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FIC(;AO, ESPA(;O E SOCIEDADE
Notas para uma leitura geografica e social
da obra de Alves Redol - A vieiros.

Fernanda Delgado Cravidao *

Resumo
A investigafiiO geografica em Portugal com base em obras literarias niio tern grande tradifiio. A
que se tern produzido tern sido principalmente no dom(nio da Geografia Hist6rica, onde existe um vasto
conjunto de estudos publicados. Com este texto pretende-se dar um contributo para a importtincia que a
literatura pode assumir neste dom(nio. Com o estudo de Avieiros tenta-se mostrar como uma obra de
ficf[W permite reconstruir, em pequenas comunidades piscat6rias, os seus percursos sociais, econ6micos
e cu/turais, as suas relafoes com o territ6rio e o decUneo progressivo de algumas formas de mobilidade
espacial que assumiram importante significado no pats.
Pa/avras Chave: Avieiros. Geografia e ficfiiO. Migraf6es internas.

Resume
£'investigation geographique au Portugal, ayant pour base les oeuvres litteraires, n'a pas de
grande tradition. Ce qui a ete fait ,Jut principalement dans le domaine de la Geographie Historique, ou il
existe un vaste ensemble d'etudes publiees. Avec ce texte, on pretend donner un contribut pour
/'importance que La litterature peut assumer dans ce domaine. Avec /'etude d'Avieiros, on essaie de
demontrer, comment une oeuvre de fiction permet de reconstruire en petites communautes de peche, ses
parcours sociaux, economiques et culturels, ses relations avec le territoire et le declin progressif d'une
certaine maniere, de mobilite spatia/e qui assumerent une importante signification dans le pays.
Mots-cles: Avieiros. Geographie et fiction. Migrations internes.

Abstract
There is no great tradition in Portugal of geographical research based on works of literature. Most
of what exists has been done in the area of Historical Geography, where there is a large body of
published work. This paper aims to contribute to the significance that literature can have in this field.
Through the study of Avieiros, an attempt has been made to show how a work of fiction allows us to
reconstruct the social, economic and cultural development of small fishing communities, as well as their
relationships with the territory and the progressive decline of various forms of spatial mobility which
have assumed considerable importance in this country.
Key Words: Avieiros. Geography and fiction. Internal migration.

*

Este texto tern como base uma comunica~ao apresentada em Vieira de Leiria em Novembro de 1992.
Cumpre-me agradecer a Senhora Dr•. Ana Maria Tome Parracho Brito o convite que me dirigiu no sentido de participar nas
comemora~oes dos 50 anos da publicayao de Avieiros.
Ao Sr. Presidentc da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria agradeyo a disponibilidade em ceder algumas fotografias que fazem
parte do csp61io daquela fregucsia.
Ao Sr. Manuel Letra, aviciro residente em Escaroupim, o meu bern haja por todas as informa~oes que teve a amabilidade de me
fornecer.
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1-INTRODU<;AO

"N6madas do rio, como ciganos na terra,
tinham vindo da Praia da Vieira e faziam
vida a parte: chamavam-lhes avieiros."
Alves Redo! , 1967.

A investigar;ao geografica com base em obras
literarias nao e uma questao recente em Portugal.
Porem, tern sido principalmente no domfnio da
Geografia Hist6rica que os estudos tern tido maior
desenvolvimento. Nesta linha colocam-se, entre
outros, os trabalhos de JULIA GALEGO e
SUZANNE DAVEAU (1986), JOAO GARCIA
(1986 a e b ) entre outros.
Em Espanha foi a literatura de viagens que
despertou maior interess e e fornecendo
significativa quantidade de material para a analise
de ge6grafos e historiadores (BIANCHI, 1985;
ORTEGA et al., 1988; C. CARRERAS I
VERDARGUER, 1988).
Outros autores, como J. VILACRASA e
IBARNZ (1988) publicaram alguns estudos que
reflectem quer a prop6sito da informar;ao que as.
fontes literarias disponibilizam, quer da conexao
entre Geografia e Literatura. As descrir;oes dos
espar;os, dos tempos, das personagens, das
relar;oes afectivas, sociais e culturais que se
entrecruzam entre elas e no territ6rio, transmitem,
ao leitor, a percepr;ao que cada autor tern das
comunidades onde se constroem as suas hist6rias.
0 ge6grafo pode encontrar, aqui, urn vasto campo
de analise.
A literatura portuguesa e particulannente rica
em obras que permitem rcconstruir geografia de
lugares, grupos sociais, percursos, modos de
ocupar;ao do espayo, isto c, um conjunto de
fen6menos que com maior ou mcnor expressao
tern marcado a evolur,:ao e a dinamica da
sociedade portuguesa. Citaremos apenas alguns
exemplos. A Selva e Os Emigrantes de
FERREIRA de CASTRO (1991, 38~ ed.) dao-nos
a conhecer outra face da emigrar;ao para o Brasil.
"... E quando o ingcnuo conscguia triunfar (... ) e
descia sorridente e pcrturbado pelo contacto com
o mundo urbana, a caminho da terra nativa (... ) la
estava Macedo com os colegas e as suas
hospedarias, que o haviam explorado na subida e
agora o exploravam muito mais ainda ... De urn
dia para o outro , o seringueiro de "saldo" (... )
via-se sem nada e sem saber como o haviam
despojado".
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A obra de E<;A de QUEIROS e
particularmente fecunda seja no domfnio da
descriyao dos espa<;os - da urbanidade de Paris a
simplicidade da vida rural de Tormes -, seja das
diferentes percepyoes do tempo, das relar;oes
sociais que dominavam na epoca ou mesmo dos
roteiros gatron6micos que e possfvel reconstruir a
partir da leitura dos se,!IS escritos. Veja-se,
tambem, o trabalho de JOAO C. GARCIA (1986
a) onde este autor analisa o turismo no final do
seculo passado a partir de escritos de Eya de
Queir6s. Estancias como Biarritz, Pau e Arcachon
" o clima, a paisagem, as cidades mas sobretudo o
turismo e os turistas" sao particularmente
observados pelo autor de Os Maias.
Posteriormcnte outros autores, nomeadamente
os que estiveram ligados ao movimento
neo-realista, perrnitem-nos reconstruir o universo
social, econ6mico, cultural e polftico de urn tempo
ainda pr6ximo. CARLOS OLIVEIRA centra
quase toda a sua obra na Gandara - territ6rio
situado no centro litoral portugues, tardiamente
povoado, pobre, e de onde safram , quer para
outras areas do pafs quer para o Brasil, e mais
recentemente para a Europa milhares de
gandareses; MANUEL da FONSECA tern no
Alentejo, com todas as contradir;oes que tern
marcado a sua hist6ria, o universo onde as suas
personagens vi vern, lutam e morrem; AL YES
REDOL e marcado e marca toda sua obra literaria
pela sua vivencia junto ao rio Tejo. As pequenas
comunidades de pescadores e agricultores que
sazona1mente procuravam ou no Ribatejo ou no
Tejo o trabalho que 1hcs escasseia nas suas terras
de origem constituem o fulcra da sua ficr;ao. Em
A vieiros Alves Redol transmite toda a sua
sensibilidadc, capacidade de observayao e
reflexao quer do(s) espar;o(s) quer das
comunidades a que pretende dar voz. Desde os
diversos itinerarios das suas pe rsonagens, aos
conflitos sociais e afectivos que se desenvolvem
nos pequenos nucleos que constituem as
comunidades piscat6rias, as esperanr;as da
popular;ao por urn quotidiano melhor e as
desilusoes que quase sempre os perseguem,
A vieiros constitui urn exemplo de como urn a obra
de ficr;ao permite conhecer comunidades quase
desaparecidas e que fizeram parte, durante largo
tempo, da geografia das migrayoes em Portugal.
Este texto tern dois objectivos principais: por
urn lado homenagear, ainda que de fo rma
modesta, o esc ritor e o homem que foi Alves
Redol; por outro evocar os A vieiros - genre
an6nima que ao Iongo de muitas dezenas de anos
procurou no rio Tejo o que em Praia da Vieira
nao encontravam: mclhores horizontes de
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trabalho. Mas se a esperanc;a era essa, nem sempre
a realidade permitiu que se cumprisse.
Situada a Norte de S. Pedro de Moe! e
distando cerca de 20 km de Leiria, Praia da Vieira
e mais outro exemplo de urn nucleo litoral que
durante largo tempo apenas era habitado por
populac;ao pobre, em geral oriunda de outras
areas situadas mais a nortel que em
complementaridade com a agricultura exerciam a
actividade piscat6ria. Porem, esta s6 podia
realizar-se durante os meses de Verao e por isso,
parte da sua populac;ao procurava, em outras
paragens, o trabalho que aqui escasseava. As
margens do rio Tejo eram quase sempre o local
de chegada.
De resto o texto de Alves Redo! indicia o
perifcrismo econ6mico, cultural e social que
durante largos anos dom inou em numerosas areas
do litoral portugucs, onde Praia da Vieira nao
constitui excepc;ao. Quando Toino, marido de
Olinda (p. 208) coloca a hip6tese de fugir a tropa
e para junto do mar que pensa desertar. " Toino
( ... ) falava em desertar da tropa, fugindo ambos
para a Vieira, onde nao da riam fe da sua
situac;ao .... ". A auscncia de vias de comunicac;ao, a
existcncia de uma vasta mancha florestal, o facto
de s6 apenas no vcrao esta pequena praia ser
procurada por banhistas, nesta cpoca ainda
poucos e das areas pr6ximas, permite sugcrir que
a Praia da Vieira era econ6mica e culturalmente
pcriferica. Longe de tudo e de todos, entende-se
que muitos dos seus habitanres procurassem
novos espac;os, onde as
condic;oes
proporcionasscm outras perspectivas de vida.
Uns percorriam, anualmentc, num movimento
de vai e vem a di stancia entre o mar e o rio. No
verao, a pcsca e a aflucncia de banhistas lcva-os
ate ao mar; no invcmo o apclo do Tejo tra-los a
borda-rio. Alguns fizeram esre percurso durante
largos anos, outros, a maior parte, acabaria por se
ligar definitivamente ao rio. Nao raras vezes
olhados como "estra ngeiro s" contituiram
comunidades pr6prias de que ainda existem
testcmunhos e que dcvem scr preservados.
Alves Redo! nasceu junto ao rio e a lezfria, em
Vila Franca de Xira, no dia 29 de Dezembro de
1911. Quando urn dia !he questionaram qual o
Iugar do mundo que achava mais belo responde
sem hesitar: "o cais da minha terra". Esta resposta
- que parcce indiciar que o local onde nasccu

1 Notc-se que e frequcntc no cem iterio de Vieira de Leiria
cncontrarem-sc scpulturas-cm geral as mais antigas-, onde a
idcntifcayiio permite, de algum modo, trayar parte do percurso
dos h abitantes daquela area. Por excmplo Manuel de Quiaios
ou Antonio Tocha, entre outros.
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marcou profundamente o autor -, encerra tambem
quase todo o seu universo referenciador. Quer se
trate do universo espacial, quer a referencia seja o
universo social, a solidariedade com o povo
humilde, a esperanc;a de ver construfdo urn
mundo novo, princfpios a que Alves Redo!
permaneceu fiel ao Iongo de toda a sua vida.

2- OS AVIEIROS
Os avieiros assim denominados pela
populac;ao residente nos lugares para onde se
dirigiam sazonalmente, estes homens e mulheres
deverao ter iniciado em meados do seculo
passado urn percurso que s6 terminou depois de
dobrado o seculo XX. As deslocac;oes que entao
se desenvolviam inseriam-se num fen6meno
muito mais vasto c que afcctava praticamente todo
o pafs. Sustentadas pelos desfazamentos de
calendarios agrfcolas, pela pressao demografica,
pela existcncia de populac;ao rural depauperada,
esta~ migrac;oes - cujo sentido geral pode
cons1derar-se de Norte para Sul -, faziam deslocar
alguns milhares de trabalhadores para regi5es
onde a ceifa, as mondas ou a apanha da azeitona
necessitava, temporariame nte, de maior
quanti tativa de mao -de-obra. Compensavam,
~ssim, a falta de trabalho nas areas onde residiam.
E neste cenario que se movimentam os ratinhos
que das Bciras se dirigem, por meados de Maio,
para as ceifas alentejanas; os gaibeus, tam bern
tratados por Alves Redol, que do Ribatejo e Beira
Baixa iam trabalhar para a lezfria; os £lhavos e os
murtoseiros que, tal como os avieiros, encontram
na pesca, no rio Tejo, o trabalho que lhes faltava
nas suas terras de origem (Fig. 1).
Os elos de solidaricdade aprofundam-se, quase
scmpre, quando se esta Ionge da terra natal e
formam-se nucleos populaciona is onde
reproduzem a casa, as estruturas familiares, os
comportamentos. Isto e, reconstituem-se pequenas
"Praias da Vieira" ao longo das margcns do rio
Tejo e que espacialmcnte se difundem entre
Santarcm e Vila Franca de Xira. Vejam-se, a este
prop6si to, as fotografi as n2 s 1, 2, 3 e 4 onde se
podcm comparar as antigas habitac;5es da Praia da
Vieira - palheiros -, com aquelas que foram
construfdas pelos avieiros ao longo do rio Tejo.
Note-se que neste texto apenas se referem os
lugares mencionados em Avieiros. Porem, a sua
difusao teve maior expressao ao longo do rio
Tejo. Veja-se o trabalho de ANT6NIO MATIAS
COELHO (1985), Os Ultimos Avieiros no
Concelho da Chamusca. Neste estudo o autor

39

Cadernos de Geografia, N. ~ 11

II

.
:·...,

....

nao ha mais avieiros no Tejo para montante e
porque nao haven! mais avieiros no concelho
quando estes ( ... ) deixarem vago no Tejo urn
lugar que ninguem quer. Nessa epoca 0 Tejo era
rico em peixe e por isso apelava a essas
migrar;oes. " A meio da noire, o Tejo parecia
aceso com o lume dos archotes" (p.l12), afirma
Alves Redol referindo-se aos numerosos barcos
que entao sulcavam o rio (Fotografias nQs 5 e 6 ).
Mas tambem aqui a vida nao era facil. Os filhos,
quase sempre em numero elevado- os avieiros a
noire" nao conhecem outra distracr;ao: a de
rcpetirem o nome das estrelas e contarem os anos
de companhia pelos filhos que a bateira
embala"(p.162) .. ; o sistema em que se processava
a venda do peixe, a importancia progressiva dos
intermediaries, o desenvolvimento dos transportes
que colocam os principais portos piscat6rios mais
pr6ximos e trazem o peixe mais barato. "Sardinha
do alto! Sardinha fresca!. ... Esta e de Peniche ....
Aturdidas com a chegada das camionetas, as
avieiras ... teriam de levantar depressa e percorrer
os caminhos das aldeias e lugarejos, oferecendo o
que ficara por prer;o mais baixo." (p. 122). Estes
serao alguns dos factores determinantes para que
muitas das esperanr;as dos avieiros corressem com
as aguas do rio Tejo. A fome era frequente.
"Agora os campos estao cheiinhos de papoilas,
cujas folhas sao urn apctite para quem nao chega
a outro conduto" afirma uma das personagens da
obra de Alves Redol (p. 174).
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3 - GEOGRAFIA DOS LUGARES
"· ·~

!'"'

Fig. 1 - Correntes Intemas de Popula9ao
(Adaptado de AMORIM GRAO, 1960)

analisa as ultimas comunidades de avieiros que,
como afirma, sao "duplamente ultimos: porque
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Toda a obra deste autor de uma forma geral, e
os A vieiros em particular, demonstra que estamos
em presenr;a de urn escritor onde a paisagem
ffsica e a paisagem humana sao particularmente
tratadas. Por exemplo, ao rcferir-se aos varios
lugares, Alves Redol nao raras vezes os enquadra
geograficamcnte como, sob o ponto de vista
sociol6gico, a sua escrita e particularmcnte rica.
De resto, ao verificar-se uma coincidencia total
entre os top6nimos utilizados e os lugares - isto e,
uma sobreposi<;ao entre a fic<;ao e a realidade -,
parece ser sua inten<;ao apelar ao leitor para a
correpondcncia sociol6gia que tambem se
verificava.
Sao numerosos os lugares referenciados por
Alves Redol. Porem eles tern significados sociais e
econ6micos diversos, seja pela sua pr6pria
estrutura funcional, sej a porque adquirem
objectives diferentes para os avieiros (Fig. 2)

Fic9ao, Espa9o e Sociedade

Fot. 1 - Palheiro, actual, em Escaroupim (reconstrufdo).

Fot. 2 - Outro palheiro construfdo, por avieiros, em Escaroupim.
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Fot. 3 - Alguns dos ultimos palheiros de Vieira de Leiria.

Fot. 4 - Mercado, e Praia da Vieira, na epoca balnear. Princfpios dos anos 50.
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Praia da Vieira

•

+
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buscar o top6nimo que passaria a designar o
nucleo populacional onde se fixaram.
Em 1981 residiam em Escaroupim 209
habitantes e em 1991 apenas 141 (-32,5%).
Segundo nos informaram, em Novembro de
1992, toda a populac;ao ou e natural da Praia da
Vieira ou descende de naturais deste m1cleo do
litoral.
Palhota, tambem e referenda obrigat6ria no
percurso de numerosos avieiros. De menores
dimens6es e situada quase em frente a
Escaroupim vern registada em 1911 com 11
habitantes. Todavia nao consta no Censo de 1940.
Em 1960 residem nesta pequena comunidade
piscat6ria 48 indivfduos que habitavam 20 fogos;
em 1981 o m1mero de habitantes diminui para 21
sendo apenas de 13 o total de fogos. Segundo os
dados provis6rios de 1991 o total de populac;ao
situava-se pr6ximo do verificado no infcio do
seculo: 13 indivfduos e 15 alojamentos. De
salientar, que em Palhota, pudemos verificar que
uma antiga habitac;ao avieira e utilizada
actualmente como residencia secundaria e que
cste podera vir a ser urn fen6meno com algum
significado dentro da pequena dimensao que tern
este antigo nucleo piscat6rio.
Reguengo tinha, em 1911, 333 habitantes; em
1940, 436; em 1960 o total de populac;ao era de
319, em 1981 atingia 210 indivfduos, enquanto
em 1991 nao ultrapassava 195.
Valada, sede de freguesia, compreende-se
quer a sua maior dimensao quer a importlincia
que em termos funcionais representava para a
populac;ao do rio. Com 893 indivfduos em 1911,
aumenta para 979 em 1940. Entre este ano e
1960 perde para 789. 0 declfneo continua a

Fig. 2 - Lugares de residencia dos avieiros,
junto ao Tejo.

QUADRO 1 - Evolu~ao da Popula~ao por
Lugares. 1911 - 1991
Os micleos populacionais onde residiam, e
onde ainda habitam avieiros sao todos, ou quase
todos, lugares de dimens6es reduzidas (Quadros 1
e 2).
A prova-lo esta o facto de, por exemplo,
Escaroupim nao vir referido em qualquer
recenseamento da popula~ao ate 1960.
Provavelmente a sua pcquena dimensao levou a
classifica-lo no conjunto de isolados. Apenas em
1911 e referido no Censo - Quinta de Escaroupim
com 3 fogos e 14 habitantes. Porem, segundo
informa~6es que nos foram dadas no actual lugar
de Escaroupim nao ha coincidencia espacial entre
as duas designar;oes. Tratar-se-ia de uma quinta
pr6xima onde provavelmentc os avieiros foram

LUGARES

1911 1940 1960 1981 1991

ESCAROUPIM
PALHOfA

11

209

141

48

21

13

REGUENGO

333

436

319

210

195

VALADA

893

979

789

589

527

- anos de 1911, 1940,
Fonte: Recenseamentos da Populaqao,
1960, 1981, INE, Lis boa.
XIII Recenseamento Geral da Populaqiio e Ill
Recenseamento Geral da Habitaqao, 1991, INE, Lisboa
(resultados provis6rios).
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QUADRO 2- Alojamentos e Infraestruturas Sanitarias. 1991
INFRAESTRUTURAS
SANITARIAS

ALOJAMENTOS
LUG ARES

1911

1940

1960

1981
77

60

20

13

15

ESCAROUPIM

PALHOTA
REGUENGO

VALADA

3

1991

76

134

104

107

105

223

263

299

303

287

Agua

Elect

Esg.

Lixo

s
s
s
s

s
s
s
s

s

s
s
s
s

N

s
N

- anos de 1911, 1940, 1960, 1981, INE, L1sboa.
Fonte: Recenseamentos da Popular;ao,
XIII Recenseamento Cera! da Popular;ao e III Recenseamento Cera! da Habitar;ao, 1991, INE,
Lisboa (resultados provis6rios).

verificar-se ja que em 1981 residem neste nucleo
589 habitantes e em 1991 o total era de 527. Isto
e, tambem esta povoac;ao tern vindo a perder
efectivos demograficos - entre 1940, ano a que o
total de populac;ao foi mais elevado, e 1991
diminui 46,2% -, regressao a que nao sera alheio
o desaparecimento progressive das comunidades
formadas pelos avieiros.
Vila Franca de Xira constitufu sempre urn
importante nucleo de populac;ao oriundo da Praia
da Vieira.2 No entanto nao e facil computa-los a
partir dos censos ja que, fazem parte do conjunto
da populac;ao daquele centro urbana. No entanto
pela dimensao que ainda hoje adquire o local
onde residem - uma parte do cais de V. Franca -,
e facil compreendcr que tera sido urn importante
local de fixac;ao dcstes homens e mulheres que
vinham do literal junto ao mar.
Quanta as infraestruturas sanitarias e segundo
os dados provis6rios do Censo de 91, todos estes
lugares dispoem de agua, electricidade e reco1ha
de lixo. Em relac;ao a rede de esgotos apenas esta
instalada em Escaroupim e Valada.
Ha porem que chamar a atenc;ao que outros
lugares sao referenciados por Alves Redol, em
Avieiros, como comunidades piscat6rias com
caracterfsticas semelhantcs aos nucleos anteriores.
E o caso de Vau e Toureira. Em Vau pudemos
2 Sobre a importfmcia dos avieiros naquele centro urbano
veja-se o estudo de MARIA MICAELA R. T. SOARES 1973!1974- A Casa Avieira em Vila Franca de X ira, Lisboa.
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observar que se trataria de uma povoac;ao de
dimensoes muito reduzidas, de diffcil accsso, e de
que hoje, praticamente, s6 restam rufnas. Toureira
tera tido urn percurso identico e por isso nao e
referenciada em qualquer recenseamento da
populac;ao.
A geografia dos lugares leva-nos, a partir das
informac;ocs fomecidas por Alves Redol, a fazer
algumas distinc;oes entre eles e que decorrem,
como ja se referiu, das diferentes func;oes que
representavam para os avieiros. Ao Iongo do texto
e possfvel trac;ar algumas distinc;oes entre os
lugares onde habitam, os lugares onde
comercializam o peixe - savel, fatac;a -, esteiras ou
pequenos cestos; OS lugares onde pe1a epoca dos
Santos ou pela da feira anual alguns se
deslocavam com objectives que se podem
considerar ludicos.
Para os avieiros que vao conseguindo deixar o
barco - onde viveram durante anos -, a casa
constr6i-se em Escaroupim, na Palhota, Vau,
Toureira ou junto ao cais de Vila Franca
(Fotografias n 2s 5 e 6).
Todos os anos o Tejo depoe ou decompoe
praias iguais que nao chegam a criar hist6ria ....
Aquela praia porem ficou. E os avieiros sem
casa, vagabundos do rio, comec;am por ali a
erguer as suas barracas. Pequenas talvez para que
nao as vissem; ou tfmidas para que nao as
mandassem destruir. As primeiras apareceram a
ilharga do rio e vo1tadas para o Norte; as
segundas vieram depois e foram dispostas la atras
numa segunda linha e a aldeia ficou com uma rua
11

11

11

Fic~ao, Espa~o

e Sociedade

Fot. 5 - Barcos de avieiros, actualmente, em Escaroupim.

Fot. 6 - Barcos de avieiros, actualmente, em Vila Franca de Xira.
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estreita, de areia suja e erva rala, e outra larga, de
~gua, mais larga e longa do que qualquer avenida
de uma grande cidade, porque e o pr6prio
Tejo." ... "As palhotas sao todas iguais" ... "Onde os
pais amam e os filhos aprendem; onde os doentes
se queixam, gemendo, e os saos se queixam
calando."
Juntava-se a madeira ao longo de meses para
depois se construir urn palheiro identico ao
deixado na Praia da Vieira. "No mouchao a
guarda do maioral Lufs la tinham eles alguma
madeira guardada para a barraca, alem de quatro
folhas de zinco, ainda boa, que a Olinda agarrara
na vazante da ultima cheia grande" ( p.163). Mas
antes de poder ser habitada os avieiros nasciam,
viviam, os que a morte nao levava cedo,
trabalhavam, sempre junto ao rio. "A casa salvo
seja, fica com dois andares: urn debaixo do casco
do bote, a cuja sombra se acolhem para se
pentearem, conversar e lavar os filhos - quarto de
banho e sala; para cima sobem por uma escada de
ripas, e Ia dormem sob o toldo ou tecto de palha e
esteiras." (p.247). "...Toldo armado no tempo de
chuvas e estrelas nas noites quentes" (p. 161).
A relayao com outros lugares fazia-se
consoante o motivo da deslocayao. Assim,
percorrendo,
apenas,
alguns
nucleos
populacionais ao Iongo do texto, Salvaterra era
local de venda quer de peixe quer do artesanato
que . executavam. "H vendeste os cestos?
perguntou para o avieiro. Ja pois, no domingo no
mercado de Salvaterra..." ( p. 164). Lisboa e, tSJ,l
como para muitos milhares de portugueses, o
mito da grande cidade. Tambem aqui o
imaginario do avieiro o fazia sonhar . "Lisboa e
coisa boa.... Sim coisa catita pra ganhar dinheiro
e ter onde gasta-lo. Ao menos isso .... " (p.175).

4- AS PERSONAGENS E 0 UNIVERSO
SOCIAL
No universo geografico e social onde se
desenrola a hist6ria de Avieiros e possfvel, ainda
que com aproximayao, trayar uma breve
caracterizayao social da populayao que constitufa
estes pescadores do Tejo.
Clotilde, madrinha de Olinda e que a recebeu
em casa para lhe proporcionar uma vida melhor,
· representa a personagem cujos horizontes se
situam na pequena burguesia. Tal como o
comerciante de Valada do Ribatejo que vendia a
credito mas exigi a juros elevados. ".. . 0 hom em
nao fia mais ... Mandaste-me comprar o Ien90 e
ficamos Ia com mais de cern mil reis; diz que nao
pod e.
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- Leva-lhe uma fataya boa.
- A gente paga e ainda da peixe; paga-se duas
vezes"
A trilogia formada por Ze Malho, Espanta e
Tubarao personifica muitos dos insucessos dos
avieiros. 0 primeiro e proprietario das redes; 0
segundo o fiel empregado e que junto aos
pescadores o representa, fazendo e desfazendo
contratos, frequentemente, em funyao de favores,
informa96es .... Tubarao personifica outras formas
de corrup9ao. "Era alcunha no Tejo para o fiscal
da pesca, que passaya por s6cio nas redes de Ze
Malho . .. " (p. 185). E "o Tubarao quem manda no
rio dos avieiros .. . Senhor do rio, das redes, dos
barcos e dos pescadores".
Mas na obra de Alves Redo! a maior parte do
universo social tern como referenda principal a
popula9ao pobre, que depende do propriet~rio
das redes, do fiscal , do comerciante, dos
intermediaries. Sao dezenas de Olindas Carramilo
e de Toinos da Vala que estao presentes directa
ou indirectamente nas aldeias contrufdas pelos
avieiros.
Porem Olinda Carramilo, que assume quanto a
n6s a personagem mais rica da obra, ultrapassa
largamente a mera fun9ao da mulher casada com
urn pescador. Alves Redol da-lhe uma dimensao
muito mais rica e vasta. As suas funyoes
extravasam o simples trabalho domestico ou
vulgar quoti~iano da mulher ou da mae.
"- ... As mulheres basta trabalhar e ter
filhos ... " afirm a alguem ao Ion go do texto (p.
187).
Porem , ela assume-se com iguais direitos e
deveres de qualquer pescador. Ela e olhada na
comunidade como a mulher que de algum modo
se libertou de urn conjunto de "valores" que
sempre fizeram parte do universo masculine.
" ... Vale-te a companheira que arranjaste" (p.150).
"Quem manda e ela.... Aposto que nunca lhe
deste um murro ... " (p. 150).
Olinda tern consciencia do que representam
para o marido estes comentarios carregactos de
ironia. Por isso quando urn dia ele lhe bate e Joao
Marujo tenta afasta-lo, e1a sacode-o e afirma :
"voces agora viram todos que 0 hom em e ele".
Porem, em casa, Ionge dos comentarios alheios,
ela volta a ser a Olinda revoltada .... " Havia tres
semanas que ela se recusa a dormir debaixo do
toldo ... Ja a chamara por cinco vezes para junto
dele, a noite, e ela pegava na manta, s6zinha, e ia
deitar-se a re"
Mas Olinda Carramilo personifica tambem, a
mulher que toma consciencia poHtica da
sociedade que a rodeia. Facto tanto mais
im portante quanto no pafs essa conscienci a
parecia adormecida, ou nao havia condiy5es para
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se manifestar principalmente nas classes mais
pobres. Mas, sobretudo, porque essa consciencia e
assumida por uma personagem feminina. Ao ser
uma das principais defensoras de se organizar
uma cooperativa com vista a libertarem-se de U
Malho e de intcrmediarios, Olinda Carramilo e o
exemplo de como uma mulher, pode simbolizar a
voz de muitas outras mulhercs e de muitos outros
homens que se mantiveram an6nimos.
Mas Olinda representa tambem, a primeira
vista paradoxalmente, as mulhcres resignadas,
embora sem nunca perderem a esperan~a.
Quando uma outra cheia do Tejo lhes leva a casa
que ja tinham construfdo, e com a mesma for~a
que ao vcr madeira grita para o marido:
"- Olha Toino! Pra casa da gentc "
"N6madas do rio, como ciganos na terra,
tinham vindo da Praia da Vieira e faziam vida a
parte: chamavam-lhe os avieiros".
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