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por Rui Canas Gaspar

Setúbal na História ou histórias de Setúbal

A Casa dos Pescadores

O porto de Setúbal animava-
-se sempre mais em véspera 
de partida dos navios baca-
lhoeiros para a faina. Muitos 

deles aqui aportavam para receber 
grandes carregamentos de sal, pro-
duzido nas salinas desta região, um 
produto destinado à conservação do 
bacalhau pescado lá longe.

Figuras femininas trajando de forma 
diferente das mulheres setubalenses 
vinham até ao cais despedir-se dos 
seus maridos, elas vestiam várias saias. 
Dizia-se que eram em número de sete, 
e o povo identificavam-nas como 
oriundas da Nazaré, embora muitas 
dessas mulheres aqui chegassem de 
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comboio vindas de Aveiro e de outras 
localidades mais a norte.

No Outono, quando os navios ba-
calhoeiros regressavam a Portugal, 
traziam nos seus porões mais do que 
carregamentos de bacalhau salgado. 
Ali também eram transportadas bar-
ricas de óleo de fígado de bacalhau. 
Um produto pouco saboroso que era 
ministrado às crianças das escolas do 
ensino primário como fonte impor-
tante de nutrientes essenciais.

As crianças, filhas de pescadores que 
frequentavam o ensino básico na es-
cola existente no edifício da Casa dos 
Pescadores, no Parque das Escolas, 
hoje designado por Largo José Afon-
so, embora a contragosto, na cantina, 
formavam em fila indiana, e tinham 

de engolir uma colher de óleo diaria-
mente. Por vezes para cortar aquele 
gosto intenso e algo estranho para as 
crianças era-lhes permitido comer um 
pouco de laranja.

Repare-se que nos anos 50 do passa-
do século XX este edifício tinha várias 
valências, no andar térreo funcionava 
a secretaria, o consultório médico e a 
cantina escolar, o primeiro andar era 
ocupado pelas salas de aula dos alu-
nos do ensino básico e no segundo 
piso podíamos encontrar o gabinete 
da assistente social, o escritório do res-
ponsável pela Casa e as instalações da 
Escola de Pesca.

PATRIMÓNIO - A Casa dos Pescadores funciona actualmente como junta médica da Segurança Social


