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Lembro-me também da apanha do limo na Lagoa, que ia posteriormente fertilizar os 

terrenos circundantes. 

As bateiras navegavam na Lagoa umas vezes vazias, outras completamente cheias do 

verde limo, quase com a água a entrar pela borda, que ficava a cerca de uma mão de 

travessa da superfície das águas, o qual era colhido manualmente e com muito esforço, 

através das ganchas que os homens enrolavam à volta das finas plantas, quais cabelos, 

antes de arrancarem ou partirem o limo neles enrolado e que de seguida era depositado 

nas bateiras, ou com os gadanhos, que eram grandes ancinhos com cabos compridos com 

que se colhia directamente também da Lagoa o precioso limo, ou com as ganchas, sendo 

depois arrumado e posteriomente descarregado com forquilhas e ancinhos (as ganchas era 

feitos de um pedaço de ferro com cerca de um centímetro e meio de diâmetro em forma 

de foice com a ponta afiada e colocados na parte de baixo de uma vara comprida. Os 

gadanhos tinham a forma normal dos ancinhos, cujos dentes eram feitos com pregos 

bastante compridos, pregados numa base de madeira com cerca de trinta e cinco a 

quarenta centímetros de comprimento). 

Eram dias inteiros de trabalho penoso, recompensado com a venda do limo aos 

proprietários umas vezes, e outras, usado pelos próprios apanhadores, em terrenos que 

eles mesmos cultivavam. 

Nesta apanha manual do limo, acontecia que ficavam em suspensão nas águas da lagoa, 

grandes quantidades do mesmo, que se soltava dos gadanhos e das ganchas. 

Em noites de vento forte vindo de norte, as conhecidas nortadas, esse limo em suspensão 

acabava arrastado para as margens, onde alguns proprietários dos terrenos circundantes, 

entre eles a minha avó e os meus tios, o apanhavam às vezes alta madrugada, e o 

colocavam em montículos fora da zona das marés, passando depois com o carro puxado 

pelas vacas para o levar para os terrenos da Galiota, onde era espalhado, antes de se 

proceder às lavoeiras (acção de lavrar os terrenos). 

Recordo-me ainda de ver na Lagoa um barco moliceiro, com a sua vela branca (típico da Ria 

de Aveiro), que era propriedade de um residente no Nadadouro que o usava em especial, 

na apanha do limo. Era um barco muito maior do que as tradicionais bateiras e só era 
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possível navegar na Lagoa, porque ao tempo os fundos da mesma eram muito mais 

profundos. 
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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. 

 


