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Manuel do Vau, pescador avieiro, 
“Porta-voz da memória Avieira” 

 

Objectivos da criação de “Porta-vozes da memória Avieira” 

No âmbito do Projecto Nacional da Cultura Avieira e na consequente inventariação do 

património imaterial avieiro, temos vindo a recolher vários testemunhos orais - histórias de 

vida - contadas por avieiros, na sua maioria muito idosos, que têm sido o suporte principal da 

forma de documentar o intangível desta cultura. 

 Nestas histórias de vida estão concentradas 

dezenas de peças de cancioneiro, lengalengas, rezas 

e mezinhas e várias narrações, entre lendas e 

contos populares e que estavam em “risco de 

extinção”, pois enquanto o património tangível 

facilmente sobrevive ao seu criador, as 

manifestações imateriais encontram-se 

intimamente ligadas às comunidades, grupos e 

indivíduos que as executam, estabelecendo uma 

ligação real, mas também simbólica, entre as 

gerações. Esta forma de transmissão do 

conhecimento assume importância fundamental em 

todo o processo de salvaguarda do património 

cultural imaterial avieiro.  

Aldeia da Palhota – janela com cortinado simples 



 Estas histórias de vida foram “resgatadas” da memória de vários avieiros e não há 

ninguém melhor do que as comunidades e do que os grupos para reconhecer o seu próprio 

património e participarem activamente na sua inventariação, salvaguarda e gestão.  

Assim, e como noutro local se disse, “Porta-vozes da memória Avieira” são avieiros 

que enraízam totalmente as aptidões e técnicas necessárias (saber; saber / fazer; fazer) à 

manifestação dos aspectos da vida cultural das comunidades avieiras e à durabilidade do seu 

património cultural material. Aplica-se àqueles avieiros que protegem ou preservam o 

património cultural material, por exemplo, as técnicas de reparação de redes, o trabalho em 

madeira para reparar os barcos e a preparação de forma tradicional dos betumes para cobrir 

as frestas do casco dos barcos. A natureza intangível do património avieiro incrementa a sua 

vulnerabilidade, tornando-se urgente evitar mais perdas. A salvaguarda deste património 

mediante gravações, registos e arquivos é uma das formas de evitar as perdas, mas, também a 

forma de garantir aos portadores deste património que a sua transmissão para as gerações 

seguintes é uma realidade.  

 Com este propósito, é preciso identificar os ditos portadores e transmissores da 

memória cultural oral da comunidade avieira, reconhecê-los oficialmente e, para tal, propõe-

se o reconhecimento, 

destes homens e 

mulheres, como “Porta-

vozes da memória 

Avieira”. Este título, 

apenas será atribuído 

outorgando um 

reconhecimento especial 

a quem dominar 

completamente essas 

aptidões e técnicas.  

Aldeia da Palhota - janela com lampião e flores [crédito: Arquitecto João Carlos Rodrigues] 

Pescador avieiro, Manuel do Vau - “Porta-voz da memória Avieira”. Um caso exemplar! 

   Filho de mãe originária da praia da Vieira de Leiria (avieira) e pai natural da Murtosa 

(murtoseiro), Manuel do Vau, nasceu com o apelido “da Cunha”, na localidade do Vau, em 

plena Lezíria Grande, no ano de 1932.  



Em entrevista dada ao Projecto Nacional da Cultura Avieira “resgatou” memórias de 

vida, das quais realçamos de seguida alguns excertos. 

Cresceu entre a pesca do sável no Tejo e a lavoura, tendo começado a trabalhar aos 

sete anos de idade. Descreve essa labuta com estas palavras “ (…) se o tempo voltasse à época 

em que eu era pequeno, no que respeita a trabalho, havia quem morresse só de susto”. Mais à 

frente refere: “Na pesca, a minha função era puxar as cordas das redes. Na agricultura, fiz de 

tudo: - semeio, monda e ceifa. Parti os torrões que ficam depois de a terra ser lavrada e 

espantei os pássaros dos campos 

semeados”. Esta forma de vida 

tirou-lhe a oportunidade de 

aprender a ler. “Nunca fui à 

escola, a mais próxima ficava em 

Salvaterra, e para lá chegar tinha 

de andar hora e meia a pé e 

depois os meus pais tinham 

dificuldades e precisavam de mim 

para trabalhar”.  

Mais tarde o pai assumiu as funções de capataz e a mãe, cozinheira, preparava o 

rancho para alguns camaradas de ofício. Para quem chegava só para a campanha do sável a 

realidade era mais dura. Era sável ao almoço e ao jantar, com pão de milho e era quando 

tinham. Em Salvaterra havia umas mercearias que fiavam meses até chegar a época do sável. E 

se a campanha corria mal, havia grandes dívidas. O resto do ano pescava-se enguia, salmão, 

fataça, barbo, camarão-de-rio. Alguns estão em vias de extinção, mas não é da poluição do rio. 

É por causa da construção das barragens de Castelo de Bode e de Belver, que impedem os 

peixes de percorrer o rio. O Alves Redol escreveu num livro que éramos como ciganos do rio. Há 

quem não goste e até critique mas é porque não viveu esse tempo. Numa noite, dormíamos um 

bocado em Vila Franca, outro na Vala do Carregado, outro mais acima. Para mim, éramos mais 

que ciganos do Tejo nesse sentido”. 

Anos mais tarde decidiu ir viver para Vila Franca de Xira, onde constituiu família. Hoje 

em dia, ainda sai para a pesca com a mulher, vai à caça, que é outra das paixões, e nas horas 

livres vai aos ensaios do Rancho Folclórico dos Avieiros do qual é presidente.  

Manuel do Vau foi um dos cidadãos de honra galardoados com o Campino d’Ouro, 

atribuído pelo Município de Vila Franca de Xira, galardão relativo à identidade vila-franquense, 

em nome dos anos passados no rio Tejo, na pesca e no trabalho no campo. Manuel do Vau é 

reconhecido nas comunidades avieiras como um verdadeiro “porta-bandeira”, pois sempre 



lutou pela preservação e divulgação da cultura avieira, chegando a servir de cicerone a turistas 

e alunos de escolas pela história e tradição da comunidade avieira, identificado e reconhecido 

como um dos mais fiéis portadores dos saberes desta cultura.  

A preservação dos bens culturais intangíveis avieiros implica a sua transmissão às 

novas gerações e Manuel do Vau é, na nossa perspectiva, uma das pessoas que integra as 

condições, consideradas necessárias para a manifestação de certos aspectos da vida cultural 

imaterial da comunidade avieira, assim como a pessoa com legitimidade para chamar a 

atenção para a defesa do património material, que tão ameaçado está. Estes pressupostos 

levam a que o reconheçamos como um “Porta-voz da memória Avieira”. 

  

 

Manuel do Vau, em entrevista 

Com estas considerações, espera-se ter feito uma aproximação aos princípios 

enquadradores do património intangível e de alguns conceitos e realidades que são essenciais 

para perceber o alcance do que aqui apresentamos hoje: - o porquê da criação dos “Porta-

vozes da memória Avieira” e do trabalho que desenvolvemos neste campo. 

O património intangível avieiro existe, é real, e não pode estar associado a algo que já 

passou, que já nada tem a ver connosco, que de nada serve. Essa visão redutora é uma das 

razões que leva as pessoas a darem pouco valor ao que existe. Como já se disse, estamos 

perante algo que podemos definir como fazendo parte de nós e da nossa identidade enquanto 

comunidade. É necessário explicar que não estamos apenas a falar do passado, mas do 

presente e do futuro. 
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