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Recordo quando ainda miúdo, das idas à sertela com o meu pai.  

A sertela era uma arte de pesca praticada com a miocada. A miocada, assim chamada 

porque na aldeia as minhocas eram chamadas de miocas e que consistia em enfiar uma 

série de minhocas numa linha, o que se fazia da seguinte maneira: 

Primeiro, apanhavam-se com uma enxada as minhocas, ou nas estrumeiras, ou nas 

fazendas e também em locais onde passavam com mais frequência as águas, mas o local 

onde se apanhavam as minhocas em maior quantidade e de melhor qualidade, era mesmo 

nos terrenos dos juncais existentes a norte da aldeia do Arelho, perto da Fonte das Pias ou 

frente às Relvinhas. 

Apanhadas as minhocas, as mesmas eram enfiadas numa linha igual à que era usada para 

costurar e que se cortava dos carrinhos de linhas, normalmente num comprimento de 

quatro ou cinco braças. 

A agulha com que se enfiavam as minhocas era feita a partir de um gancho redondo que as 

mulheres usavam no cabelo, onde se fazia uma pequena incisão com uma lima para 

segurar a linha depois de abrir o gancho, a qual era atada na referida incisão, ficando a 

“agulha” com cerca de 12/15 cm de comprimento.  

A braça era medida do comprimento que ia da ponta dos dedos à ponta do nariz, 

inclinando a cabeça para o lado contrário para uma medida mais generosa. 

Depois, as minhocas eram enfiadas na agulha a partir da boca, passando pelo interior do 

corpo da mesma e eram colocadas sucessivamente na linha, até a encher completamente. 

Quando a linha estava cheia de minhocas, atavam-se as pontas uma à outra e depois 

enrolava-se esta espécie de “colar”, nos quatro dedos estendidos de uma das mãos. No 

final ficava um rolhão de minhocas que depois se seguravam com o cordão que seria atado 

à ponta de uma cana, enfiando no cordão uma chumbada que tinha um buraco central e 

que fazia pressão sobre as minhocas, mantendo o cordão em tensão quando levantado. 

Depois partia-se para a beira do rio, das valas das salinas, ou dentro da própria Lagoa em 

bateiras e começava-se a pesca à sertela. 

Primeira operação para iniciar a pesca, levar a miocada a bater no fundo do local onde se 

praticava a pesca, levantando-a de seguida cerca de uma mão de travessa do fundo. O 
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momento seguinte, era esperar que as enguias viessem a  morder o isco. Então, quando 

sentíamos que isso acontecia, levantávamos rapidamente mas sem brusquidão a miocada, 

e colocávamo-la por sobre um chapéu de chuva aberto, ou sobre um alguidar de folha, 

usado normalmente para levar a roupa a lavar no rio, para onde caiam as enguias, que se 

soltavam ao sentir-se fora de água. Quando a sertela era feita dentro da bateira, era para 

esta que se encaminhavam as enguias apanhadas.  

A chumbada era também feita artesanalmente. Com um bocado de papelão enrolado 

fazia-se uma espécie de cartucho em cone que se colocava dentro de um outro cone feito 

no chão. Pelo meio, espetado no vértice do cone, passava um bocado de caniço com um 

diâmetro não muito largo, mas suficiente para passar o cordão. Num recipiente 

improvisado, que podia ser uma velha frigideira, ou às vezes a tampa de uma caixa de 

graxa dos sapatos, derretia-se ao lume o chumbo necessário para fazer a chumbada. 

Quando o chumbo estava derretido, vazava-se com cuidado para dentro do cone que 

estava no chão, e moldava-se assim a chumbada.  

Depois de arrefecido o chumbo, retirava-se a chumbada do chão que às vezes se tinha de 

acabar melhor com um canivete, e pelo buraco onde se tinha colocado o pedaço de caniço, 

passava-se o cordel que ia atar-se à miocada e depois à ponta da cana que iria pescar. Na 

ponta da cana, enrolava-se a parte excedente do cordel, que depois se desenrolava ou 

voltava a enrolar, em função da profundidade das águas onde se ia praticar a sertela. 

Com um pouco de sorte, no local escolhido e com as enguias a dar, podiam apanhar-se 

umas boas dúzias, que depois se comeriam fritas, assadas, ou de caldeirada e que algumas 

vezes se vendiam na Vila de Óbidos, para aumentar o pequeno rendimento, que muitas 

vezes durante as largas semanas de rigorosa invernia, era o único existente. 

Algumas vezes me dirigi do Arelho a Óbidos a pé, com as enguias que o pai tinha 

apanhado para as vender às senhoras da Vila, na praça que funcionava debaixo dos 

plátanos existentes lateralmente à Igreja de Santa Maria (junto à prisão existente onde 

hoje se situa o Museu Abílio), não sem antes ter de as amanhar, que isso era trabalho que 

as senhoras não sabiam, ou não queriam fazer. Normalmente quando se pescava no rio 

em tempo de forte corrente, escolhia-se como bom local para a pesca, um sítio logo a 

seguir a uma curva, aproveitando a diminuição natural da corrente, provocada pela curva. 

Como normalmente as enguias sobem a corrente junto à margem, esses eram locais por 

onde as mesmas com alguma sorte acabariam por passar. Se a sertela fosse feita na Lagoa, 

era normal escolher um local junto às zonas de caniços, onde habitualmente as enguias 

andavam à comedia e depois era esperar que também nesta situação e com alguma sorte 

à mistura, o engenho do pescador fizesse o resto. 
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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. 
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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. 

 


