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INTRODUÇÃO

A pesca do bacalhau é uma aventura humana cujas 
imagens culturais oscilam entre o registo épico e o 
drama. Praticada com regularidade desde os sécu-
los xv e xvi no Atlântico Noroeste, em especial nos 
baixios da Terra Nova e junto ao Labrador, a pesca 
longínqua do bacalhau adquiriu um estatuto lendário 
em diversos países europeus e mesmo na América do  
Norte. 

Da grande aventura humana restam lendas vivas (os 
próprios pescadores, os capitães e os demais tripulantes) 
e ficou um riquíssimo património material composto 
por objectos náuticos, instrumentos de pesca e todo um 
conjunto de artefactos que evocam as longas viagens e 
as duras jornadas de trabalho. Sobre a saga bacalhoeira 
dos navios de pesca à linha ficaram também algumas 
obras literárias e diversos testemunhos cinematográficos. 

No campo da ficção literária, as obras de Bernardo 
Santareno O Lugre e Nos Mares do Fim do Mundo, ambas 
de 1959, são as mais conhecidas e as de maior talento. 



8

BERNARDO SANTARENO

De pretensão documental, mas de inegável sentido 
propagandístico, é o célebre livro de Alan Villiers,  
A Campanha do Argus, editado pela primeira vez em 
1951, em diversas línguas, e recentemente reeditado, 
num registo crítico e interpretativo, pela Cavalo de 
Ferro. Menos talentoso, mas igualmente editado com 
propósitos de apologia da política de «ressurgimento 
marítimo» do Estado Novo português, é o livro de Jorge 
Simões Os Grandes Trabalhadores do Mar, publicado em 
1942, um conjunto de crónicas de viagem que, recente-
mente, conheceu uma edição crítica pela Caleidoscópio. 
Num registo raro na cultura portuguesa, e sobretudo 
por iniciativa do Museu Marítimo de Ílhavo, importa 
assinalar que, depois da presente reedição de O Lugre, 
todo o repertório literário sobre a pesca do bacalhau se 
encontra publicado com a devida contextualização crítica.

A partir de finais do século xv, depois de múltiplas 
tentativas europeias de achar a contracosta das Índias 
cruzando o Atlântico Noroeste, homens e navios por-
tugueses, bascos e franceses da Bretanha, ingleses de 
Bristol e de outros portos descobriram a «Terra Nova 
dos Bacalhaus». A assombrosa abundância de peixe e a 
facilidade de o conservar levou muitos mercadores e 
homens de negócio a aparelharem navios e a explorarem 
o comércio de bacalhau através de redes e entrepostos. 
Seco ou salgado seco, o peixe depressa inundou os mer-
cados europeus e pouco depois penetrou nas Américas, 
como alimento de escravos e pilar da economia de 
plantação. Durante centenas de anos, as frotas migrató-
rias dos países do Sul da Europa largavam os portos em 
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Abril ou Maio e dirigiam-se ao grande banco da Terra 
Nova para carregar os porões e trazer o bacalhau para 
os mercados urbanos europeus. No século xvii, Lisboa e 
Porto já eram as maiores praças de consumo do mundo 
e ainda hoje o são. 

Pescado com linhas de mão e iscos marinhos, o baca-
lhau era salgado nos porões dos navios (salgado verde) 
e, uma vez desembarcado, era desidratado ao vento, a 
temperaturas moderadas (salgado seco), ou ressalgado 
e só depois seco. Essas operações consecutivas exigiam 
mão-de-obra, tripulações numerosas e implicavam um 
trabalho duríssimo, quase desumano e cheio de peri-
pécias irreais.

A memória lendária da white fleet e a saga dos pesca-
dores-marinheiros a bordo dos pequenos dóris – botes 
de um só homem, no caso português – são as imagens 
centrais da mitologia nacional e internacional que se 
construiu em torno da pesca do bacalhau por homens 
e navios portugueses. Essas imagens míticas incluem 
aspectos épicos e dramáticos que a propaganda do Estado 
Novo ritualizou e difundiu além-fronteiras, convertendo 
essa narrativa num elemento de diplomacia económica 
e de reprodução da ordem social. 

Para as pessoas que nunca andaram ao mar, as viagens 
ao bacalhau continuam a ser uma história sombria, 
vagamente conhecida, tenhamos por referência as inter-
mináveis viagens da Época Moderna ou as incríveis 
campanhas do século xx. Para outros, a pesca do bacalhau 
é apenas uma saga primitiva, um trabalho humano cheio 
de elementos vernáculos que naturalmente prescreveu 
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PERSONAGENS:

ALBINO, a quem chamam o «Marreco»; feio, um pouco corcunda — 

50 anos.

MIGUEL , «verde»; frágil e belo — 17 anos.

ZÉ SOL : moreno, forte e belo — 25 anos.

TÓ VERDE : loiro, forte e belo — 25 anos.

TI ’ JOÃO DAS ALMAS, contramestre do lugre: homem de respeito — 

60 anos.

ZÉ ESPADA, «primeira linha» — 35 anos.

TÓ MARIA , «primeira linha» — 34 anos.

CAPITÃO, alto, dominador — 50 anos.

IMEDIATO — 30 anos.

TOINO NAZARENO — 20 anos.

 Maduros — 10 a 12

PESCADORES Verdes — 5

 Moços — 5

LOCAL DA ACÇÃO : Mares da Terra Nova, Grande Banco.
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ACTUALIDADE

Nota:

VERDE : pescador jovem que vem, pela primeira vez, à pesca do bacalhau.

MOÇO : rapaz que não pesca, fazendo os vários trabalhos de bordo.

MADURO : pescador feito, experiente.

PRIMEIRA L INHA : o melhor, entre os maduros.
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1.º QUADRO

CENÁRIO: Um velho e pequeno lugre de três mastros, com cos-

tado de madeira. A cena mostra um corte longitudinal do 

veleiro, tanto quanto possível completo. Far-se-á coincidir o 

pavimento do convés com o do palco. Proa à direita, popa à 

esquerda dos espectadores: ver-se-ão assim, sucessivamente da 

esquerda para a direita, o triângulo (pequena vela aberta), o 

mastro da mezena, o da vela grande e o traquete, estes três 

grossos mastros de madeira (visíveis até à maior altura consen-

tida pelas dimensões do palco) ligados entre si, por um outro 

disposto horizontalmente, ao longo do navio, cerca de 1,5 m. 

acima do convés. Velas enroladas. Ao centro, encostados à 

amurada do navio, estão os quetes para o bacalhau acabado 

de pescar: mais não são que toscas divisões de madeira. Num 

plano um pouco mais elevado, para o lado da popa, duas altas 

pilhas de dóris (pequenos botes de madeira, pintados de verde, 

com dísticos variados e ingénuos escritos a tinta preta: «Jesus 

acompanhe-me», «Com o amor de Irene serei feliz», «Ricos 

filhinhos», «Virgem Maria traga-me nas palminhas», etc.). 

Mais à esquerda, à ré, o leme de madeira, situado ao ar livre. 
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Na proa, à direita, o molinete, tendo caída ao lado uma amarra 

grossíssima de corda. Duas escadas praticáveis (só os primeiros 

degraus), uma à proa e outra à popa, dando respectivamente 

acesso ao rancho e beliches dos pescadores e aos alojamentos 

dos oficiais, estas dependências colocadas abaixo do nível do 

convés e, portanto, invisíveis para os espectadores. Em plano 

mais elevado, ao centro, uma escotilha que dá para o porão, 

onde o peixe é guardado.

Pancadas de Molière. Sala escura. Durante um minuto, 

com o pano ainda descido, ouvem-se os ruídos do vento, do 

mar bravo e da sereia do navio, além dos gritos dos homens 

que hão-de ser aflitos, vibrantes e, de quando em quando, 

perceptíveis: «Rema! Rema!…», «Jesus, Jesus Senhor!…», 

«Agora, agora, Toino!…», etc. 

Ergue-se o pano. O lugre está fundeado. Vê-se subir do 

mar, puxado por grandes cordas accionadas num sistema de 

roldana, o penúltimo dos dóris que, na madrugada do dia em 

que começa o drama, tinha «arriado», quer dizer, saído para 

a pesca. O último bote da companha (cada dóri é tripulado 

por um só homem) está ainda lá fora, no oceano, em perigo 

mortal, lutando contra um mar de «brisa», violentíssimo. 

Toda a tripulação, pescadores e oficiais, está debruçada na 

borda do navio, comentando em alta grita as tentativas do 

náufrago para alcançar o lugre: brados de estímulo, invocações 

religiosas, gestos de desespero, corridas desordenadas; dois 

rezam ajoelhados. A curtos intervalos, ouve-se a sereia do 

navio. Vento rijo. Sempre, o grito das gaivotas. Por vezes o 

mar galga a amurada do veleiro, molhando os homens, que 

vestem todos as roupas oleadas (chapéu, casaco e saia, de cor 

amarela, verde ou preta) usadas pelos pescadores bacalhoeiros 
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nas fainas da pesca e da escala (amanho do peixe); calçam 

botas altas de borracha negra. Nos quetes, algum bacalhau 

recém-pescado. Céu negro. Névoa densa. Cai o «snow». 
São cinco horas da tarde.
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CENA I

TODOS (Sincopadamente.) Rema! Rema! Rema! Rema! 
Rema!…

IMEDIATO Atirem-lhe uma corda… Agora, agora já!… (Um 

pescador sai, a correr, da borda do lugre.) Mexe-te, alma 
do diabo! (Sempre seguindo as evoluções do bote, lá fora, 

no mar:) Então essa corda?… Deita agora… vá, atira!  
(O Pescador executa.)

ALGUNS (Para o náufrago.) Agarra, Toino! Agarra, agarra!… 
Agarra.

PESCADORES Toino!…

TODOS Rema! Rema! Rema! Rema!…

CAPITÃO (Cuja voz domina o tumulto.) Zé Sol! Ó Zé Sol! 
Experimenta com o bicheiro?!… (Precipitadamente, Zé 

Sol vai buscar uma longa vara terminada por gancho forte e, 

desesperado, tenta prender com ela o bote perdido.)
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TODOS Rema! Rema! Rema!…

ZÉ SOL (Violentamente debruçado para o mar.) Está longe… 
não chego lá… está muito longe… (Com fúria:) Rema, 
Toino! Rema, rema!…

TODOS Rema! Rema! Rema!…

TÓ VERDE Agarrou a corda! Vejam, vejam… Eh, gentes, 
agarrou a corda! (Gargalhada feroz, batendo as palmas.) 

Está safo! O Toino está safo!! (Violência:) Rema, rema!
(Uma vaga gigantesca passa a amurada e encharca os 

homens.)

MIGUEL (Freneticamente agarrado à borda do navio, com ambas as 

mãos; os olhos presos, pelo terror, no mar.) Jesus! Ai, Jesus!…

ZÉ SOL Voltou-se o bote! Voltou-se o bote!… (Gritaria, 

corridas, desordem: é o auge do tumulto.)

VOZES Acudam!… Ai, minha rica Nossa Senhora!… Acudam, 
acudam!… Senhor dos Navegantes, valei-lhe!… (Ouve-se 

a sereia do navio.)

CAPITÃO (Dominando tudo.) Nada, Toino! Nada, nada!…

TODOS Nada! Nada! Nada!…

CAPITÃO Uma bóia… atirem-lhe uma bóia! (Corridas.) Eh, 
com mil raios, então essa bóia?! (Um Pescador arremessa 

a bóia para o mar.) Agarra, Toino! Agarra! Agarra!…
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TODOS Agarra! Agarra! Aguenta-te, Toino!… Nada, nada, 
nada!…

CAPITÃO Arriem a baleeira! (Gritos, corridas.) Vais tu, Tó 
Maria e tu, Zé Espada… Depressa, filhos dum cão!!…

TODOS Agarra, Toino! Nada! Nada! Nada!… (Tó Maria e 

Zé Espada estão já dentro da baleeira, esta pronta a ser descida 

para o mar, pelo referido sistema de cordas e roldanas.)

CAPITÃO (Para os da baleeira: grito rouco, terrível.) Arriando, 
com Deus! (A baleeira desce para o mar.)





27

CENA II

TODOS Remem! Remem! Remem! Remem!… (De novo 

a sereia.)

ZÉ SOL Apanhou a bóia! Já tem a bóia!…

TÓ VERDE Aguenta-te, Toino! Aguenta-te!…

TODOS Remem! Remem! Remem!

IMEDIATO Força, Tó Maria! Rema, Zé Espada!

TODOS Remem! Remem! Remem!… (Novamente uma vaga 

do mar inunda o convés. Então o Albino — que durante toda 

a cena anterior tem estado encolhido, aterrorizado, por vezes 

com as mãos postas — cai de joelhos e reza, o rosto sujo de 

lágrimas e de ranho. A correr, Zé Sol tropeça nele.)

ZÉ SOL (Empurrando Albino como pé.) Fora daqui!… (Com 

desprezo, retomando a corrida:) Peixe podre! Mulherengo!… 
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( Já debruçado na amurada, para o mar:) Rema, Tó Maria! 
Rema, Zé Espada!… Rema! Rema! Rema!… (Albino 

deixa-se cair inteiramente no convés e, cobrindo a cabeça com 

as mãos, soluça desesperado.)

TODOS Remem! Remem! Remem!…

TI JOÃO DAS ALMAS Ai, que ele vai pró fundo! Largou a bóia, 
largou-a… (Com a voz estilhaçada, a olhar para o céu e 

prolongando muito o grito:) Senhor Jesus dos Navegantes, 
valei-lhe! Ai, Jesus!!…

VOZES Não pode mais, não pode mais!… Que é dele?…  
Já não se vê, já não se vê!… Onde está ele, onde  
está?…

CAPITÃO (Em fúria, lágrimas.) Remem! Remem! Agarrem-no, 
agarrem-no agora!…

TODOS Remem! Remem!

TÓ VERDE Voltou à tona d’água… ali… lá está ele!

CAPITÃO (Feroz.) Força, agora! Remem!!

TODOS Remem! Remem! Remem!

TI JOÃO DAS ALMAS Agora, agora!: Agarrem-no, por amor de 
Deus!… (Silêncio expectante de todos.) Apanharam-no! 
Apanharam-no!


