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O pão dos

EspecialNatal
nm

BACALHAU

Sobre de onde nos vem esta vontade in-
dómita de comer bacalhau pelo Natal.
¬Sobre o poder de uma grande ence-
nação de regime no imaginário de um po-
vo.¬Sobre homens que ainda eram ra-
pazes,tolos como só os rapazes,bravos
como só eles.¬Rapazes-soldados,que
Salazar mandava para a pesca do baca-
lhau como para a guerra.¬Em nome do
pão dos mares,que esse é que não podia
faltar,limpo e graúdo.¬Viesse o diabo
e escolhesse,porque a uma dessas guer-
ras eles tinham de ir.

mares
TEXTO Sarah Adamopoulos ¬ FOTOGRAFIA Wayne Ralph

A frota branca, cor que
permitia aos navios de

pesca não se confundi-
rem com os de guerra.
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dia, da Rússia e também do Canadá. Mas os
portugueses que andaram ao bacalhau na
Terra Nova são inesquecíveis, apesar de te-
rem sido marinheiros de passagem, pesca-
dores que iam e vinham, e voltavam a ir, so-
bretudo porque a mobilização era obrigató-
ria desde que os pescadores ousaram fazer
greve à matrícula em 1937. Não havia outros
como eles entre os que procuravam abrigo
no porto de St. John’s. Também em 1937,
Spencer Tracy tornou-os eternos, quando
fez de pescador Manuel num filme baseado
num texto de Rudyard Kipling, Captains
Courageous.«Tipos perfeitos da raça», assim
lhes chamou Bernardo Santareno, pseudó-
nimo literário do médico António Martinho
do Rosário, que trabalhou no Gil Eannes. Ti-
pos rudes mas corajosos, de carácter forte
mas ingénuos, lançando-se ao mar cheios
de ganância de pescar mais do que os outros,
fiando-se na Virgem para que tudo corresse
bem e o dóri não fosse ao fundo por excesso
de carga.

Memórias dos portugueses 
na Terra Nova
Filhos da Terra Nova – Biografias, Memórias,
Imagens, eis o título que o canadiano Wayne
Ralph, 62 anos, biógrafo, ex-piloto da Força
Aérea canadiana, deu provisoriamente ao
relato biográfico (feito de memórias plurais
da gente de St. John’s) em que está a traba-
lhar desde Junho com o patrocínio do Cana-
da Council for the Arts. Na Primavera de

1966, Wayne Ralph tinha 19 anos e estudava
Ciência Política e Economia na Universida-
de da Terra Nova, dedicando-se nos tempos
livres a escrever e a fotografar, por vezes pa-
ra o jornal da sua faculdade. Foi nessa altura
que Wayne fotografou os pescadores portu-
gueses cujos retratos (imagens inéditas) a
nm agora publica, na perspectiva também
de poder ajudar o escritor a reencontrar es-
ses homens, concretizando um dos objecti-
vos do seu projecto documental. 

A frota branca
Em adolescente, depois da escola, impeca-
velmente uniformizado à boa maneira in-
glesa (calças de flanela cinzenta, blazer azul,
camisa branca e gravata com riscas azuis),
Wayne vagabundeava a sua volúpia juvenil
pelas ruas e lojas de St. John’s, a capital de
Newfoundland, gastando a semanada em
coisas de rapazinho – refrescos, gelados, pe-
quenos presentes para a mãe –, rituais que
inflectiam o caminho de casa e que invaria-
velmente o conduziam até ao porto, onde
Wayne cumpria então a segunda parte da
sua missão: saber que barcos estavam ali
atracados. Numa dessas tardes de imponde-
rável Primavera (raras, de luz e cores mági-
cas), o rapaz cruzou-se com um grupo de
pescadores portugueses da White Fleet, a
famosa frota de veleiros portugueses carre-
gados de pequenos dóris – botes individuais,
de fundo chato, então empregues na pesca
do bacalhau à linha, tal como era ainda pra-

ticada à época. Ali estacionadas, as tripula-
ções de homens e rapazes de Portugal espe-
ravam nova ordem de partida, cozinhando
as suas refeições, pousando e sorrindo para
as fotografias de circunstância, sendo con-
tudo raros os que podiam comunicar em in-
glês. Para o pequeno Wayne, não havia na-
vios mais poéticos do que os da Frota Bran-
ca, nem marinheiros mais bravos do que os
portugueses que todos os anos enfrentavam
os nevoeiros gelados dos bancos de baca-
lhau da Terra Nova. «(...) As velas enfunadas
da White Fleet davam vida a todas as ficções,
ali mesmo à frente da minha casa, ali mes-
mo no porto de St. John’s.» Frota tornada
branca durante a Segunda Guerra Mundial,
pelo Estado-Maior Naval que mandara pin-
tar de branco os navios bacalhoeiros da na-
ção neutral, na sequência dos ataques dos
alemães a lugres portugueses no alto-mar.

Rapazes-homens
«Até essa tarde, eu não tivera ainda um con-
tacto directo com nenhum desses homens
da White Fleet. Estava eu a evoluir pela sec-
ção de morango do meu banana split, sabo-
reando como só alguém de 14 anos pode a
subtil mistura de gelado de chocolate cober-
to com morangos (...) quando ele se sentou à
minha direita e me perguntou em lingua-
gem gestual o que eu estava a comer. Virei-
me e vi então as suas mãos calejadas de pro-
tuberâncias vermelhas, os olhos castanhos,
o cabelo preto. A jovem empregada, a mais
bonita de todas, deslizou pela linha do bal-
cão até ao sítio onde ambos estávamos. Sem
tirar o cigarro da boca, perguntou-lhe o que
desejava tomar e ele respondeu: “Uma cer-
veja.” Olhando para mim, a empregada pis-
cou-me o olho (quase fazendo parar o meu
coração adolescente) e replicou: “Aqui não
servimos cerveja.” Percebi então que não se
tratava de um homem, mas de um rapaz. Um
rapaz da minha idade. Fiquei certo disso
quando sorriu para mim e brindou amisto-
samente, elevando o seu copo, sem uma pa-
lavra (...). Prossegui a dissecação do meu ba-
nana split, fazendo-o durar, secretamente
desejando questionar o jovem português so-
bre a vida no mar, os bancos de bacalhau, a
sua aldeia em Portugal. Mas não era possível
e por isso limitámo-nos a ficar em silêncio a
beber os nossos copos de Orange Crush, fi-
tando a imagem reflectida no espelho em
frente do balcão. (...) As suas unhas estavam
sujas e as mãos eram rudes, enquanto as mi-
nhas eram macias como as das raparigas,
apenas manchadas pela tinta dos verbos la-
tinos – Amo, Amas, Amat. Quando se levan-
tou, fez deslizar uma moeda para cima do
balcão (...) e foi-se embora. Tinha deixado
uma gorjeta, algo que eu nunca fizera, por-
que a minha semanada não permitia tal ge-
nerosidade. Não era um gesto de rapaz, mas
o de um homem, alguém que ganhava peri-
gosamente a vida com o próprio suor. Al-
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E m 1955, a capital da
Terra Nova foi palco
de uma celebração ri-
tualizada como só os

portugueses dirigidos pelo aparelho de pro-
paganda do Estado Novo poderiam protago-
nizar. Tratava-se então de celebrar a presen-
ça portuguesa nas águas da Terra Nova e a
viagem inaugural do novo Gil Eannes, o fa-
moso navio-hospital, hoje atracado em Via-
na do Castelo para receber os turistas de me-
mórias. Festividades de contornos épicos,
que culminaram numa procissão de velas
participada por vários milhares de pescado-
res, conduzindo até à Basílica de St. John’s
um andor de Nossa Senhora de Fátima leva-
do por dois homens da Marinha portuguesa,
um deles o incontornável comandante Ten-
reiro, o patrão político das pescas de então.
Liturgia como só os portugueses sabiam: dos
altifalantes do Gil Eannes saía o Hino de Fáti-
ma que os pescadores entoavam com fervor. 

Heróis do mar
Celebrava-se, nesse dia de Maio de 1955, a
aliança secular entre os dois povos e, sobre-

tudo garantia-se o futuro do abastecimento
nacional do «pão dos mares» através do
cumprimento de um programa económico
à prova de concorrência externa, inspirado
nas políticas económicas do fascismo italia-
no. Aliança frágil, feita de circunstâncias his-
tóricas, a que uma posterior política de pro-
tecção das águas territoriais do Canadá po-
ria cobro – antes ainda de outras dinâmicas
de cooperação internacional entrarem em
jogo. Poria cobro mas devagar, por via de um
improvisado mas sempre eficaz programa
com discurso oficial de protecção da anti-
guidade, esticando a corda da memória, à
boa maneira portuguesa. Fosse como fosse,
para os rapazes de Portugal a escolha far-se-
-ia a partir de certa altura entre duas guerras:
a de África ou a do Bacalhau. Guerras que se
equivaliam, conta um pescador no filme do-
cumental de Francisco Manso A Grande
Aventura (guião assinado por Álvaro Garri-
do, estreado na RTP2 e RTPI no passado 10
de Junho). Os melhores na Guerra do Baca-
lhau ganhavam o direito a beber um cálice
de vinho do Porto com Salazar no ano se-
guinte ao bom score. Heróis do mar, a quem

era conferido um valor simbólico superlati-
vo, por um regime que os manipulava com-
parando-os aos marinheiros de quinhentos.
Mas apesar disso, nos comecinhos dos anos
setenta o mundo mudava de vez para os por-
tugueses – a faina maior não cabia nele –,
pondo um fim à grande ficção insana da his-
tória marítima do século XX. 

«Tipos perfeitos da raça»
Com a queda do regime em 1974, a nação
marítima passava definitivamente à histó-
ria, com o fim decretado da pesca do baca-
lhau com botes e linhas de mão, e o regres-
so a casa de todos os navios bacalhoeiros que
evocavam um império há muito moribun-
do. O fim da protecção política e económica
da grande pesca mudava o mar, as zonas
económicas exclusivas encurtavam-no, e
ainda por cima o peixe era pouco. As leis co-
munitárias impediam a celebração de acor-
dos à margem da política comum para as
pescas, e no começo dos anos noventa fe-
chavam-se definitivamente os bancos de
bacalhau da Terra Nova. Hoje, o «pão dos
mares» importa-se – da Noruega, da Islân-

Sonho«Bem-parecidos,seguros
de si,os portugueses personificavam
tudo o que eu queria ser.Os seus navios
pareciam saídos de contos de fadas.»

Os portugueses embarcavam ainda rapazes nos navios. Começavam como moços verdes,
depois moços maduros – e havia ainda os escaladores, os salgadores, os redeiros. 

Wayne Ralph, 
canadiano que hoje
escreve sobre 
a faina dos portu-
gueses, cresceu 
a vê-los no porto 
de St. Jonh’s, 
na Terra Nova.

DONALD HAYES
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va fora, era usada mais uma porção de vezes.
Com a tripulação ainda era pior, eles lavavam
as mãos com um caneco de água, era mesmo
só para tirarem o sal das mãos. Mas também
havia bons momentos, que eram aqueles em
que se faziam boas pescas. Parece impossível
pensar isso de pescas feitas em terras inóspi-
tas cheias de gelo, como a Gronelândia. Mas a
verdade é que se passavam lá dias maravilho-
sos, por vezes inesperados de calor, de mar
chão que parecia um espelho, nós em man-
gas de camisa... Mas a costa da Gronelândia é
uma costa áspera, rude, as montanhas são es-
calvadas, vêem-se os glaciares, e claro que por
vezes apanhávamos grandes tempestades.
Uma vez, andava eu de piloto no Gil Eannes,
fui a terra buscar água, a uma nascente, para
abastecer o navio. Lembro-me de nuvens de
mosquitos, coisa um bocado inesperada nu-
ma terra fria.»

O Gil Eannes
O pai de Vitorino Ramalheira era o capitão
do Gil Eannesquando o navio conheceu uma
nova versão, construída de raiz – o novo Gil
Eannes, cuja viagem inaugural se celebrava
na capital da Terra Nova nesse longínquo e
inesquecível dia de Maio de 1955. «Era um
navio da Marinha de Guerra que no início
dos anos quarenta passou para a Marinha
Mercante. Quando o meu pai foi para o Gil
Eannes o navio pertencia já ao Grémio dos
Armadores, embora estivesse um bocado ob-
soleto. Mas, apesar disso, era um bom navio
para aquele serviço, porque tinha um centro
de gravidade muito alto, e por isso tinha um
balanço lento. Era um navio com uma gran-
de estabilidade, o que era óptimo para a sala
de operações.» Vitorino recorda aquela que
sem pestanejar considera ter sido a viagem
da sua vida, em 1951, com 22 anos. «O Gil Ean-

nes saía de Portugal em fins de Abril, princí-
pios de Maio, e fazia a campanha toda. Nessa
viagem eu descobri que o meu pai, além de
um bom oficial, era também um bom cama-
rada. Sim, a camaradagem era um valor fun-
damental a bordo, claro. O meu pai era um
grande diplomata, nunca dizia mal do que es-
távamos a comer, pareceria mal a um capitão
fazê-lo. A campanha terminava em meados
de Setembro e depois o navio ficava na Terra
Nova já só como navio da Marinha Mercan-
te. O hospital fechava, os doentes com maior
gravidade eram repatriados e depois o navio
voltava, carregado de bacalhau seco, e corria
aqueles portos todos. O bacalhau da Terra
Nova era muito apreciado, tinha um cheiro
característico, como se estivesse deteriora-
do, mas muito saboroso. Era a cura que era
diferente, porque na Terra Nova o sol não
abunda, e nessa altura não havia secadores, e

guém que não usava uma gravata de escola,
antes uma linha de pesca lançada num mar
pesado, único passageiro de um dóri minús-
culo, os olhos postos no nevoeiro cerrado e
movediço de um banco de bacalhau. (...)» 

Os corajosos dos seus capitães
Alguém muito diferente do jovem Wayne
uniformizado a rigor. Alguém vestido como
um pescador, cuja vida se passava no convés
a reparar redes ou a preparar para salgar o
peixe que outro alguém enfiado num dóri ti-
nha apanhado à linha no caminho dos car-
dumes. «Havia entre nós uma enorme dife-
rença, no aspecto mas também nas capaci-
dades», explicou Wayne Ralph à nm. «O que
ele sabia fazer, eu não tinha maneira de
aprender. Nesse dia eu tinha estado a estu-
dar latim na escola, enquanto ele estivera
provavelmente a reparar redes de pesca. Ele
surgia-me tão capaz, já eu sentia-me como
uma menina, indefesa no mundo dele.» Ho-
mens-homens, como só os portugueses pa-
reciam aos olhos do jovem canadiano.
«Bem-parecidos, seguros de si, os portugue-
ses personificavam tudo o que eu queria ser.
E também os seus navios pareciam saídos de
um conto de fadas, de uma história de pira-
tas, de uma grande aventura por portos dis-
tantes. As suas vidas eram aventurosas e pe-
rigosas, enquanto eu era apenas um menino

de coro, abrigado de todos os verdadeiros
desafios. Talvez apenas me reconfortasse o
facto de eu já na altura saber que viria a ser
um piloto militar, alguém que eventualmen-
te poderia na minha área vir a experimentar
alguma daquela joie de vivre que eles exi-
biam, quando por exemplo flirtavam com as
prostitutas que andavam pelo cais. Pareciam
muito à vontade com as mulheres, com
aquela linguagem corporal máscula, que se
fazia notar até mesmo quando apenas repa-
ravam redes ou cozinhavam refeições.»

O apelo do mar
Vitorino Ramalheira, 35 anos de mar, vinte
dos quais ao bacalhau, considera-se «um ho-
mem do mundo», alguém que o correu de
mar a mar, ao leme de navios. Um mundo
que já não existe, a não ser na memória dos
que como ele o navegaram, ano após ano,
campanha após campanha. Gente de outros
saberes, capaz de reconhecer ventos vin-
douros pela forma das nuvens nos céus. Vi-
torino Ramalheira nasceu em Ílhavo em
1929, filho de uma família de homens dedi-
cados ao mar. «O apelo do mar era muito for-
te. O meu pai, que também andou ao baca-
lhau, dizia-me para eu não ir, porque era
uma vida muito dura, cheia de perigos, e que
nos fazia estar muitos meses no mar. E por
isso o meu sonho era ir para a Marinha Mer-

cante, o que acabou por acontecer.» Vitori-
no embarcou pela primeira vez aos 19 anos
como piloto num navio da Companhia de
Navegação Carregadores Açoreanos. Mas o
bacalhau estava-lhe destinado e em 1951 Vi-
torino embarcou no Gil Eannes, o navio-hos-
pital de assistência à frota bacalhoeira, cujo
capitão era à época o seu pai. «Eu pretendia
casar-me e precisava de dinheiro para com-
prar a mobília. No bacalhau ganhava-se me-
lhor. E acabei por me apaixonar pela pesca
do bacalhau.»

Dias de mar chão
«A vida a bordo não tinha grandes condições,
era uma vida sem conforto, mesmo para os
oficiais. A alimentação não era má para nós,
mas para eles era muito deficiente, em fruta e
alimentos frescos. Bem, é preciso ver que ini-
cialmente não havia nada de nada, os navios
seguiam à vela, eram viagens para o desco-
nhecido. Mas mesmo quando já havia frigorí-
ficos e motores auxiliares, essas melhorias
não beneficiavam toda a tripulação, porque a
conservação de uma carga grande de alimen-
tos não era fisicamente possível, seria neces-
sário uma câmara frigorífica do tamanho de
um porão. Quando eu fui para o bacalhau as
condições já eram um bocadinho melhores
mas não tínhamos águas limpas para nos la-
varmos, a água de lavar as mãos não se deita-

DurezaA bordo não havia
nenhum conforto.Os homens dormiam
na proa,a alimentação era deficiente e
nem água limpa para as lavagens havia.

Vitorino Ramalheira correu o mundo «de mar a mar» ao leme de navios de pesca. Ao bacalhau
esteve vinte dos seus 35 anos como pescador.

RICARDO MEIRELES



gem como capitão, em 1960. Fiz uma viagem
muito boa, foi o primeiro navio a chegar a ca-
sa, mas quando cheguei ao porto o armador
do navio foi ter comigo para me dizer que ha-
via um problema. Primeiro eu não percebi
nada, porque o navio tinha chegado com uma
boa carga de peixe, e tudo tinha corrido mui-
to bem. Então, ele explicou-me que o Grémio
tinha instruções para me dispensarem, por
causa de qualquer coisa relacionada com a 
PIDE. Disse-me que era melhor eu arranjar
alguém com influência para desfazer aquele
nó. Eu liguei logo ao meu pai, que estava bem
relacionado, dava-se bem com as pessoas que
estavam no topo das hierarquias políticas,
uma delas o comandante Tenreiro, que anda-
va a bordo do Gil Eannes. Foi graças a ele que
“passaram uma esponja” pela história da lista
de assinantes a favor do Norton de Matos.
Mas lá está: se eu não tivesse tido esse auxílio,
tinha perdido tudo nessa altura.» 

Para além das saudades 
Apesar dos momentos menos bons, o capi-
tão Ramalheira não duvida que foi para o
mar por vocação, e afirma nunca ter sofrido
por andar no mar – a não ser de saudades.
«Mas eu tinha muita força de vontade e con-
seguia esconder dentro de mim próprio es-
sas saudades que eu sentia. O navio saía à
barra e eu enjoava antes de ir para o mar, era

aquele anseio da viagem que se ia realizar,
aquela partida iminente, dava-me a volta ao
sistema. Mas depois o navio saía para o mar
e eu esquecia tudo o resto e só existia eu e o
navio. Tinha uma agenda que me ajudava a
não desanimar, e nela ia contando os dias
que faltavam. Uma pessoa gostando da pes-
ca, e aquela era tão absorvente, não tinha
tempo para mais nada. Era muita responsa-
bilidade, e eu ficava totalmente absorvido
por tudo aquilo. Quando chegava a casa pas-
sava uns dias naquela espécie de euforia,
com o reencontro com a família, mas que
passava logo, porque começava imediata-
mente a pensar na viagem seguinte.» Refor-
mado da Marinha Mercante, Vitorino Ra-
malheira não sente hoje qualquer necessi-
dade de viajar, preferindo passar os dias
entretido em casa, nomeadamente com as
suas memórias. Recordações de uma vida
excepcional e aventurosa como já não há.
Diz que já viajou muito e que as ofertas do
turismo sénior não o seduzem. Curioso é ou-
vi-lo afirmar peremptoriamente que não
tem saudades do mar. «Nem sequer de ir ver
o mar. É raro eu ir à praia», diz, parecendo
ele próprio intrigado com a circunstância. 

Filho do mar
«Tenho uma espécie de um museuzito em
casa, só de coisas de mar. Ando pelas feiras

de velharias, a comprar essas coisas. Gosto
de me levantar e de ver uma roda de leme, ou
uma bússola, ou um termómetro, coisas que
se usavam no mar para a navegação. Tenho
encaixilhados todos os navios em que an-
dei!» Olhando para as fotografias de Wayne
Ralph, Manuel Pena, 42 anos de mar, reco-
nheceu imediatamente o porto de St. John’s.
«Entrei lá muitas vezes. E este é o navio Ga-
zela. Em 1966 eu ainda andava por lá. Andei
ao bacalhau até 1971, depois é que passei pa-
ra a Marinha Mercante. Em 1948, com 15
anos, fui para a Escola de Pesca, em Pedrou-
ços, uma escola profissional onde éramos
formados para ir ao bacalhau. Era uma es-
cola “do tempo da outra senhora”, do tempo
do comandante Tenreiro. Só aceitavam alu-
nos que fossem filhos de pais pescadores. 
O meu falecido pai tinha andado ao baca-
lhau. Nessa escola aprendia-se tudo: redes,
nós, a qualidade dos peixes, a remar, a andar
à vela, a navegar, tudo ali no rio Tejo. Quan-
do saíamos da escola já levávamos algumas
luzes sobre o que era a vida de mar, uma teo-
riazita ligeira, claro, mas que ajudava a co-
meçar. Andei lá nove meses e em 1949 em-
barquei pela primeira vez, no navio Olivei-
rense – fui fazer os 16 anos à Terra Nova. Fiz
nesse navio duas viagens de moço – a safar
sal, a ajudar a arranjar botes, a safar a isca, a
tirar línguas, a tirar caras... Nunca cheguei a
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por isso o bacalhau era seco ao sol. Essa ma-
neira de fazer a salga dava um grande gosto
ao bacalhau.»

Da miséria como um destino
Vitorino Ramalheira recorda os primeiros
anos de carreira, primeiro como piloto nos
bacalhoeiros Elisabeth e Capitão João Vilari-
nho, depois como imediato no lugre Condes-
tável e em 1960 já como capitão do Aviz, a
bordo do qual faria seis viagens, a última em

1965 – momento que assinala aquele que
considera ser «o facto mais triste» da sua vi-
da no mar: «O destino quis que o navio fosse
ao fundo, com um incêndio. Felizmente não
houve perdas pessoais, mas para mim foi
terrível, porque era um navio muito bom,
onde se trabalhava muito bem. Eram 55 pes-
cadores. Havia navios com mais, sim, os
mais modernos podiam levar oitenta ho-
mens.» Homens cujas vidas estavam hipo-
tecadas ao bacalhau mas que no fim de con-

tas ganhavam muito pouco. «Eles chegavam
cá e estavam sempre endividados, porque
quando recebiam um avanço era para pagar
dívidas que já tinham contraído. Lembro-
-me de um homem que era dali de perto de
Vila do Conde, um grande pescador, me di-
zer que se não fosse ao bacalhau morria de
fome. Sim, havia muita miséria em Portugal,
a generalidade do povo vivia muito mal. Ain-
da me lembro de haver imensa gente a mor-
rer de tifo, por causa da água dos poços que
bebia. A diferença em relação aos dias de ho-
je? Não tem nada a ver, na altura não se sabia
de nada, não se falava de nada, ninguém pro-
testava, andava tudo calado. Acreditava-se
que era o destino.»

PIDE não perdoava
Vitorino, que considera ter tido uma vida
pautada por uma certa moderação, também
em termos ideológicos (diplomacia aprendi-
da no exemplo e convívio com o pai), não es-
capou contudo às garras de um regime em-
penhado em impor-se. «Sempre fui assim,
mesmo “no tempo da outra senhora”, e ape-
sar de ter tido uma educação liberal em casa.
Acontece que na altura do movimento de lan-
çamento da candidatura do general Norton
de Matos [1949] circulava pelos liceus uma lis-
ta de assinaturas. E eu assinei, e nunca mais
pensei nisso – até fazer a minha primeira via-

Pescadores portugueses junto do Gil Eannes, o navio-hospital que fazia a campanha toda.
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arrear no bote. Ao terceiro ano fui para o ar-
rasto, para o Santo André, que agora é um na-
vio-museu na Gafanha. Ao terceiro ano nós
éramos obrigados a arrear no bote mas eu
não queria ir, eu bem via a vida que era no
dóri, lá fora. Escrevi uma carta para a escola
de pesca a pedir para ir para o arrasto, e fui.»

Partir sem data de regresso
Manuel Pena andou dez anos no Santo An-
dré. «Primeiro de moço verde, depois moço
maduro, depois de salgador – havia os esca-
ladores, os salgadores, os redeiros. Eu traba-
lhava no porão. Quando vinha uma rede par-
tida eu subia ao convés para ajudar a mudar
a rede. Ao fim desses dez anos passei para
um navio à linha que tinha sido transforma-
do num navio de arrasto e andei nesse navio
mais dez anos, primeiro como guincheiro –
trabalhava com um guincho, que é a máqui-
na que vira as redes – e depois como contra-
mestre.» Também ele não tem dúvidas
quanto à dureza daquela vida naquele tem-
po. «Os capitães espezinhavam muito (os
moços, os pescadores, todos). A comida era
meia bola e força, não prestava. A gente co-
mia e dormia à proa. Os oficiais dormiam em
camarotes individuais e a comida deles era
totalmente diferente da nossa. A nossa co-
mida o que era? Batata cozida, feijão-frade,
feijão encarnado, chispe, não havia legumes
nem fruta, era tudo comida seca. A gente é

Filme de 1967 realizado por
George Sluizer para a National
Geographic Society, inspirado
na narrativa de viagem – enco-
menda de Salazar para afamar
a pesca do bacalhau além-fron-
teiras – do australiano Alan
Villiers A Campanha do Argus.
Trata-se de um clássico da lite-
ratura marítima mundial, da-
tando de 1951, sobre o Argus
– um lugre que é considerado
um dos mais belos veleiros da
frota bacalhoeira portuguesa
da época. The Lonely Dorymen,
relato filmado de uma viagem
no lugre da Figueira da Foz Jo-
sé Alberto, mostra a vida durís-
sima dos pescadores portu-
gueses que todos os anos
(entre Abril/Maio até Outubro/
/Novembro) percorriam os vá-
rios milhares de quilómetros
que os separavam (por vezes
para sempre) das famílias e

das mulheres que deixavam a gri-
tar nalgum porto português – um
pranto feito de gritos desespera-
dos, que ficavam a ecoar-lhes na
memória ao longo dos 12 dias que
durava a viagem até à Terra Nova,
antes ainda de subirem para
norte, até ao mar da Gronelândia.
Vários meses de uma vida cuja
dureza impressiona (também pela
proximidade desse passado,
afinal tão recente), vida sem qual-
quer relação com aquilo que pode
hoje ser uma vida dura. Nevoeiros
espessos, ondas enormes, mares
gelados, solidão extrema.
The Lonely Dorymen mostra os
portugueses como gente fora do
seu tempo, usando métodos ana-
crónicos, já à época considerados
obsoletos. Gente agarrada à tradi-
ção, aos gestos ao longo dos tem-
pos repetidos, por homens cheios
de superstições primitivas, en-
frentando um a um as forças ma-

rítimas. O capitão do lugre pers-
crutando o mar, fiando que o faro
o levará até onde está o bacalhau
em trânsito. O peixe anunciando-
-se a meio da noite. Os homens es-
tremunhados dando início a uma
correnteza infinita de dias sem
começo nem fim, parando apenas
quando o corpo não permitia con-
tinuar. A tripulação entregue ao
cumprimento de uma cadeia de
tarefas, parecendo um enorme e
único engenho humano. Uma linha
de montagem feita de braços e
mãos de homens, linha de pesca,
anzóis, iscos, quilos e quilos de sal.
«Vá com Deus!», abençoa o capi-
tão, e os homens vão, com Deus
na prece (seja como for não há
mais ninguém para ir com eles).
Lançam-se os dóris ao mar, vá-
rios, muitos, os pequenos barcos
parecendo barquinhos de papel
perdidos no oceano. Quem fica no
navio com o capitão pode então

nesse momento brevemente
descansar – e é o que fazem os
mais extenuados, amontoados
pelo convés, como animais
derreados. «Vida dura, dizes?...
Vida de cão, é o que é! Meu Deus,
não há vida pior do que aquilo no
mar! A pesca é toda difícil, mas
aquela é a mais dura, é a maneira
mais difícil de ganhar a vida que
conheço. Aquela gente tem sorte
se estiver de volta a casa daqui a
seis meses. Alguns não voltarão.
Aviso-vos, marinheiros, as coisas
estão más pela Europa toda hoje
em dia, mas vocês nunca se
metam num barco com eles!
Esses portugueses usam dóris de
um só homem. Afastem-se deles!»
– assim narrava Alan Villiers, na
voz de um francês do mar, cho-
cado com a dureza dos métodos 
e processos dos portugueses
que andavam ao bacalhau nos
bancos da Terra Nova.

The Lonely Dorymen 

Manuel Pena andou dez anos no Santo André. Hoje desfia
recordações na sua «casa-museu». 

RICARDO MEIRELES



que levava um pipozito de vinho, um boca-
do de carne, azeite, umas cebolas, que era
para quando a refeição não caísse bem po-
dermos fazer uma caldeiradazita, com o pei-
xe da rede. A gente quando saía da barra
nunca sabíamos por quanto tempo era. Eu
cheguei a fazer uma viagem de oito meses –
oito meses certinhos, de barra a barra. As no-
tícias de casa chegavam pelo navio-hospital
Gil Eannes. Eu não era casado, mas deixava a
minha mãe e os meus irmãos. Era muito
tempo, muita ausência, as saudades eram
muitas.» Manuel lembra-se bem das bên-
çãos que o regime encenava antes da parti-

da dos navios. «Assisti a duas, faziam-se nos
Jerónimos. Juntavam os navios todos ali no
Tejo, na Primavera.» 

Atolados no meio de peixe a -18° C
«Os arrastões agora não têm época. Desde
que haja bacalhau... Agora, com essa nova lei
das quotas, eles só podem apanhar uns tantos
quintais. Mas o que eles hoje trazem para ter-
ra era o que a gente na altura deitava às tone-
ladas fora, porque só vinha bacalhau limpo e
graúdo. Eles agora trazem palmeta, alabote,
comunista [redfish]... trazem tudo o que vem
à rede, pois. Agora há esses navios-fábricas,

anda tudo agasalhado, ninguém apanha frio,
e não fazem viagens grandes, como a gente
fazia. É preciso ver que no nosso tempo a
gente tinha de fazer uns toldos de lona para
nos taparmos, para nos abrigarmos. Eu che-
guei a apanhar temperaturas de 18 abaixo de
zero, e a gente atolada no meio de peixe. 
O bacalhau ficava como a cortiça, de tanto
frio que fazia. As torneiras para a lavagem do
bacalhau tinham de estar sempre abertas se-
não a água gelava nos tubos. As doenças eram
por causa da comida, que não prestava para
aquele serviço. Eu por acaso safei-me, nunca
adoeci, a única coisa que fui fazer ao Gil Ean-
nesfoi arrancar dois dentes. E uma vez estive
no hospital de St. Johns 41 dias, por causa de
um dedo que parti numa porta a bordo do
Santo André. O Museu de Ílhavo dá uma boa
amostra do que era a pesca do bacalhau, ago-
ra, claro, não há nada como é o real. Eu tenho
um irmão que está no Canadá, que a primei-
ra viagem que fez ao bacalhau naufragou lo-
go, a bordo do Paços de Brandão. Havia gran-
des tragédias. A navegação antigamente não
tinha a tecnologia que há hoje, era só a agu-
lha de marear, era só a roda do leme e a bús-
sola. Até a sonda era à mão. E a ponte nem era
uma ponte, era uma barracazita à popa.»
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Portugal, coord. Francisco
Oneto Jorge (Âncora Editora,
2008).
>A Campanha do Argus, Alan
Villiers (Cavalo de Ferro, 2005).
>Heróis do Mar – Viagem à
Pesca Do Bacalhau, Jorge
Simões (reedição reportagens
de 1942, Caleidoscópio, 2007).

>Portugal no Mar – Homens
que Foram ao Bacalhau, coord.
Álvaro Garrido (Campo das
Letras, 2008).
Ficção
>Barnacle Love, do escritor
luso-canadiano Anthony de Sá
(Doubleday Canada, 2008 – a
ser editado em português em
2009 pela Dom Quixote).

(Alguma) bibliografia consultada

Tripulação de um navio da frota branca.  Quando largavam de Portugal nem sabiam por
quanto tempo era. As notícias de casa chegavam pelo Gil Eannes.
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Como é que se chega a este museu?
É um museu marítimo por definição, mas
também por determinação de vontades. Um
museu que se intitula de Ílhavo, e nesse sen-
tido de âmbito local, mas que na sua trajec-
tória de mais de setenta anos só recente-
mente passou a ser marítimo. A anterior de-
signação era Museu Municipal de Ílhavo e a
sua vocação era a de um museu votado aos
usos e costumes locais. Um museu que nas-
ceu no período entre as guerras, como um
relicário de tradições que se supunha esta-
rem a perder-se. Incumbia-lhe representar
nele tudo o que se supunha serem as tradi-
ções locais. Um museu que nasce muito li-
gado ao movimento regionalista dos anos
vinte/trinta e à museologia etnográfica.
Chega-se ao museu actual por um processo
de morte lenta de uma actividade económi-
ca emblemática em Ílhavo e em Aveiro: a
pesca longínqua do bacalhau. Todo esse
processo, que ocorre entre os anos setenta e
oitenta (o fim da pesca à linha do bacalhau,
a arte épica por excelência de pescar o baca-
lhau no Atlântico Noroeste), as mudanças e
restrições dos regimes, no Direito do Mar, a
inibição de se pescar onde e quando se que-
ria, tudo isto junto provocou um declínio da
indústria, que favoreceu a activação patri-
monial e a construção de um discurso sobre
um passado que estava a perder-se. Só isso
podia permitir que se pudesse continuar a
falar dele, agora numa sede simbólica. Nos
anos noventa, depois de uma exposição
temporária que passou a permanente, inti-
tulada Faina Maior (expressão mitológica
que foi muito bem aceite pelos locais), a pes-
ca do bacalhau entronizou-se como o patri-
mónio mais emblemático deste museu –
que por arrastamento se maritimizou. Essa
transição, completada aquando do projecto
audaz de construção do novo edifício, foi de-
terminante para acelerar a identidade temá-
tica do museu. A nível local, não é muito sim-
ples assumir uma vocação temática e excluir
outro género de identidades, que sempre
subsistem em qualquer localidade.
Que resistências locais emergiram?
Amartya Sen, um autor que considero um
sábio (economista-filósofo que foi prémio
Nobel da Economia), ao invés de identida-
des fala em afiliações. Os sentimentos de
pertença de um indivíduo ou grupo social
são sempre excludentes, e quando um mu-
seu (que é por definição um lugar de memó-
ria e de construção de identidades) assume
uma determinada vocação temática, isto é,
activa (e entroniza) um determinado patri-
mónio, necessariamente exclui outros. Na
memória dos locais da hoje cidade de Ílhavo,
havia dois modos de vida fundamentais: o
trabalho do mar (através de gerações e gera-
ções de marinheiros, nautas, navegantes,
gente com uma qualificação para a mari-
nharia que foi apurada ao longo dos tempos,
produzindo uma elite local) e o trabalho na

Álvaro Garrido,quarenta anos,his-
toriador,professor,autor de inúme-
ros trabalhos científicos sobre a recen-
te história marítima do país,e director
do Museu Marítimo de Ílhavo.Um mu-
seu nascido regional,porém com uma
vocação nacional,assente numa lin-
guagem museológica contemporânea.
TEXTO Sarah Adamopoulos ¬ FOTOGRAFIA Ricardo Meireles

Faina Maior
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Vista Alegre, a fábrica de vidro, porcelanas e
cerâmicas, que aqui existiu desde 1824.
Houve também, como em todos os lugares
de Portugal, o apelo da emigração, que aqui
foi refreado pela pesca do bacalhau, que
trouxe muita riqueza. O plano de protecção
e fomento das indústrias do bacalhau (refi-
ro-me à pesca, à secagem, mas também à
construção naval, aquilo que hoje podería-
mos considerar um cluster local de indús-
trias do mar, que floresceram em Ílhavo e
Aveiro a partir dos anos trinta, quando o Es-
tado dito Novo interveio neste sector) do
ponto de vista local criou impactes. Impac-
tes de riqueza, na medida em que se criaram
companhias, se deu emprego a capitães,
imediatos, pilotos, pescadores – e também
na seca do bacalhau e nos estaleiros de cons-
trução naval. E isto teve um efeito multipli-
cador importante. Não há hoje muitas famí-
lias em Ílhavo que não tenham tido entre os
seus membros pelo menos um com uma ex-
periência de mar na pesca do bacalhau.
Os ilhavenses chamam à cidade «a terra do ba-
calhau», como se houvesse aqui bacalhau. Is-
so sente-se também nas ruas, onde tudo pare-
ce constantemente celebrar o mar. 
Estamos a ter esta conversa numa avenida
que as pessoas conhecem como a Avenida
dos Capitães. Boa parte dos capitães, a elite
local das elites, tinha aqui a sua casa, tinham
boas remunerações, formaram uma elite lo-
cal. Todos os museus declaram um determi-
nado património como mais importante do
que outros. Depois, estabelece-se ou não o
tal processo de afiliação. A ideia de que o pa-
trimónio alimenta a memória e de que as
memórias alimentam as identidades é um
silogismo enganador. Em muitos casos o pa-
trimónio mata as memórias e estilhaça as
identidades. Não podemos portanto estar
certos de que esta relação flui. Quem dirige

um museu ou programa uma actividade cul-
tural para um museu como este (que é mui-
to mais complexo do que um típico museu
de colecção) sabe que o conceito fértil por
excelência é o de conservação memorial. E
por isso todo o projecto cultural, expositivo
e educativo é organizado em torno da cons-
trução dinâmica de memórias. Memórias da
vida marítima. 
Não há mais nenhum museu com estas carac-
terísticas em Portugal?
Há poucos museus em Portugal que se assu-
mam como lugares de memória. O nosso é
talvez dos mais expressivos a este nível.
Creio que deve ser porque o contrato infor-
mal que estabelecemos com os públicos tem
sido validado pela adesão da gente do mar.
Ao dialogarmos com as gentes do mar, sen-
do as suas narrativas cheias de peripécias,
drama e heroísmo, acabamos por atrair o
público urbano, na medida em que esta his-
tória é muito sedutora para quem está fora
da esfera dessas vivências marítimas. Nesse
sentido, o museu é muito atractivo, quer
porque é uma bela casa quer porque aquilo
que reside nela são testemunhos de cultura
material que estão suturados dentro de uma
intencionalidade emotiva.
O museu tem um projecto de itinerânciacha-
mado «Caixa da Memória». No que consiste?
É uma ideia simples: uma estrutura em aço
inox, em forma de cubo gigante, de quatro
por quatro metros, que tem por objectivo
inscrever na esfera pública, numa lingua-
gem próxima da arte contemporânea, ros-
tos e nomes de pescadores que andaram ao
bacalhau. Chama-se «Caixa da Memória –
tributo aos homens que foram ao bacalhau».
Foi concebida a partir do trabalho de restau-
ro e digitalização das vinte mil fichas de ins-
crição de ex-tripulantes dos navios da pesca
do bacalhau da era contemporânea. Recu-

perámos todas as entradas e aplicamos o
conceito a cada localidade por onde a expo-
sição passa. Uma ideia que tem sido recebi-
da com enorme entusiasmo e emoção. Há
ex-pescadores do bacalhau que têm vindo
do Canadá e dos Estados Unidos de propósi-
to para a ver. É um projecto que tem rendi-
do ao museu afiliações identitárias que nos
têm permitido conquistar uma confiança
memorial pelo trabalho que fazemos. O pro-
jecto prevê a partilha da exposição median-
te a oferta de um pedaço da exposição ao
pescador que se identifica – a sua ficha de
inscrição no Grémio, espécie de cadastro da
vida de mar –, e isto pluraliza essa memória.
A pesca do bacalhau foi a última aventura
dos portugueses no mar, a última saga épica
e dramática, que não por acaso persistiu até
1974, espécie de ano de regresso das carave-
las, quando os últimos três navios de pesca à
linha regressaram com as suas tripulações
em greve, a exigirem salários melhores. 
É uma imagem muito forte, que usou no guião
do filme documental de Francisco Manso 
A Grande Aventura, estreado já este ano.
É uma metáfora real da queda do regime.
Esta memória, que foi sendo construída em
primeiro lugar pelo Estado Novo, através de
uma propaganda que tendia a identificar os
pescadores de bacalhau com os navegado-
res de quinhentos, foi uma construção épi-
ca muito cuidada e até totalitária sobre isto,
contemporânea do auge do fenómeno. Es-
ta memória foi inculcada entre a maioria
dos homens que andaram ao bacalhau, so-
bretudo nas elites da hierarquia de bordo.
Como essas hierarquias tendem a reprodu-
zir-se em terra, aqueles que tendiam a he-
gemonizar (com muitas excepções) estes
processos memoriais eram os que tinham
uma visão aparentemente justificativa da
questão. O museu tem a responsabilidade

Metáfora
«O Estado Novo

fomentou esta
memória que tendia

a identificar os
pescadores de

bacalhau com os
navegadores de

quinhentos.» 

Museu Marítimo de Ílhavo, «uma bela casa, onde residem testemunhos 
de cultura material suturados dentro de uma intencionalidade emotiva».
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social de pluralizar as memórias. É um pro-
cesso dinâmico, que se ganha muito lenta-
mente e se perde muito depressa. Quando
desaparecerem os homens que andaram na
pesca do bacalhau, o tipo de discurso que o
museu fará sobre este património será ne-
cessariamente diferente. Estamos  a desen-
volver outro projecto, «Arquivos da Memó-
ria da Pesca do Bacalhau». Fizemos já mais
de um cento de entrevistas em todos os lo-
cais do país de onde saíram, expressiva-
mente, tripulantes para a pesca do baca-
lhau. Daqui a uns anos, admito que o museu
incorpore no seu discurso expositivo de-
poimentos, os filmes destas entrevistas, em
que os homens contam as suas aventuras e
desventuras, peripécias, com zonas de dito,

de não-dito, recalcamentos, explicitudes,
etc., um manancial fabuloso de entrevistas
filmadas, que também podem servir a in-
vestigação, como é evidente.
Vivemos um momento de características es-
peciais, em que começam a emergir essas me-
mórias, incluindo as de não portugueses, co-
mo é o caso das imagens e recordações de
Wayne Ralph, natural da Terra Nova que se cru-
zou com os portugueses no porto de St. John’s. 
Estamos muito atentos a um recenseamen-
to de todas as produções estéticas, narrati-
vas e outras, que se fizeram contempora-
neamente à pesca do bacalhau no seu perío-
do de auge, e sobretudo às narrativas de
estrangeiros, porque essas visões são ex-
traordinariamente importantes. 

A pesca do bacalhau sofre os mesmos proces-
sos da guerra colonial. Só agora começam a
surgir outras memórias da guerra, nomeada-
mente ficcionais.
Há alguma similitude, embora a guerra co-
lonial tenha uma dimensão bastante mais
nacional e traumática. A pesca do bacalhau
tem algumas dimensões privadas de nature-
za traumática, que alguns homens explici-
tam, quando por exemplo escolhem não fa-
lar de certas coisas. Tabus? Talvez, ou tão-
simplesmente uma decisão assertiva de
esquecer, tão legítima como a de lembrar.
O que pode pode ser feito em relação a este
mar que perdemos? 
É uma espécie de elo perdido, que se reclama
recorrentemente, como se Portugal voltan-
do ao mar se reencontrasse consigo próprio.
Talvez um bom começo para religar Portu-
gal com o mar devesse começar pelo lado
cultural da questão. Os portugueses têm uma
ligação epidérmica com o mar. O imaginário
maritimista dos Descobrimentos decantou
uma relação íntima dos portugueses com o
mar, que a geografia atesta, mas que não re-
siste a determinadas provas. Ou seja, tentar
saber um pouco mais sobre essa estranha
fronteira em que Portugal começa e acaba.
Se houvesse um inquérito à cultura maríti-
ma dos portugueses, os resultados seriam de-
sanimadores. Verificaríamos que em termos
de cultura estética, vivencial, científica, a re-
lação que temos com o mar começa e acaba
na praia. É uma relação de fronteira. Mas a
partilha social e cultural das narrativas que
no mar se construíram promove um reenla-
ce dos portugueses com o mar. Isto não signi-
fica, como algumas elites proclamam, que
Portugal só poderá volver a sua condição de
pequeno Estado relativamente irrelevante
no concerto europeu continental onde teve
de se inserir se se religar ao mar. O raciocínio
simplista desta ideologia é o de que Portugal
só voltará a ser grande se voltar ao mar, como
se fosse a única maneira de resgatar a alega-
da grandeza perdida que o país deixou algu-
res na História. Este discurso, pobre, que ho-
je encontra argumentos de legitimação na
ciência, na tecnologia, no paradigma mo-
derno, é um discurso na verdade muito in-
teressado em questões muito concretas. Na
teoria, aliás defensável, da criação de um hi-
percluster do mar em Portugal, que o profes-
sor Hernâni Lopes tem defendido, com ar-
gumentos que me parecem consistentes.
Mas também na agitação dos interesses eco-
nómicos, legítimos, numa economia de
mercado. Hoje como ontem, o axioma do re-
gresso de Portugal ao mar subsiste sob novas
capas discursivas. É uma espécie de eterno
retorno. O mapa institucional e social em
Portugal está a ganhar uma dinâmica que há
poucos anos não tinha – basta ver a quanti-
dade de iniciativas que ultimamente têm ce-
lebrado o mar, ainda não federadas, ainda
não em rede, mas já expressivas.«

Mar«O imaginário maritimista 
dos Descobrimentos decantou uma
relação íntima dos portugueses com 
o mar,que a geografia atesta.»


