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Durante muito tempo, a Arte-Xávega foi 
um agrupamento de pescadores sujeito a usos e 
costumes tradicionais sob a chefia de um gover-
no ou patrão, dedicando-se à faina do mar, e que 
tomou, no decorrer do tempo, vários nomes: 
chinchorro, companhia, companha, e sociedade 
de pesca. Um processo de pesca artesanal que 
designava uma agremiação formada por socie-
dades com capitais coletivos ou individuais. 

Numa companha tradicional os homens 
dividiam-se em dois grupos: os “homens do 
mar”, isto é, os remadores que conduziam o bar-
co para o “largadouro” onde era lançada a rede; 
os “homens de terra” que se encarregavam dos 
“aparelhos”, isto é, das redes e das cordas. A 
tripulação de um barco do mar dependeu sem-
pre diretamente da sua dimensão. Os de maior 
dimensão podiam albergar 60 homens, distribuí-
dos por terra (24) e por mar (36). Com o passar 
dos anos este número foi diminuindo, e na atua-
lidade uma companha é constituída por cerca de 
8 a 12 homens.

À frente dos homens de mar está a figura do “Arrais 
de Mar” o mestre supremo de toda a companha. Comanda 
a navegação e dá ordem para o lançamento das redes. É o 
homem escolhido pela sociedade patronal para governar a 
companha; a figura do mestre a que todos obedecem e res-
peitam. Tem como seu “súbdito” o Arrais de Terra a quem 
transmite ordens. Hoje em dia tanto os homens que vão no 
barco como os que trabalham em terra são designados de 
pescadores, mas no passado as funções de cada homem de 
mar e de terra estavam bem delineadas como podemos ve-
rificar nos quadros seguintes. Em terra também se destacava 
a figura do redeiro, aquele pescador que detinha o saber da 
confeção das redes e do seu conserto.

HOMENS DE MAR
DESIGNAÇÃO FUNÇÃO

Metedor Remava no meio do remo
Caneiro Remava na extremidade do remo
Calador Lançava as redes ao mar
Reveseiro Substituía os colegas 
Espiador Puxava as cordas dos cambões do remo
Camboeiro Puxava a corda amarrada ao remo
Proeiro Evitava que o barco ficasse atravessado
Maião Remava no remo dianteiro
Requinteiro Remava sentado nos extremos do bordo
Vareiro de Proa Assegurava a entrada do barco de mar 

em segurança.
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HOMENS DE TERRA
DESIGNAÇÃO FUNÇÃO

Arrais de Terra Coordenava a limpeza, cordas e a apare-
lhagem do barco

Redeiro Confecionava e consertava a redes
Carpinteiro Consertava as avarias do barco e remos
Colhedor Colhia as cordas
Guarda Zelava pelos apetrechos do barco
Gerente Patrão da companha
Escrivão Fazia a contabilidade da empresa
Calafate Vedava o casco do barco
Amarrador Amarrava o tramelho do gado
Guarda de noite Guardava os apetrechos durante a noite
Chamador Chamava os pescadores para a faina
Ajudante de arrais Dava apoio ao arrais de terra
Vareiro de terra Tratava dos bordões e do varal
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 O “Chamador”, pelo uso de instrumentos 
de comunicação primitivos, era outra das figu-
ras que se destacava dentro dos “homens de 
terra”. Primitivamente os sons emitidos por ele 
eram efetuados através de um búzio de mar ou 
de um corno de bovino. O instrumento acústico 
do “chamador” da companha exigia maior esfor-
ço no sopro, para que o som reproduzido fosse 
ouvido o mais distante possível. 

Mais tarde, passou a estar acompanhado 
da sua “buzina” de chapa de flandres e de for-
ma cónica. Era o primeiro homem da Companha 
a despertar. A sua principal tarefa consistia em 
avisar o arrais e todos os seus camaradas que 
o mar estava favorável para a faina. Uma vez 
concluída esta tarefa, dirigia-se para uma das 
dunas mais altas da praia, onde soprando o seu 
instrumento, avisava as gentes das freguesias 
rurais vizinhas, chamando assim, pescadores e 
homens do gado, para que estes se deslocassem 
para a praia e se desse início à faina. A buzina 
andava sempre presa às suas costas. 

No decorrer do século XX surge o “pen-
dão”, ou como pronunciavam os pescadores o 
“pandão”. Tratava-se de um aparelho constituído 
por uma vara de grandes dimensões, aprumada 
verticalmente, com uma rede envolvida por um 
arco de ferro cilíndrico (camaroeiro) suspenso 
por uma corda na extremidade mais alta da vara. 
Quando o mar estava de feição, o camaroeiro 
era içado para o alto, para que desta forma fosse 
avistado nas freguesias vizinhas pelos homens 
da faina.
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A estrutura de uma sociedade de pesca 
não sofreu grandes alterações. A utilização de 
barcos com motor reduziu o número de homens 
de mar e homens de terra, mas e na sua essên-
cia, as funções atribuídas a cada pescador man-
tem a mesma operacionalidade do passado. To-
mando como exemplo o rol de tripulação de uma 
Companha constatamos que a diferenciação en-
tre homens de mar e homens de terra continua 
válida. O patrão (armador) e o arrais chefiam 
uma empresa que agrupa cerca de doze homens. 
Atualmente todas as embarcações de pesca em 
funcionamento entre Caminha e Espinho perten-
cem à capitania do Douro, tendo que ostentar no 
barco a palavra “Douro”. 

De acordo com o Padre André Lima, a pri-
meira companha que se estabeleceu em Espinho 
teria vindo do Furadouro, concelho de Ovar, e 
era designada por “Ala”. No entanto, não temos 
nenhuma documentação que nos permita datar 
esta empresa de pesca. Companhas com o nome 
de “Rei-ao-Mar”, “Trez Anjos”, “Sarampo”, “Cana 
Verde”, “Bexiga”, “Pucha Força”, “Velha” ou do 
“Senhor dos Aflitos”, “D’ Anta” e “Granja” tam-
bém são mencionadas por André de Lima. Con-
tudo, o documento mais antigo que conhecemos 
com referência à constituição de uma companha, 
está datado de 5 de novembro de 1811, e trata-
-se da escritura de contrato e obrigação da com-
panha São José de Riba-Mar, chefiada pelo arrais 
Bernardo de Pinho Branco. Era uma sociedade 
constituída por perto de cem pescadores, oriun-
dos de Ovar, os quais, por motivos profissionais, 
fixaram residência na costa de Espinho. As com-
panhas “Velha dos Mossos”, “Nova” e “do Arrom-
ba”, todas da freguesia de Anta e que pescavam 
na Costa de Espinho, estavam em funcionamen-

to em 1826, como comprovam algumas fontes 
primárias sobre as normas de cumprimento da 
pesca de cerco e alar para terra. Até ao final da 
primeira metade do século XIX foram constituí-
das muitas companhas que davam trabalho a jo-
vens pescadores, que assim e ao abrigo da lei de 
recrutamento militar tinham o privilégio da isen-
ção do serviço militar obrigatório baseada nos 
argumentos das dificuldades e perigos que a fai-
na da pesca acarretava. A nova lei de 27 de julho 
de 1851 generalizou o dever do serviço militar 
acabando com esse privilégio, facto que contri-
buiu para a diminuição e a inscrição do número 
de companhas, causando também um impacto 
emocional muito forte junto das classes pisca-
tórias e da sua relação com a coroa portuguesa.

“Noutro tempo, tiravam a rede à mão, e 
os que dos campos vinham para este dificílimo 
labor estavam isentos do serviço militar.” (Miguel 
de Unamuno, “A Pesca de Espinho”, agosto de 
1908.)

Ao longo de mais de dois séculos foram 
muitas as Companhas que trabalharam e extraí-
ram peixe do mar de Espinho. A título de exem-
plo citamos algumas dessas sociedades de pes-
ca. A maioria dos nomes estão relacionados com 
a devoção a vários Santos e Padroeiros para ob-
tenção de proteção e segurança dos pescadores, 
suas famílias e embarcações. 

Um dos exemplos mais emblemáticos de 
uma dessas sociedades de pesca, quer pela sua 
grandeza em termos de número de assalariados, 



quer pela quantidade de capitais que movimen-
tava, foi a Sociedade de Pesca Costa Verde, Limi-
tada, criada nos anos 50 do século XX, com sede 
na rua 14 n.º 673. Por escritura pública de 13 
de Abril de 1959, foi admitido como novo sócio, 
Manuel Moreira dos Santos, subscrevendo uma 
quota de 10.000$00, elevando para 110.000$00 
o capital da referida sociedade. No quadro se-
guinte fica o registo, ainda que incompleto, de 
algumas companhas que foram constituídas em 
Espinho ao longo de mais de dois séculos.

Nos anos 60 e inícios dos anos 70 do sé-
culo XX, destacava-se a companha de Alberto de 
Bastos Maia, que ficou conhecido como o “Maia 
dos Camarões”. O negócio da preparação e da 
venda dos camarões começou com o seu pai que 
tinha um armazém na rua 2, entre as ruas 31 e 
33. Posteriormente, Alberto Maia, continuou com 
o armazém de venda numa casa situada entre 
a Av. 8 e a Rua 4. Também o seu irmão Narciso 
Maia se dedicou a este comércio. Estamos a falar 
do famoso camarão da costa, que poderia ser 
apanhado na Aguda, em Matosinhos ou em ou-
tro local. O nome “camarão de Espinho” ficou a 
dever-se não ao local onde era pescado, mas sim 
ao método de preparação realizado pela família 
Maia, que o comercializava em todo o país. Ainda 
hoje de norte a sul de Portugal encontramos nos 
cardápios dos restaurantes o afamado “camarão 
de Espinho”

COMPANHAS DE ARRASTO COSTEIRO EM ESPINHO
São José de Ribamar Velha dos Mossos Nova
Arromba Ala Rei-ao-Mar
Trez Anjos Sarampo Canna-Verde
Bexiga Pucha Força D´Anta
Granja/Moleiros/Almas A Limonada A Cachimbó
A Velha Senhor dos Aflitos Folha
Saragoça Sabeler Pereira
Vinhos De Paramos Benditas Almas
Santíssima Trindade Nossa Senhora da Ajuda S. Sebastião
Nossa Senhora de Fátima Senhor dos Aflitos 2 S. Pedro
N. Sra. Rosário de Fátima N. Senhora da Saúde N. Senhora da Conceição
Nova Mirense São Paio da Torreira Pesca Susana
Pesca de Espinho Senhora dos Aflitos Lda. Do Morgado
Aluai Maria Do Jeremias
Santa Cecília Senhora da Guia Nossa Senhora do Mar
Costa Verde D´Espinho Viva Espinheira
São João N. Senhora da Aparecida Vicking e Vicking I
De Silvalde Santa Catarina Mar Salomão
Coração de Jesus e Maria Dos Arruaça Nova Companha do Sal
Nova de São Cristovão Senhor de Matosinhos Fé em Deus
N. Senhora da Boa Nova São Torcato Lobo do Mar
Santo António Nelson e Sérgio Vamos Andando
Mar de Esmoriz Boa União Rita Carolina
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Companha Nossa Senhora da Aparecida. Coleção Artur Faustino.



Nas memórias da pesca com arte-xávega 
em Espinho estão as figuras de alguns pescado-
res, que pela sua determinação, coragem e sabe-
doria foram honrados e humildes arrais: Afonso 
Arruda, Florêncio Brandão, Fernando Nogueira, 
Zé Barraca, Zé Torreco e Zé Nucha. 
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As companhas “A Velha” e “Senhor dos 
Aflitos”, tiveram como arrais António de Pinho 
Branco Miguel. O seu filho, também de nome, 
António de Pinho Branco Miguel (1855-1923) foi 
o primeiro presidente da Junta de Freguesia de 
Espinho, instituída em 30 de dezembro de 1890, 
depois da criação da Junta de Paróquia em 23 
de maio de 1889. A família já tinha tradições na 
gestão das companhas: o seu avô, Bernardo de 
Pinho Branco, foi arrais da Companha S. José de 
Riba-Mar, e tal como seu pai, começou a vida 
como arrais na companha a “Velha”. Pertenceu 
à comissão fabriqueira da nova Capela de Nos-
sa Senhor da Ajuda, concluída no ano de 1883 
e, também, à Irmandade de Nossa Senhora da 
Ajuda (1885), da qual foi o primeiro juiz ou pre-
sidente. Já como presidente da Junta, foi um dos 
obreiros da construção do cemitério de Espinho 
e, em 1892, cedeu os terrenos para a construção 
do Bairro da Rainha. Após a conclusão do seu 
mandato, em 1896, como presidente da Junta 
de Freguesia de Espinho, continuou ligado a esta 
instituição como vogal, tesoureiro e vice-pre-
sidente, mantendo-se na Junta até 1918. Foi, 
também, um dos obreiros da construção da atual 
Igreja Matriz de Espinho.

António de Pinho Branco Miguel. Coleção Odete Miguel



Uma outra família de arrais muito conhe-
cida pelas gentes vareiras foi a “Sabeler”, pro-
prietária de uma antiga companha. De acordo 
com o antropologista Agostinho Farinha Isidoro, 
os “Sabeler”, são descendentes de um dos arrais 
que mais se distinguiu na pesca da sardinha em 
Espinho durante o século XIX – o Tio Zé Sabe-
ler, designação como era conhecido. A alcunha 
“Sabeler”, deriva do facto de não ser analfabeto, 
como também o não foram os seus descenden-
tes, facto que, à data”, era pouco vulgar entre 
pescadores e outras classes laboriosas. Durante 
longos anos, foi patrão da companha “Sabeler”. 
A destruição progressiva das casas dos pescado-
res provocada pelas invasões do mar e o rarea-
mento da sardinha na costa de Espinho, levou ao 
êxodo de muitas famílias de pescadores. A dos 
“Sabeler” fixou-se na Afurada, vindo o velho Tio 
Zé Sabeler a morrer, em 16 de Junho de 1884, 
a bordo de um barco saveiro, quando entrava 
na barra do Douro. O seu filho mais velho, José 
Ferreira Neto, o “Sabeler”, também natural de 
Espinho, veio mais tarde a revolucionar toda a 
indústria de pesca em Matosinhos ao introduzir 
o sistema de pesca conhecido por “cerco ameri-
cano”. Em Espinho, os sobrinhos de José Ferrei-
ra Neto, Amélio Ferreira Neto e Manuel Ferrei-
ra Neto, continuaram no governo da companha 
“Sabeler”.

Amélio e Manuel Ferreira Neto (Sabeler). Coleção Odete Miguel


