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Lembro-me também das pescarias que se faziam na Lagoa à fisga. A fisga era como que 

um arpão de vários dentes, às vezes dez ou doze, com cerca de vinte e cinco centímetros 

de comprimento ou mais, em aço, colocado no fim de um cabo com cinco ou seis metros 

de comprimento. 

Era uma pesca que já então era proibida, mas que não obstante se fazia, não só porque as 

autoridades marítimas fechavam um pouco os olhos, mas também porque nesses tempos 

não tinham meios suficientes e rápidos, para fazerem a fiscalização em tempo útil. 

Bem escolhida a zona da Lagoa começava a faina de fisgar, que consistia em espetar a 

fisga nos fundos lodosos supostamente frequentados pelas enguias, onde com alguma 

sorte mas também saber, se iam fisgando as enguias que depois se colocavam dentro, no 

fundo da bateira. 

Algumas vezes, acontecia fisgarem-se enguias de grande porte, isso sentia-se logo, porque 

o cabo da fisga era bruscamente abanado, se acaso se não andava sozinho, pedia-se ao 

companheiro que desse uma ajuda, espetando a sua fisga junto da outra para que os dois 

pudessem retirar a monumental enguia. Algumas vezes porém, isso não era possível 

porque a enguia partia um ou dois dentes da fisga e acabava por fugir. 

Em certas ocasiões, era possível apanhar boas caldeiradas de enguias por este método, e 

era normal pelo tempo da Quaresma, especialmente em Quinta-Feira Santa, ou por alturas 

de alguma festa da aldeia, dirigirem-se grupos de homens até à Lagoa, para apanharem 

umas boas caldeiradas. 

Com a fisga, era possível fazer uma outra arte de pesca proibida também por lei, mas que 

dava um certo gozo. Era a chamada pesca ao candeio. Nunca fui especialista nessa arte, 

mas sabia conduzir calmamente à vara a bateira, para que um especialista pudesse fazer a 

referida pesca, que era feita normalmente mais junto à Aberta, onde dava a possibilidade 

de apanhar melhor peixe, mas fazia-se também em toda a extensão da Lagoa. 

Conheci dois irmãos o Zé Aleixo (já falecido) e o Júlio meus parentes, nascidos no Vale 

Benfeito, na zona onde hoje se situa o Empreendimento da Praia d’El-Rei, para quem 

algumas vezes em noites calmas e escuras de verão, conduzi a bateira para que eles junto 

ao candeeiro pudessem praticar a pesca ao candeio. 
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É necessário ser-se especialista, pois dentro de água nós conseguimos ver o peixe numa 

posição, mas efectivamente ele não está no local em que nós pensamos estar a vê-lo, há 

uma pequena diferença provocada pela refração dos objectos na água e era necessário 

dar os devidos descontos à fisga, para que ela não passasse ao lado do peixe que se queria 

apanhar (não acredito que ainda haja hoje alguém que se sujeite a fazer a pesca ao 

candeio, devido ao facto de a fiscalização ser agora também nestes casos, muito mais 

activa e eficiente.). 

Bons robalos, linguados, solhas, enguias, sapateiras até, apanhavam os irmãos Aleixo, que 

eu acompanhava nos distantes anos da década de setenta do século vinte. 
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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. 

 


