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O meu pai cultivava um terreno de renda nas Charnecas, mesmo juntinho às salinas, razão 

porque guardo uma memória bem fresca das mesmas. 

A aventura das salinas começou nos finais dos anos trinta e inícios da década de quarenta 

do século vinte, como me contava a minha mãe.  

Quando eu nasci em 1943, já as salinas laboravam talvez há uns cinco ou seis anos, a 

minha mãe ao tempo moça de uns catorze anos, juntamente com mulheres já adultas, 

trabalhou lá ganhando quatro escudos por dia. Transportavam em gamelas à cabeça, o 

barro com que iam sendo construídos os valados que circundavam as salinas e que faziam 

de diques, evitando que as marés vivas invadissem a área das salinas. 

As salinas pertenciam ao sr. José Serieiro (conhecido por José Saleiro), que era oriundo da 

zona da Figueira da Foz e morava no Carregal, mais tarde juntou-se-lhe um irmão, o sr. 

Manuel Serieiro que tinha vindo de Moçambique e era casado com uma senhora grega de 

naturalidade, que tinha um apelido que eu achava muito curioso Zigaki (Helena Zigaki), a 

qual nunca conseguiu falar minimamente português, víamo-nos gregos para a entender. 

Recordo o senhor Manuel Serieiro, com os seus óculos de aros redondos metálicos com o 

seu cigarro ao canto da boca.  

Nesse tempo, os adultos algumas vezes tentavam enganar os miúdos, dizendo-lhes que se 

os quisessem ver deitar fumo pelos olhos, lhes puséssemos a mão no peito e olhássemos 

com atenção os seus olhos, depois numa atitude não muito aceitável, queimavam-nos na 

mão com o morrão do cigarro e ficavam a rir-se por terem enganado os gaiatos.  

O meu avô José Inácio que andava a serrar com o meu pai precisamente para o sr Manuel, 

havia-me ensinado que se algum dia alguém me dissesse se eu queria vê-lo deitar fumo 

pelos olhos, que não me desmanchasse, lhe dissesse que sim, lhe pusesse a mão no peito 

e quando o fumador fosse para tirar o cigarro, levantasse bruscamente a mão e lhe desse 

com ela no queixo. Pois foi precisamente o que aconteceu, o sr. Manuel Serieiro 

perguntou-me: ó menino, queres ver eu deitar fumo pelos olhos? – Quero sim senhor, respondi 

eu, desejando que isso acontecesse, para poder pôr em prática o ensinamento do avô Zé 

Inácio. 

Então põe aqui a tua mão no meu peito. Foi o que fiz, coloquei a mão no peito e de imediato 

quando ele movimentou o braço…zás, com toda a força possível de uma criança de sete ou 
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oito anos, atingi-lhe o queixo. Os óculos de aros redondos em metal, voaram-lhe de cima 

do nariz e aterraram no chão, enquanto o Sr Manuel ia dizendo: ora esta, o miúdo sabe mais 

do que aquilo que eu lhe ensinei. Não sei se mais alguma vez tentou deitar fumo pelos olhos 

(garantidamente comigo, não…). 

A água que era usada para o fabrico do sal era retirada de uma vala com ligação à Lagoa, 

por um moinho de madeira, que havia sido construído pelo meu avô Maximino, era um 

engenho construído em madeira, movido pela acção do vento, que fazia com que a bomba, 

também de madeira, mergulhasse na água e abrisse o êmbolo inferior pela pressão 

exercida na água, permitindo que a cavidade da bomba se enchesse. O movimento inverso 

trazia o sistema para cima e o êmbolo fechava pela acção do peso da água, despejando 

esta numa zona em que ficava exposta à evaporação, antes de ser encaminhada para os 

canteiros onde era formado o sal pela acção evaporadora do calor do sol. 

O grande especialista das valas e dos canteiros onde era feito o sal, era o Bernardino, bom 

homem, natural do Arelho e que trabalhava como ninguém com a sua pá de valar, mas 

para além desse trabalho em que era exímio, nas salinas trabalhava com um rodo de cabo 

comprido, com que pacientemente recolhia o sal em montículos ao longo das margens dos 

canteiros. Herdou o jeito de valar de seu pai, o Silvino Trinta, que trabalhava nessa arte para 

a Casa Gama, limpando as muitas valas existentes na Quinta do Tentadeiro, na companhia 

de inúmeros homens oriundos da zona de Pombal, que executavam esses trabalhos 

sazonalmente, enquanto que o Silvino Trinta o fazia durante todo o ano. 

Nesse tempo, chegou a haver três salinas junto à Lagoa, a maior que acabei de descrever 

foi a primeira, mas também um natural do Arelho que da produção de sal não tinha 

experiencia alguma, se lembrou de fazer umas salinas na zona do Juncalonco, no Braço da 

Barrosa. 

Alugou na margem da Lagoa aos Serviços da Hidráulica uma parcela de terreno e fez as 

salinas, cometendo logo sem o saber, um atentado em relação à Lagoa. 

No Braço da Barrosa, a norte do cerro da Mata d’Águia, popularmente chamada de 

Matadaga havia uma ilha, o primeiro trabalho mal feito pelo sr José Daniel, conhecido na 

terra pelo Zé Barril (era o personagem da história da lanterna no cimo do eucalipto que 

atrás referi...), foi acabar com a ilha ligando-a à terra para fazer a cabeceira nascente das 

salinas. Nunca conseguiu retirar qualquer sal que lhe desse algum rendimento e acabou 

por desistir da exploração, mas eu recordo-me ainda de ter brincado algumas vezes nessas 

salinas quando era pequenito e acompanhava os meus familiares que iam trabalhar para a 

Galeota ou para o Brejinho, onde ainda hoje existe uma fonte de água muito fresquinha. 

Também na zona a sul das salinas dos irmãos Serieiro, na zona da Santa Rufina, um seu 

familiar também vindo da zona da Figueira da Foz, fez umas salinas de onde ainda durante 

uns anos se foi retirando algum sal, mas verdadeiramente a que produziu mais, foi mesmo 

a primeira a ser construída mais a norte, frente às Charnecas, perto do cerro do Cavalo sem 

Rabo.  

(Este nome de Santa Rufina, deriva da existência de uma Capela construída na zona, 

dedicada às santas Justa e Rufina. O avô Maximino contava-me que ainda se recordava da 

existência das ruínas da referida Capela. Ao tempo nunca lhe perguntei onde se localizava, 
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pelo que não me é possível indicar com exactidão onde a mesma se situava, embora me 

pareça que estaria em terrenos actualmente pertencentes aos herdeiros do António 

Arsénio Vila-Verde, cujos progenitores eram naturais da Foz do Arelho.  

As imagens que se encontravam nessa pequena Capela dedicadas às referidas Santas Justa 

e Rufina, encontram-se desde há muito, na Capela de uma povoação dos arredores). 
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SOBRE MAXIMINO ALVES MARTINS 

Maximino Martins nasceu no dia 2 de março de 1943, no Arelho, freguesia de Santa Maria 

do concelho de Óbidos. 

Com 12 anos de idade ingressou no Seminário do Verbo Divino em Fátima e 
posteriormente no Seminário de Santarém, onde esteve por dois anos. Estudou na Escola 
Industrial e Comercial Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha, onde frequentou e 
terminou o Curso de Aperfeiçoamento do Comércio. 

Foi funcionário da Direcção-Geral do Tesouro nos serviços locais, tendo trabalhado na 
Tesouraria da Fazenda Publica de Óbidos e de Alpiarça. 

Foi ordenado Diácono da Igreja Católica pelo Cardeal Patriarca Dom José Policarpo, na 
Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, no dia 27 de junho de 2004, tendo sido 
colocado nas Paróquias do concelho de Óbidos. 

 

 

Conheça a ligação de Maximino Alves Martins à Lagoa de Óbidos em 
https://memoriaparatodos.pt/portfolio/maximino-alves-martins/ 

 

SOBRE O PROJETO MEMÓRIAS DA LAGOA DE ÓBIDOS 

O projeto Memórias da Lagoa de Óbidos, enquadrado no programa Memória para Todos, 
foi promovido pelo Instituto de História Contemporânea / Centro República (NOVA FCSH) e 
pela associação KEEP, em parceria com o projeto “Centro de Interpretação para a Lagoa de 
Óbidos”, do Orçamento Participativo Portugal (OPP), que, durante a fase de levantamento 
de informação local, identificou saberes, modos de fazer, formas de expressão, lendas e 
episódios que marcaram a história da Lagoa de Óbidos e das suas gentes. 

Este projeto contou com a colaboração das instituições e de todos os cidadãos que 
quiseram partilhar as suas memórias, fotografias, objetos e outros testemunhos da Lagoa 
de Óbidos, património de todos nós. 

 


