lugre 
português ‘Fernando’, pertencente à praça de Lisboa, 

do seu comando, para a próxima safra de pesca de ba-
calhau nos Bancos da Terra Nova, pagando-lhes, por 
cada contratado, mil e quinhentos escudos por toda a 
temporada, e ainda dois escudos por quintal [aproxima-
damente 58,75 Kg] de peixe verde, que cada contratado 
apanhe ou  mais se mais elevada for a remuneração 
corrente e fixada nos outros navios, na próxima safra”. 
No acto entregou, “como sinal e por conta da ajustada 
remuneração”, a quantia de trezentos escudos 9.

Escritura de prestação de serviços, em que outorga o capitão do lugre português 
“Fernando” e os contratados Francisco de Sousa e outros [Imagem cedida pelo 
Arquivo Distrital de Setúbal. Cota atual: 13/5143/1260; Código de referência: PT/
ADSTB/NOT/NPSTB/001/00360].

7 A. Sérgio, Op. cit., pp. 162-163.
8 Consultado em: http://alernavios.blogspot.com/2012/09/ondina.html, a 27-08-2019. 
Consultar, ainda: http://mmi.t-t.pt/header/navios/show/245. 9 PT/ADSTB/NOT/NPSTB/001/00360, fls. 45v.-47v.



BALEIAS

 “Lá de cima do poleiro o vigia ergueu-se de salto, deu 
sinal de baleia à vista com o búzio e todos os homens de-
sataram a correr para as canoas” 1 - Esta é a definição clás-
sica de como mais um dia de pesca da baleia se torna uma 
aventura para os pescadores. 

“Se os pescadores lusos são reconhecidos pela sua 
habilidade e tradição na pesca da sardinha, bacalhau e 
atum desde tempos “quase” imemoriais, logo podemos 
acrescentar neste rol, a caça ao cetáceo, já que a mesma é 
mencionada em documentos que datam do momento da 
formação da Monarquia portuguesa, no século XII” 2.

Em Setúbal a pesca da baleia existia pelo menos desde 1274 
– ano em que surge a avença entre o Rei D. Dinis e o Mestre 
da Ordem de Santiago que definia o valor que ambas as partes 
iriam receber da apanha da Baleia entre Sesimbra e Sines.

  Para além da carne de baleia ser substancial e bastan-
te apreciada – na ucharia de D. Afonso III comeram-se 
2658 postas de baleia pelo período de 13 anos.

A atividade baleeira foi um sector económico muito 
importante no processo de solidificação da Monarquia 
Portuguesa – incluindo, claro a pesca dos cetáceos nas 
Ilhas Atlânticas, na América e em África. 

As baleias eram despedaçadas e todas aproveitadas. 
Como já referido, a carne magra e gorda era vendida ou 
entregue a quem detinha o domínio daquele porto (mo-
narquia, ordem religiosa ou nobreza).

Os óleos que eram retirados do corpo do animal, e o esper-
macete – retirado do crânio do mesmo – era sobretudo usado 
pelos boticários. Os óleos do corpo eram usados em Portugal 
– para fazer sabão, iluminação de candeias e afins. As barba-

tanas (retiradas dos Cachalotes – os cachalotes não tinham 
dentes como tinham as baleias mas sim uma membrana 
que tinha a mesma função) – era enviada para Hamburgo. 

Contudo, com o reinado de D. Maria Pia várias vozes se 
ergueram contra a prática de tal pesca devido à sua bruta-
lidade. A Rainha começa a cessar os contratos de pesca de 
cetáceos sobretudo na Colónia sul-americana.

  Paulatinamente a caça à baleia começa a cair em de-
suso, talvez devido ao grande investimento que a mesma 
apresentava e o retorno não ser efetivamente o justo. Por 
isso, em Setúbal a caça é extinta de grosso modo na década 
de 60 do século XX e nos Açores em 1987.    

1 Brandão, Raúl; A Pesca da Baleia e outras narrativas. Porto Editora 1.ª edição junho 
de 2014.p.5.
2 Paz, Marcelo de Oliveira; Companhia da Pescaria das Baleias nas Costas do Brasil 
(1765-1801): a caça ao Leviatã dos mares. Dissertação de Mestrado em Estudos Bra-
sileiros, Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, Instituto de Ciências Sociais. 
Lisboa 2015, p.18.



OSTRAS

A ostra constitui um alimento popular, trazido da Ásia pe-
los navegadores portugueses e que ganhará valor e requinte 
na cozinha de elite, com exportação assegurada, nomeada-
mente para França, onde são conhecidas e produzidas desde o 
século XIX como “Les Portugaises”.

Nas décadas do pós-guera e até finais de 70 existiu, nos es-
tuários do Sado e do Tejo, uma importante atividade económi-
ca relacionada com a cultura de ostras para fins alimentares. 
Havia então no Domínio Publico Marítimo um total de quase 
2.400 hectares de concessões onde, em regime permanente ou 
sazonal trabalhavam 4.000 pessoas. Foi atingida então uma 
quota de exportações de ostras de mercado equivalente a 30 
mil toneladas anuais, uma exportação que a preços atuais cor-
responderia a um volume de negócios de muitos milhões de 
euros / ano. Esta atividade terminou com o desaparecimento 
das ostras no Estuário do Sado, nos anos 70 e onde a qualidade 
excecional do sal lhes dá um sabor inconfundível, altamente 
apreciado. Esta espécie vem aqui ressurgindo recentemente.

Passando da apanha popular ao cultivo industrial com 
técnicas controladas, uma empresa francesa envia atualmen-
te por via aérea para Portugal ostras recém-nascidas seleciona-
das que virão crescer no nosso País, em zonas protegidas, como 
é exemplo a foz do rio Sado, dando aqui origem, à variedade 
“Mourisca”.

As ostras não são apenas um petisco marisqueiro, de um 
ponto de vista de uma alimentação saudável: têm valor acres-
centado enquanto boas fontes de ferro, zinco, Omega-3 e vita-
mina B12 que incrementam o bom funcionamento da me-
mória e do cérebro.

 Noutros mares, do sudoeste asiático à Califórnia, outras va-
riedades produzem no seu interior, pérolas, formações rocho-
sas segregadas por certos tipos de ostras como proteção contra 
resíduos que nelas penetram. Apanhadas em profundidades, 
transformadas, como “ouro do mar”, constituem joias de eleva-
do valor. O que conduz à sua produção artificial, de preço mais 
acessível. Steinbeck, no seu romance “A pérola”, descreve a al-
teração da vida de um jovem Chicano que descobre uma ostra 
com pérola nas águas quentes da costa californiana…

• Apanha de ostras em S. Catarina, 15 de Abril de 1953
Américo Ribeiro 
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A PRODUÇÃO DE SAL

“Desta coisa tão útil e necessária aos homens e havi-
da por tão sagrada, é tão rico Portugal, que com o sal de 

um só lugar chamado Setúbal se sustentam as mais das 
províncias do Setentrião, aonde o vêm buscar infinito 

número de naus cada ano” 1 . 

O sal, produto muito utilizado no embarrilamento 
para exportação ou em outros processos de conservação 
doméstica, de carne ou de pescado foi, desde muito cedo, 
determinante para o progresso económico local.

Como já lembrara também Gabriel Pereira (1847-
1911), citado por António Sérgio 2  “Nas proximidades de 
Setúbal há muitos vestígios de alta antiguidade que nos 
mostram a prosperidade da indústria da pescaria salgada 
em tempo da dominação romana”. Com efeito, mais anti-
gos vestígios arqueológicos de ocupação humana de Se-
túbal remontam ao período entre os séculos VII e IV a.C.

O povoado sadino viveria da extracção do sal e do 
comércio marítimo com os povos do Mediterrâneo oci-
dental.

A velha Cetóbriga, nasceu e cresceu, assim, na mar-
gem direita do Callipus (o nome latino do rio Sado).

Por ela passava a via que estabelecia comunicação 
entre Olisipo (hoje Lisboa) e a capital da província da Lu-
sitânia, Emérita Augusta (atual Mérida, em Espanha). 

A posterior ocupação humana de ambas as margens 
do rio Sado, é datável do período romano, entre finais do 
século I a.C. e o século IV. 

A mais antiga referência à ocupação romana da mar-
gem esquerda do rio Sado (península de Tróia) por uma 
comunidade de pescadores e conserveiros (Gaspar Bar-
reiros (1505/1510 – 1574), notou a existência, de “salga-
deiras em que se curava o peixe para a grande navegação 
que dele se fazia”. 

Também em frente daquela península, e na margem 
direita do rio, onde hoje se ergue a área urbana antiga de 
Setúbal, entre o Bairro de Troino, a Poente e o Miradouro 
de São Sebastião, a nascente, têm vindo a revelar-se múl-
tiplos testemunhos da ocupação humana, que remonta 
aos séculos I a IV d. C. 

Revela-se-nos, assim, uma presença humana forte e 
uma actividade económica intensa em torno da explora-
ção dos recursos do rio e do mar: as estruturas e os artefac-
tos resgatados falam, todos eles, da pesca e da conserva-
ção de peixe, bem como da produção de ânforas – o típico 
vasilhame em que as conservas (salsamenta) e molhos 
de peixe (garum, hallec, muria…) produzidos na foz do 
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1 Duarte Nunes de Leão, Descrição do Reino de Portugal, Lisboa, 1610, pp. 48-49.
2 António Sérgio, Introdução Geográfico-Sociológica à História de Portugal, Lisboa, 
Livraria Sá da Costa Editora, 1978, pp. 134.  
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Sado eram acondicionados e exportados para os mais di-
versos pontos do gigantesco Império Romano.

Após um largo período de crise e o consequente aban-
dono a que foi votada a povoação, só após 1217 – com a 
região pacificada e com o estabelecimento da Ordem de 
Santiago nos territórios a sul do Tejo – pôde a região setu-
balense oferecer garantias para a fixação de populações 
que aqui encetariam uma nova etapa de afirmação e de 
progresso.

À reocupação da foz do Sado não terão sido alheias 
a fertilidade da terra envolvente, povoada por grande 
variedade de espécies cinegéticas, bem como a natural 
riqueza piscícola, a qualidade do sal aqui produzido e, 
por fim, as magníficas condições naturais de um porto 
abrigado dos ventos dominantes e implantado em bela 
e acolhedora enseada, factores que haviam já ditado a 
implantação de inúmeros povoadores e permitido o de-
senvolvimento regional em anteriores períodos.

Em torno da pesca, aliás, se estruturaria a economia 
do burgo e o seu tecido social. Classe abastada, os pes-
cadores e marítimos organizavam-se então em torno de 
uma confraria que em Santa Maria da Graça tinha sede 
– a Casa do Corpo Santo – e em cujas imediações ergueria 
o seu Hospital.

Tal como outras cidades europeias daquele tempo, 
Setúbal afirma-se, demográfica e economicamente, em 
relação à ruralidade envolvente. Ao longo desta centú-

ria há, com efeito, uma maior circulação de gentes e de 
produtos.

Em 1339 o sal produzido excedia já as necessidades 
locais. Incrementa-se a sua comercialização e os rendi-
mentos da atividade salícola são disputados entre o Rei 
e a Ordem de Santiago. 

O burgo é agora o lugar de eleição do comércio, o lu-
gar onde o mercador sedentário constrói residência.

Como corolário do primeiro desenvolvimento de Se-
túbal baseado na agricultura, na pecuária, na pesca, na 
salicultura e no comércio, a Vila viria a ter, por fim, defi-
nidas as fronteiras do seu território e as relações com os 
vizinhos.

O Sado, rio fundador e formador, determinante anti-
go na ocupação de tantos lugares que floresceram nas 
suas margens – assume, cada vez mais, o papel de grande 
estrada fluvial a ligar o interior sul do país com outros 
estabelecimentos costeiros e com o mundo. Por ele esco-
avam-se inúmeros produtos de Além Tejo ao qual che-
gavam, pela mesma via, muitos dos bens de que carecia 
Setúbal. 

Pelo comércio marítimo cria-se uma nova fonte de 
riqueza; a vila ganha peso político e económico. Aqui do-
minavam os marítimos e os pescadores – os verdadeiros 
protagonistas do desenvolvimento da urbe – organiza-
dos em torno da Corporação da Casa do Corpo Santo. 

. Marinha Grande 
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“Para o sul encontramos esta economia do sal nos 
tentáculos de senhorios conventuais – e das Ordens re-
ligioso-militares. É ainda a situação da bacia do Sado, do-
ada à Ordem de Santiago. Centro salineiro desde a Anti-
guidade romana, e certamente no período muçulmano, 
só voltamos a dispor de testemunhos de exploração a 
meio do século XIII, o que não significa descontinuidade 
nos séculos precedentes. 

“[…] É possível que a atividade salineira, a princípio 
indiferenciada, ao que parece, das labutas agrícolas, pre-
cedesse a pescaria; […] é de supor que existiam núcleos 
piscatórios importantes, antes mesmo da independên-
cia, e os sinais de uma economia de pesca vão multipli-
car-se em seguida, enxameando os pequenos portos. 

“Durante os séculos XIV e XV Lisboa concentrou a ex-
portação por mar de sal das baías do Tejo e do Sado. 

“A pesca precedera a salinação quanto ao papel aci-
ma do mercado local, e tanto assim que só em 1511 uma 
provisão régia proíbe a entrada em Setúbal de sal vindo 
de outras partes, a fim de proteger a produção regional; 
esse sal servia evidentemente para a salga da sardinha e 
outros pescados […]. Pouco a pouco […] o sal de Alcácer e 
Setúbal ascende a primeiro plano e vem a dominar o tra-
to internacional” 3 , com a intermediação dos corretores 

ou “línguas”, assim chamados pelo seu ofício de lidar com 
os compradores estrangeiros.

Como lembra Inês Amorim, “os forais manuelinos re-
velam, para todo o Reino, e em particular para as vilas 
litorais, dotadas de salgados, os encargos pagos ao rei, aos 
concelhos e a senhorios, evidenciando o valor vital do 
produto para o consumo, para o comércio e o fisco, públi-
co e privado” 4.

O Foral de Setúbal, da Ordem e Mestrado da Cavalaria 
de Santiago (27 de Junho de 1514) dado pelo rei D. Ma-
nuel “apresenta-nos uma comunidade local pujante ao 
nível comercial e económico, aspeto este potenciado por 
uma multitude de artes e ofícios, de mesteres que, olha-
dos em conjunto, permitem conceber uma imagem de 
uma vila desenvolvida e em crescendo de importância 
no Reino” 5.

Por entre as referências neste documento às mais va-
riadas atividades marítimas, e outras, bem como a quan-
tos nelas se ocupavam, significativa parcela dos deveres, 
direitos e privilégios nele consignados, respeitam à sali-
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3 Vitorino Magalhães Godinho, Os Descobrimentos e a Economia Mundial, Vol. II, Lisboa, 
Editora Arcádia, 1965, p. 481 e 504.
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4 Inês Amorim, “Monopólio e concorrência - a “Roda do Sal” de Setúbal (Portugal) e 
as rotas internacionais (segunda metade do século XVII a inícios do de XIX)”, em A 
articulação do sal português aos circuitos mundiais - antigos e novos consumos, Porto, 
Instituto de História Moderna – Universidade do Porto, 2008, p. 185.
5 Os Forais de Setúbal – 1249 – 1514. Estudo, transcrição e fac-símile. João Costa, Estudo e 
transcrição: João Costa, Setúbal, 2014, p. 27.



cultura e aos salineiros, atestando a importância deste 
produto para o comércio interno e internacional, o qual 
se tornava imperioso regulamentar e controlar. Assim, 
no fólio IX daquele Foral lê-se: “De todo o sal que sair 
pela dita foz para o reino pagar-se-á dízima dele, a qual 
se pagará em sal ou pelo preço que lhe custou, por jura-
mento da parte, a dinheiro qual antes o senhorio do sal 
quiser, não lhe contando carreto nem os custos, somente 
o preço do sal. E se o vizinho que sal carregar for de suas 
novidades não pagarão a dita dízima para o reino nem 
os outros direitos dele para fora do Reino” 6 .

Se, por exemplo, “em 1574 estiveram a carregar em 
Setúbal 70 a 80 navios de franceses, flamengos e ingle-
ses”, entre 1580 e 1589 podia afirmar-se que o sal de Setú-
bal “farta toda a Flandres e toda a Alemanha” 7.   

Entretanto, em 1578, para cercear abusos praticados 
contra produtores com reduzido poder económico ou 
suas viúvas vem a ser criada a “Roda do Sal”, instituição 

reguladora que ficaria ativa até 2 de Agosto de 1852, e 
a quem incumbia a fixação do valor comercial do sal, 
bem como a atribuição das quantidades que cada pro-
dutor podia colocar à venda. No ano 1579, a 10 de Se-
tembro, por Alvará régio é autorizada a venda de sal em 
Setúbal, visando a defesa de pequenos proprietários de 
marinhas.

Vemos pois que desde “o primeiro terço do sécu-
lo XVI a fisionomia económica de Setúbal alterar-se-á 
profundamente arrastando consigo transformações no 
tecido social e, por conseguinte, na própria essência do 
poder local. O motor da mudança será o sal e com ele 
inicia-se o segundo período económica de Setúbal. O 
processo começa calmamente, a partir de 1525 [quando, 
a 26 de Setembro, D. João III concede à povoação o título 
de “mui notável vila], mas desenvolve-se de forma sis-
temática e firme, prolongando-se por mais de duzentos 
anos” 8.  

. Carregando sal

6 Cf. Os Forais de Setúbal – 1249 – 1514. Estudo, transcrição e fac-símile. João Costa, 
Estudo e transcrição: João Costa, Setúbal, 2014, p. 55.
7 Cf. Vitorino Magalhães Godinho, Os Descobrimentos e a Economia Mundial, Vol. 
II, Lisboa, Editora Arcádia, 1965, p. 510.

8 Laurinda Abreu, Memórias da Alma e do Corpo. A Misericórdia de Setúbal 
na Modernidade, Setúbal, Palimage Editores, 1999, pp. 24-25. 

. Referência ao Sal, no Foral Manuelino de Setúbal. 



O DEVOCIONAL MARÍTIMO SETUBALENSE 

“[…] Um dia lança-se a nossa catraia 
no mar. Os calafates, com estopa embreada, 

tomam-lhes as juntas de pinheiro por pintar. 
Alguns homens dão-lhe uma mão de piche, e um 

desenha-lhe nas tábuas do costado: Senhora dos 
Navegantes…”

Raúl Brandão, Os Pescadores, 1923

Este núcleo pretende, embora muito brevemente, 
abordar o universo devocional do marítimo sadino. 
Lembra-se aqui a importância do mar na própria forma-
ção e conformação do País, pois que: “a atividade maríti-
ma está não só nas raízes da nacionalidade [portuguesa], 
donde sobe como a seiva para o tronco, mas é como a 
linha medular que dá vigor e unidade a toda a sua his-
tória” 1, a qual incorpora igualmente uma consolidada 
dimensão religiosa que não deve ignorar-se. 

“A memória oral mais antiga de Setúbal - lembra Lau-
rinda Abreu – posteriormente fixada algures entre 1235 
e 1250, é a lenda da aparição de Nossa Senhora da Anun-
ciada [também conhecida por Nossa Senhora da Água 
ou por Nossa Senhora Pequenina ou, ainda, por Senhora 
dos Milagres 2]. 

“Perdendo-se na espessura mais profunda das lem-
branças coletivas da comunidade, esta narrativa, que 
será mito recorrente com laivos de ‘acontecimento fun-
dador’, assume uma dupla dimensão de demarcação po-
lítica e religiosa de inequívoco valor histórico: Setúbal, 
nascente em terras de outrem, trazia em si a marca de 
uma identidade diferenciada, novel criação da mística 
ocidental.

“Ao mesmo tempo que a autonomia da vila se fir-
mava na importância económica proveniente do fá-
cil acesso ao Sado e ao Atlântico, nas águas revelava-se 
também a presença de Deus” 3.

De entre o santoral comum a toda comunidade pis-

catória do litoral português pode destacar-se a particular 
devoção dos setubalenses, aos seguintes santos proteto-
res: S. Cristóvão (também advogado dos barqueiros, com 
culto na igreja de S. Julião), a S. José (venerado em todas 
as paroquiais da Cidade, e também nas Capelas da Ordem 
Terceira do Carmo, e na da Ordem Terceira de S. Francis-
co, bem como na Casa de Sant’Ana (residência local da 
congregação salesiana feminina), a S. Elesbão (igreja do 
Carmo), a S. Francisco de Assis (padroeiro da Sociedade 
de Pescarias Franciscana, criada no ano de 1871), cultu-
ado no convento setubalense da Ordem), a S. Julião, a S. 
Lourenço (na igreja de Vila Nogueira de Azeitão), a S. Pe-
dro, Apóstolo (nas igrejas de S. Julião, de Anunciada e de 
S. Sebastião), a Santa Margarida de Cortona (na capela da 
Ordem Terceira Franciscana e numa gruta do Portinho 
da Arrábida), a Santa Mónica (na igreja da Boa Hora, ou 
dos Grilos), a Santo Estevão (na igreja de S. Julião, no Mos-
teiro de Jesus e na igreja de S. Sebastião)… 

Outra comovida devoção se tem ao Senhor Jesus do 
Bonfim (padroeiro dos armadores de pesca do alto) na Er-
mida que lhe é dedicada, nas imediações do jardim com 
o mesmo nome. 

Também o Senhor Jesus dos Navegantes conheceu 
especial culto pelos pescadores do bairro de Fontainhas, 
na igreja de S. Sebastião.  

No capítulo do temário mariano verificamos que a 
mãe de Jesus de Nazaré tem antigo culto entre as gentes 
do mar, sob as invocações (ou títulos) de Nossa Senho-
ra da Anunciada, de Nossa Senhora da Boa Viagem (na 
Igreja de S. Julião e na Capela da Casa do Corpo Santo), 
de Nossa Senhora da Guia (padroeira dos marroteiros 4) 
ou trabalhadores da indústria do sal que teve culto na 
Igreja do Convento de Brancanes, e na capela de Santo 
António) ou de Nossa Senhora do Rosário de Troia, na 
capela erguida na margem esquerda do rio Sado, no sítio 
da Caldeira…

No que respeita à particular religiosidade mariana 
por parte dos calafates, lembremos que, pelo menos na 
Capital, organizando-se estes, na “Irmandade dos Calafa-

1 Jaime Cortesão, Os Factores Democráticos na Formação de Portugal, Lisboa, Livros 
Horizonte, 1974, p. 93.
2 Ver “Santoral de Setúbal”, por Santos e Silva, Joaquim e Machado, Fernando 
Falcão, em Estremadura. Boletim da Junta de Província, Série II, Números L, LI, LII, 
Lisboa, 1959, p. 119.
3 Laurinda Abreu, Memórias da Alma e do Corpo. A Misericórdia de Setúbal na 
Modernidade, Viseu, Palimage Editores, 1999, p.59. 

4 De assinalar que este vocábulo é próprio dos marítimos de Setúbal. 
No resto do País, a expressão comum é “marnoteiros”. 



tes” reunida nos Claustros da Sé de Lisboa, tinham por 
padroeira Nossa Senhora da Piedade. De acordo com a 
inscrição de uma pagela devocional daquela irmanda-
de (gravura sob processo da água-forte), está iconografi-
camente representada “aos pés da Cruz com seu Filho, 
morto, deitado sobre os joelhos” 5. Localmente, sob aque-
le mesmo título, a Virgem era invocada, tanto na Igreja 
de S. Julião, pela Quaresma, quanto na Capela de Santo 
António ou no Convento de Brancanes. Após a extin-
ção das ordens religiosas (1834), a cerca do Convento de 
S. Domingos, adquirida pelo edilidade três anos após é 
convertida em cemitério público. A capela ali construí-
da em 1859 receberá a designação e a imagem de Nossa 
Senhora da Piedade, que doravante acolheria também 
muitos marítimos setubalenses que ali encontravam a 
derradeira morada.  

Neste breve elenco de santos advogados dos homens e 
das mulheres que, em Setúbal, se dedicam à faina no mar, 
importa referir que também S. Francisco Xavier, Padroeiro da 
Cidade de Setúbal, evocado a 3 de Dezembro, pode incluir-se 
entre os protetores dos marítimos, para além, é claro, de S. Pe-
dro Gonçalves Telmo (festejado a 14 de Abril), o qual mereceu 
particular devoção, entre os navegantes, protegendo-os dos 
constantes perigos no mar. 

No primeiro caso, é bastante elucidativo um quadro a óleo 
do pintor e padre jesuíta Manuel Henriques (1593-1653) no 
qual S. Francisco Xavier (1506-1552) figura amainando uma 
tempestade, durante uma viagem entre Cochim e Malaca. 

Já S. Pedro Gonçalves (†1246), noutro modelo de represen-
tação plástica, tem honras de altar na deslumbrante capela 
da Casa do Corpo Santo (1714), outrora, sede da Confraria dos 
Navegantes e Pescadores da Vila de Setúbal (criada em 1340), 
atual Museu do Barroco. 

Em meio aos diferentes suportes em que surge S. Pedro 
Gonçalves Telmo, na Casa do Corpo Santo é para notar, de fac-
to, uma pequena imagem que o representa, em nicho aberto 
no entalhamento dourado, sob o altar da dita capela…

 Nos frescos de um dos tetos deste Museu, o “Corpo Santo”, 
ou “Santelmo” (outras designações populares pelas quais era 
conhecido aquele dominicano espanhol), está diversamente 
representado. Numa das pinturas (aqui reproduzida) surpre-
endemos o taumaturgo vogando sobre as ondas, dando a 
mão a um náufrago, enquanto na paisagem fundeira, à es-
querda, um barco soçobra por entre as ondas revoltas.

. S. Francisco Xavier Naufrágio amainando a tempestade (1647).
Óleo sobre tela, de Manuel Henriques.MM.05245.

5 Ernesto Soares, Inventário da Colecção de Registos de Santos, Lisboa, Biblioteca Nacional, 
1955, p. 211, sob entrada n.º 02944.

.Representação de S. Pedro Gonçalves Telmo.
Fresco de um dos tetos da Casa do Corpo Santo - Museu do Barroco
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BISCOITO, O PÃO DOS MARES

Nestas caixas, fabricadas em cobre, e acondicionadas 

na dispensa das embarcações, guardavam-se os biscoi-

tos com que também se alimentavam os marinheiros. A 

tampa, de bronze, do exemplar exposto está dotada com 

junta de chumbo e enroscava-se, acondicionando este 

mantimento durante as longas viagens, ao abrigo de 

humidades, mas igualmente de moscas, baratas, larvas 

e ratos que infestavam os navios. Fechada com cadeado, 

a respetiva chave ficava na posse única do despenseiro 

de bordo. 

Em regra, o biscoito assim acondicionado resistia por 

um ano, até que o comia a traça e se vinha a perder. 

Esta caixa [N.º Inv. 73/C.N./M.T.M.G.] incorpora a co-

leção de “Instrumentos de Ciência Náutica”, patente na 

Casa do Corpo Santo-Museu do Barroco, doada pelo Dr. 

Irineu Cruz.

A proveniência do vocábulo, latina, de biscoctu signi-

fica “cozido duas vezes”.

No Livro das Partidas, códice legislativo começado a 

elaborar por Afonso X (1252-1284), de Castela, e que vi-

ria a ter grande repercussão e influência em Portugal, 

descreve-se na Partida II [a lei de pariato, os direitos de 

reis e dos mais altos nobres] o vizcocho, como pão próprio 

para servir a bordo: “es pan muy ligero de trazer porque 

se cuece dos vezes et dura mas que outro et non se daña”.

Uma outra antiga menção ao biscoito remonta ao sé-

culo XIV, prosseguindo o costume, aquando da armação 

das embarcações, de provê-las abundantemente de trigo 

e farinha “pera fazer seu bízcoíto”, com a supervisão do 

almoxarife do biscoito.

A importância deste alimento para a tripulação dos 

nossos barcos incrementa-se no século seguinte. Na nar-

rativa dos preparativos para a conquista da Cidade de 

Ceuta, ocorrida a 21 de Agosto de 1415 vemos que: “[…] 

Uns andavam a limpar suas armas, outros a mandar fa-

zer biscoitos e salgar carne e mantimentos, outros a cor-

reger navios e a aparelhar guarnições, de modo que no 

tempo de necessidade não se achassem carentes de algu-

ma coisa”[ Gomes Eanes de Zurara, Crónica da Tomada 

de Ceuta por El-Rei D. João I, Composta por Gomes Eanes 

de Zurara. Coimbra, Imprensa da Universidade, 1915, p. 

90.]. 

Como o atesta Gomes Eanes de Zurara: “Abriam as 

çarraduras [fecho] das suas botas, em que traziam seus bi-

zcoitos, apresemtamdo a seus amigos as milhores vian-

das que tinham. Coymamos, deziam eles, ça per ventura 

este he o nosso derradeyro dia” [Op. cit.,1915, p. 193. 

Forma de biscoito (c. 20 cm de diâmetro), produzida em barro. Uma grande olaria, com seus fornos, 
funcionava igualmente em Vale de Zebro (Coina, território integrado, até à segunda metade do 
século XIX, no extinto Concelho de Alhos Vedros), precisamente na Mata da Machada (antiga pro-
priedade do Convento de Nossa Senhora da Luz da Ordem de Cristo, até 1834), destinada à produção 
destes moldes, nos quais era colocada a massa, para cozedura. Nestas unidades, alimentadas pelas 
madeiras das matas e pinhais envolventes fabricavam-se ainda outros utensílios de barro (tijelas, 
lamparinas, formas de pão-de-açúcar, panelas, pesos de rede de pesca, louça vidrada…), para aquela 
e outras utilizações.



Uma forma de biscoito (c. 20 cm de diâmetro), produzida 

em barro. Uma grande olaria, com seus fornos, funcionava 

igualmente em Vale de Zebro (Coina, território integrado, 

até à segunda metade do século XIX, no extinto Concelho de 

Alhos Vedros), precisamente na Mata da Machada (antiga 

propriedade do Convento de Nossa Senhora da Luz da Or-

dem de Cristo, até 1834), destinada à produção destes moldes, 

nos quais era colocada a massa, para cozedura. Nestas unida-

des, alimentadas pelas madeiras das matas e pinhais envol-

ventes fabricavam-se ainda outros utensílios de barro (tijelas, 

lamparinas, formas de pão-de-açúcar, panelas, pesos de rede 

de pesca, louça vidrada…), para aquela e outras utilizações.

A tão necessária ração de bolacha de bordo não supria 

apenas as necessidades de quantos embarcam nos navios 

das descobertas e conquistas (que viriam a transportar c. de 

400 a 500 tripulantes por nau). 

Lembra Gonçalves Ventura que “a captura de determina-

das espécies de pescado obrigava progressivamente os pes-

cadores a ultrapassarem a pesca costeira e a penetrarem em 

águas profundas. Com embarcações de maior calado e de 

uma maior tripulação, o precioso alimento tornava-se cada 

vez mais necessário” [António Gonçalves Ventura, A “Outra 

Banda” e a Expansão Portuguesa: O contributo dos Fornos 

do biscoito de Vale de Zebro”. Comunicação apresentada na 

Academia da Marinha, em 2 de Junho de 2009.

Ver do mesmo Autor: Alhos Vedros: Economia, Adminis-

tração e Demografia. Sécs XIV –XVIII, Moita, Câmara Mu-

nicipal, 2014, pp. 137-145]. 

Na região de Setúbal, provavelmente a partir de finais 

do século XV localizou-se também, uma importante uni-

dade (27 fogos a cozer ininterruptamente o trigo colhido 

no Alentejo, mas também em Castela, e até em Mazagão 

(Marrocos), trazidos nas “barcas dos moinhos”, e triturado 

nos moinhos de maré das margens do rio Coina), para “fa-

zedura” desta importante bolacha de bordo: “O complexo 

dos fornos de biscoito de Vale de Zebro [foi] provavelmente 

o maior empreendimento desta natureza no país [e] deve 

ser compreendido no âmbito das necessidades impostas 

pela emergência do complexo histórico-geográfico quatro-

centista” [António Gonçalves Ventura, op. cit.]. Constituíam 

dependências e áreas adjacentes da estrutura fabril, o Pátio, 

a Ermida, a Casa de Peso, o Celeiro de Trigo, os Paióis para 

Farinha e para Farelo, as Cercas para lenha, os Paióis do Bis-

coito, as Oficinas de apoio…

Caixa de Biscoitos - Século XIX
Cobre e bronze
N.º Inv. 73/C.N./M.T.M.G.
[Coleção Ireneu Cruz]

Fazia parte da dispensa de bordo e era destinada ao transporte e armazenamento de alimentos, como 
as bolachas e biscoitos, em navios de longo curso. Este tipo de caixa metálica dispõe de uma larga tam-
pa de bronze e de rosca com junta de chumbo. Era provavelmente, fechada a cadeado com chave guar-
dada pelo despenseiro de bordo. Esta caixa protegia os alimentos do ataque de insetos, como moscas e 
baratas, de larvas e ratos que invadiam as embarcações e, mesmo, da humidade do ar.



TOPONÍMIA MARÍTIMA
 
“[…] O espaço também pode ser visto como suporte 

mnemónico e, nesse sentido, conserva quase intactas as 
lembranças dos homens que há muitas centenas de anos 
atrás (re)criaram Setúbal: os marítimos e os pescadores 1 

”. A memória associa-se a uma geografia dos espaços ur-
banos (e rurais) são habitados e estruturados por memó-
rias imateriais ou materializadas em nomes inscritos em 
ruas ou monumentos, que criam uma geografia afectiva 
dos lugares e viabilizam uma pedagogia do civismo.

O primeiro roteiro toponímico local – “elaborado e 
oferecido à Câmara Municipal pelo seu Vice-presidente 
[José António Januário da Silva (1847-1909)] em 1891” 2 – 
regista algumas designações urbanas directa ou indirec-
tamente relacionados com o rio, o mar ou com algumas 
actividades relacionadas:

Cordoaria (Travessa da), topónimo datado de 1889;
Estaleiro (Travessa do), topónimo datado de 1890;
Fábricas (Travessa das), topónimo datado de 1889;
Galeões (Travessa dos), topónimo datado de 1890;
Jacob Queimado (Rua), em memória de um mari-

nheiro daquele nome, natural de Setúbal, filho de Vasco 
Queimado, e que foi capitão de uma das naus que, sob 
o comando de Tristão da Cunha (c. 1460-1540), haviam 
partido de Lisboa para a Índia, em 6 de Março de 1506. A 
bordo ia Afonso de Albuquerque (1462-1515).

Peixe (Travessa do)
Pescadores (Travessa dos), topónimo datado de 1890;
Sado (Travessa do)

1 Laurinda Abreu, Memórias da Alma e do Corpo. A Misericórdia de Setúbal 
na modernidade, Viseu, Palimage, 1992, p. 20.
2 José António Januário da Silva, Roteiro da cidade de Setúbal, Setúbal, 
Tipografia Nova Havaneza, 1891.

Já em plena I República, por decisão unânime da Co-
missão Administrativa Municipal, em reunião de 17 de 
Abril de 1914, foi introduzido o topónimo Rua dos Traba-
lhadores do Mar. Desapareceu, assim, a anterior designa-
ção daquela artéria: Rua Oriental do Lago. O respectivo 
Edital foi assinado por António Inácio Marques da Costa 
(1857-1933), a 25 do mesmo mês e ano.
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