
Esta entrevista foi feita por mim, 
Raquel Parente, a um calafate, tendo decorrido 
na sua oficina, onde foi possível observar 
alguns instrumentos ligados à arte de fazer 
barcos. 

 

Qual é o seu nome, idade, estado civil…? 

O meu nome é Manuel Pires Fontes, tenho 85 
anos, sou casado, nasci no dia 23 de Fevereiro 
de 1926 em Ortiga e tenho uma filha e uma 
neta. 

 

Qual era a sua profissão? 

Quando tinha 15 anos decidi ser carpinteiro, arte que aprendi com o meu irmão mais 
velho, depois o meu pai que também era carpinteiro e agricultor deixou estas profissões 
e começou a exercer a arte de calafate e eu, como gostei desta arte decidi ser calafate, e 
nesta profissão continuei, pois apareceu sempre serviço. 

 

O que é que se fazia na sua profissão? 

Na minha profissão construíam-se barcos. 

 

Como se chamavam os barcos que construía?  

Os barcos chamavam-se picaretos. 

 

Quanto tempo demorava a construir um picareto? 

Como eu fazia tudo à mão, pois não tinha máquinas demorava cerca de 
um mês a construir um picareto. 

 

Qual o preço de cada picareto? 

Cada picareto custava à volta de 1000€. 

 



 

Que ferramentas utilizava na construção dos picaretos? 

As principais ferramentas que eu utilizava eram: o lápis, o metro, o compasso, o 
formão, a plaina, a junteira e a serra. 

 

Qual o interesse que a sua profissão tinha antigamente? 

Nesta região havia muitos pescadores e muito peixe, e havia pessoas que se governavam 
apenas da pesca, por isso essas pessoas precisavam de barcos para pescar. 

 

Qual o interesse que acha que a sua profissão tem atualmente? 

O interesse é quase nenhum, ou mesmo nenhum, porque agora os pescadores compram 
barcos de fibra de vidro, porque duram mais. O facto de durarem mais é porque eles não 
os limpam bem e como a madeira absorve a água, com o sol, acaba por secar. Os 
pescadores também não lhe dão o devido tratamento, por isso acabam por durar pouco. 

 

Tinha muitos clientes? 

Tinha, tinha até muitos e 
quando começaram a vir 
para a pesca da lampreia, 
aqui para a barragem da 
Ortiga, ainda mais vieram. 
Até cheguei a ter que 
recusar algumas 
encomendas, pois para 
cada barco era precisa 
muita madeira e eu não 
tinha suficiente. 

 

Hoje em dia ainda tem 
clientes? 

Não, não tenho, até porque 
eu já desisti, pois para fazer 

estes barcos é preciso muita força e eu já não a tenho. 

 



Os clientes pediam diferentes tipos de barcos? 

Não, os clientes pediam todos picaretos, a única diferença que poderia haver era se 
queriam um picareto aberto (para pescar nas pesqueiras) ou um picareto fechado. 

 

Alguma vez aconteceu algum episódio interessante ao longo da sua profissão? 

Não, que eu me recorde não, apenas quando eu ia à pesca é que houve um episódio 
engraçado. Foi num dia à noite que nós estávamos a dormir dentro do barco e um dos 
barcos soltou-se da corda, com a corrente foi para a terra de novo, nós quando 
acordamos não vimos o outro barco e fomos à procura dele. Quando o encontrámos os 
meus colegas ainda estavam a dormir, mas no final até foi uma bela noite de pescaria. 

 

O que é que acha que vai acontecer à sua profissão? 

A minha profissão vai acabar. 

 

Está reformado?  

Estou. 

 

Há quantos anos? 

Há 20 anos. 

 

O que é que agora faz para ocupar o seu tempo livre? 

Vou fazendo picaretos em miniatura, ponho chumbo e cordas nas redes… e vou 
passando assim o meu tempo. 

 

E o que é que faz depois aos picaretos miniaturas? 

Vendo-os, a 120€ cada um. 

 

Gostava que alguém da sua família desse continuidade ao negócio? 

Esta é uma arte que está praticamente morta, mas como se costuma dizer: “O saber não 
ocupa lugar”, por isso eu até gostava de dar umas explicações a um neto, isto se ele 



quisesse, para ele um dia poder lembrar-se o que o avô lhe tinha ensinado e ele por 
curiosidade fazer um barco. Porque eu não sei se isto ainda vai voltar ao antigo, 
ninguém sabe o futuro. Mas até gostava de dar umas explicações, isso gostava. 

Muito obrigada pela sua entrevista e pelas informações partilhadas.  

 

Curiosidades: 

 

 

 

 

 

Picaretos: 
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             Picareto 

 

O Sr. Manuel Pires Fontes 
construiu mais de 300 
picaretos (abertos e 

fechados). 
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