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Nesses tempos havia também a possibilidade de apanhar mexilhões que se criavam no 

lodo da Lagoa, recordo-me já depois de casados e os filhos ainda pequenos, passarmos 

algum tempo das férias no Bom Sucesso e irmos algumas vezes apanhar mexilhões, no 

lodo junto à Poça existente no Braço do Bom Sucesso. 

Entrávamos na Lagoa e íamos remexendo o lodo à procura dos mexilhões, e de vez em 

quando, lá se apanhava um, enorme, que não cabia na mão. 

Eu recordo de me divertir imenso, com as reacções da minha mulher que não tinha sido 

habituada à Lagoa desde pequena como eu. Às vezes acontecia que quando mudávamos 

de posição, uma ou outra enguia que estava no lodo, passava roçando-nos as pernas ou 

fugindo debaixo dos pés e aos gritinhos da minha mulher respondia eu com uma boa 

gargalhada. Com o tempo, ela habituou-se a gostar da Lagoa e perdeu o medo de pisar o 

lodo. 

Depois era deixar os mexilhões algum tempo em água para perderem o lodo, lavá-los bem 

e abri-los ao calor em cima de uma chapa. Era um petisco bem apetitoso que julgo hoje 

dificilmente alguém terá possibilidade de provar, apanhando nesse mesmo local os 

mexilhões que ainda é possível apanhar noutras zonas da Lagoa. 

Também íamos às vezes de noite na maré vazia com um candeeiro, aos caranguejos nas 

margens e nas águas pouco profundas da Lagoa. Para isso era preciso ter cuidado, 

tentando apanhar os ditos por detrás das presas abertas, prontos a ferrar-nos em defesa 

própria.  

Recordo-me que uma vez, em que com a minha mulher e outros amigos fomos de noite 

aos caranguejos, um de razoável tamanho me ter ferrado num dedo. Como eu tinha a 

outra mão ocupada, não me lembrei de outra coisa que não fosse eu próprio morde-lo 

para ver se me largava. Esqueci-me no entanto de um pormenor importante, é que o bicho 

ainda tinha livre a outra perna e não perdeu tempo a defender-se, ferrando-me no queixo, 

apanhando carne e barba e aí fiquei eu de caranguejo pendurado, esperando doridamente 

que o mesmo largasse a presa e se deixasse cair na água, ante os gracejos dos 

acompanhantes que aproveitaram para rir da situação. 

Também nesses tempos já longínquos, havia grandes quantidades de mexilhões no Braço 

do Bom Sucesso, que em toiças (um aglomerado de mexilhões presos uns aos outros) se 
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apanhavam de dentro das bateiras nas marés vazias. Era então possível caso se quisesse, 

encher várias sacas de linhagem com mexilhão. 

Perdeu-se esse local, mais ou menos na primeira metade dos anos oitenta do século vinte, 

porque ao ter-se dragado essa zona do Braço para possibilitar o aproveitamento da Lagoa 

para a prática do remo, se destruiu a zona de criação dessa espécie. 

Referir que nesta mesma zona, na pista de remo então criada, foi feita a primeira regata 

entre as Universidades de Oxford e Cambridge, que ao que se dizia, foram também as 

primeiras realizadas fora de Inglaterra, já na segunda metade dos anos oitenta do citado 

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. 

 


