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A Dimensão Marítima e Piscatória do Porto da Ericeira no Século XIX 

 

Francisco Esteves 

 

 

«As pátrias extinguem-se quando se perde a memória do passado [...]» A. Herculano 

 

No século XIX, a Vila da Ericeira foi acima de tudo um porto marítimo de cabotagem e um 

entreposto de comércio considerável, sendo acessoriamente um porto pesqueiro com pouca 

visibilidade.  

Em 1855, o 2º Tenente Carlos Testa, enviado à Ericeira pelo Inspector do Arsenal da 

Marinha, Conselheiro Francisco António Gonçalves Cardoso, caracterizou o porto assim – «É 

uma pequena angra ou enseada, de forma quase semicircular, formada na costa desabrigada 

exposta aos ventos de Sudoeste e Noroeste, sendo o seu fundo bastante esparcelado, o que 

é conhecido pela grande rebentação do mar de Sudoeste.  

A angra é orlada por uma pequena praia de areia, que no lado de terra é logo circunscrita 

por altas ribas penhascosas que se elevam quase perpendicularmente sobre a mesma. 

A vila da Ericeira acha-se confinada no alto dessa escabrosa costa, sendo dessa maior altura 

que parte para a praia mencionada uma calçada, que é a única serventia que a vila tem para 

a praia ou porto, formada por dois lanços com bastante declive. O primeiro desses lanços 

partindo de cima termina a meia altura das ribas num pequeno largo, onde existe um 

chafariz e desse largo parte em sentido oposto o segundo lanço, que tem aproximadamente 

umas 100 braças de comprimento, sobre umas 10 ou 12 de largura média, vai sempre 

encostado às ribas com uma inclinação de aproximadamente 25º, terminando sobre a 

pequena praia já descrita.  

Nesse lanço de calçada, do lado do mar, a calçada é revestida por uma cortina quase até à 

praia, tendo umas 20 braças sem parapeito. Pouco mais acima, desse limite da cortina, 

existe do lado oposto, isto tudo sobre as ribas, uma fonte pública.  

O mar, durante a maré-cheia, lavava o sob pé da calçada no sítio onde a mesma terminava e 

não tinha cortina, rebentando ali com força nas ocasiões de mau tempo. 
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Os barcos de pesca, geralmente embarcações pequenas, tinham forçosamente de varar em 

terra para poderem escapar do mar no desabrigado porto.  

O mar açoutando ou mesmo cobrindo a miúdo a pequena praia não lhes deixava outro 

recurso para a sua segurança se não encalharem na calçada para por ela acima se colocarem 

em duas fileiras segundo as antigas posturas municipais a fim de não obstruírem o trânsito 

público nessa única comunicação entre vila e porto. 

As outras embarcações tais coma rascas e caíques, que faziam o comércio, só com bom 

tempo poderiam lançar ferro na costa e em tais circunstâncias aproximarem-se da 

mencionada praia e ali abicarem para efectuarem as suas cargas e descargas.» 

Do texto anterior concluímos que o transporte de todas as mercadorias, importadas e 

exportadas, era realizado através da Rampa Norte, única via de acesso ao cais, tendo as 

embarcações que abicarem à praia para efectuarem as cargas e descargas (ver fig. 4). O 

transporte era efectuado em carros de bois. 

Em 1879, o porto poderia ser descrito deste modo: era formado por uma estreita calheta 

natural de baixos fundos de areia e rocha, aberta a Oeste e desprovida de outro abrigo que 

não fosse o que lhe proporcionavam os baixios rochosos que a ladeavam por Norte e por Sul, 

conhecidos por Bicudas, o de Norte, e de Laje Grande, o de Sul, em cujo enfiamento, cerca 

de 80m mais ao mar, se situava um outro baixio rochoso, denominado Moita, muito temido 

pelos pescadores. A Moita foi removida apenas em 1934.  

Apresentava uma Rampa Norte com dois lanços em que o primeiro descia no sentido SE-

NW, desde a cota de 25m aos 18,5m, tendo 6,5m de desnível, e o segundo fazia um ângulo 

de 360º com o anterior. O segundo lanço tinha 100m extensão e 12m de largura e o declive 

médio de 13,5%, passando da cota de 18,5m para os 5,5m.  

A Rampa Sul, construída provavelmente em 1877, tinha 100m de extensão, 5m de largura e 

o declive médio de 16%, partindo da cota de 20m e terminando nos 4m. 

As arribas tinham 25m de altura, sendo constituídas por camadas alternadas de rocha dura 

calcária, mais ou menos fendida, de grés e argila, as últimas facilmente desagregáveis. 
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Fig. 1 Porto da Ericeira, Rampa Norte, em 3 de Abril de 1892. 

 

 

Fig. 2 Porto da Ericeira, posterior a 1861, com cerca de 20 barcos ao largo. 
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Fig. 3 Porto da Ericeira 1896-1900 

 

 

Fig. 4 Porto da Ericeira. Descarga de sal no século XIX. 

 

Quais seriam as razões que ditaram que um porto com estas condições – perigoso, estreito, 

com acessos difíceis, sem infra-estruturas, com parcos recursos –, conseguisse albergar, 

durante o século XIX, a 4ª Alfândega do Reino, e fosse por conseguinte o 4º porto comercial 

do país?  

No século XIX, Portugal era um país pobre, eminentemente rural e em termos de 

comunicações terrestres pouco desenvolvido.  

Em 1852, a única via decente do País era a estrada Lisboa – Coimbra. A viagem Lisboa – 

Porto, demorava 20h, por mar, e 3 a 7 dias, por via terrestre, em diligência. Ao tempo, as 

Beiras eram controladas pelos bandos dos Marçais e dos Brandões de Foz Côa, que 

roubavam e podiam matar por encomenda, o que tornava a viagem por terra pouco segura.  
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Em 24 de Outubro de 1855, a vila perdeu a sede de concelho. 

Em 1864, abriu a via-férrea Entroncamento – Porto. A distância Lisboa – Porto passou a ser 

percorrida em cerca de 8h. Em 1866, entrou em funcionamento a linha Lisboa – Badajoz. Em 

1888, foi inaugurada a Linha do Oeste (Figueira da Foz – Lisboa).  

A associação destes dois factores (instalação do comboio e perda do concelho) conduziu ao 

rápido declínio do porto da Ericeira, sendo a instalação da via-férrea o mais importante.  

Em 1819, foram descarregados no porto as seguintes mercadorias: 1.173 moios de milho, 

dos quais 33 eram originários do estrangeiro, o restante veio de Lisboa e de Caminha, 260 

moios de trigo, 10 moios de cevada, 16 moios de feijão, 100 arrobas de feijão branco, 8 

almudes de azeite, 20 dúzias de tabuado, 54 arrobas de manteiga, 16 arrobas de arroz, 18 

arrobas de chocolate, 2 arrobas de chumbo, 23 arrobas de arcos de ferro, 10 quintais de 

ferro, 134 moios de sal, provenientes de Lisboa e da Figueira da Foz, um caixote, no valor de 

9$600 réis, 10 moios de fava, 1 quintal de bacalhau, 10 arrobas de açúcar, 1 arroba de massa 

e 1.150 arrobas de figos, de Lagos. 

Em 1825, estavam matriculadas as seguintes embarcações de comércio: 11 rascas (Nova 

Aliança, Senhora da Boa Viagem, Senhora das Necessidades, Senhora da Conceição, Senhora 

do Rosário, Nova União, Senhora do Carmo, Senhora das Necessidades e Santa Ana, Senhora 

da Nazaré, Ave Maria, Senhora Aparecida) e dois iates (Feliz Vencedor e Joaquim e Maria).  

Em 1834, fundearam no Porto da Ericeira 175 embarcações de comércio (rascas, caíques, 

iates) que desembarcaram os seguintes cereais: milho, 6.229 moios (4.859T), trigo, 150 

moios (117T), centeio, 21 moios (16T), e cevada, 5 moios (4T). Embarcaram com destino aos 

portos do Algarve, Ilhas e outros as seguintes mercadorias: vinho (1.386 pipas), aguardente 

(241 pipas), vinagre (92 pipas), madeiras, sal, lenha, carvão, legumes, animais, carnes e seus 

derivados, mobiliários, fazendas de linho e algodão, etc. etc. A jurisdição da Alfândega de 

Ericeira (4ª Alfandega do Reino) ia desde Cascais à Figueira da Foz. 

Em 15 de Maio de 1844, apesar de toda esta actividade marítima e comercial do porto, a 

Câmara da Ericeira, em vereação extraordinária, solicitou à Rainha D. Maria II – «Não 

podendo ficar indiferente aos embaraços e prejuízos a que estão sujeitos o Comércio e a 

Navegação desta Vila, é por isso que se vê obrigada a expor na soberana presença de Vossa 

Majestade a necessidade de remediar os males que pesam sobre os habitantes deste 

município, e especialmente sobre os comerciantes e marítimos, pela falta que aqui há duma 

autoridade que possua conhecimentos de navegação e que regule o movimento das 

embarcações bem como o modo e tempo em que devem começar e acabar as suas 
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respectivas cargas e descargas em conformidade […] A ignorância da autoridade Fiscal da 

Alfandega que há tempos dirige o movimento deste perigoso porto (o pior de todos na nossa 

costa, e o que mais Navegação de Comércio tem depois de Lisboa, Porto e Setúbal) sem 

atenção a marés, tempo mar, vento e outros perigosos acidentes da navegação tem causado 

graves danos a ponto de haverem ocasionado no presente ano já três naufrágios; [...] 

enquanto não houver aqui uma autoridade que faça as vezes de Capitão do Porto: Digne-se 

portanto Vossa Majestade nomear uma pessoa idónea e inteligente para regular o 

movimento do porto desta Vila, ou sobretudo providenciar como Vossa Majestade for 

servida.»  

Em 10 de Maio de 1845, «a Rainha tomando em consideração o que lhe tinha apresentado 

Francisco José da Silva Ericeira, Proprietário e Negociante da Vila da Ericeira, pedindo para 

ser nomeado Capitão do Porto daquela Vila, […] assim como tendo em vista a representação, 

que já lhe havia sido dirigida pela respectiva Câmara Municipal, […], mandou pela Secretaria 

de Estado dos Negócios da Marinha, e do Ultramar participar ao Major General para sua 

inteligência, e mais efeitos necessários, que tinha nomeado o suplicante Capitão do Porto da 

sobredita Vila, sem que por esta forma pudesse perceber (receber) vencimento algum do 

Estado.» A partir desta data, o porto da Ericeira passou a dispor de Capitania, tendo como 1º 

Capitão do Porto, Francisco José da Silva Ericeira. 

Em 1853, existiam 21 rascas de comércio matriculadas no Porto da Ericeira – Assunção, 

Senhora da Graça, Maria Isabel, Nazaré Feliz, Senhora das Necessidades, Conceição Estrela, 

Conceição Feliz, Flor de Maio, Amizade, Albina, Primavera, Adelaide, Conceição Nova, Leoa, 

Conceição Ermelinda, Santa Ana e Almas, Higina, Conceição Estrela, Conceição Subtil e Nova 

Activa. 

Em 1860, matricularam-se 15 embarcações de comércio – 10 rascas (Conceição Porto 

Seguro, Maria Isabel, Primavera, Albina, Senhora do Carmo, Amizade, Conceição Feliz, 

Nazaré Feliz, Adelaide e Conceição Estrela), 2 caíques (Boa Ventura e Senhora do 

Livramento), dois iates (Neptuno e Santa Cruz) e 1 bote (Senhora das Necessidades). 

Em 1 de Janeiro de 1865, estavam matriculados 23 navios da marinha mercante segundo 

revela o quadro I: 
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Qualidade 
Nome do 

Navio 

Tonelagem 

(m3) 

Onde foram 

construídos 

Lançados 

ao mar 

em 

Portos para 

onde 

navegam 

Iate Galarim 102,24 

Vila do 

Conde 1848 

Ilhas de 

Cabo Verde 

Iate Neptuno 66,03 Viana 1847 

Portos do 

Reino 

Iate Beijinho 91,59 Setúbal 1850 

Portos do 

Reino 

Iate É Protegido 96,915 Caminha 1855 

Portos do 

Reino 

Rasca Adelaide 61,77 Esposende 1847 

Portos do 

Reino 

Rasca 

Conceição 

Nova 45,795 Ericeira 1839 

Portos do 

Reino 

Rasca 

Conceição 

Subtil 52,185 Caminha 1836 

Portos do 

Reino 

Rasca 

Conceição 

Estrela 67,095 Esposende 1840 

Portos do 

Reino 

Rasca Nazaré Velha 53,25 Nazaré 1836 

Portos do 

Reino 

Rasca Maria 74,55 Esposende 1837 

Portos do 

Reino 

Rasca Assumpção 69,9 Esposende 1841 

Portos do 

Reino 

Rasca Leoa 51,12 S. Martinho 1836 

Portos do 

Reino 

Rasca 

Nova 

Sociedade 81,2 S. Martinho 1833 

Portos do 

Reino 

Rasca Júlia 73,485 Aveiro 1842 Portos do 
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Quadro I 

O quadro II mostra o movimento comercial do porto entre 1860 e 1893: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro II 

Reino 

Rasca Maria Emília 58,575 Peniche 1848 

Portos do 

Reino 

Rasca Maria Isabel 40,47 Ericeira 1833 

Portos do 

Reino 

Rasca Amizade 60,705 Ericeira 1826 

Portos do 

Reino 

Rasca Albina 29,82 S. Martinho 1837 

Portos do 

Reino 

Rasca Primavera 28,755 Ericeira 1836 

Portos do 

Reino 

Caíque 

Senhora do 

Livramento 13,845 Ericeira 1858 

Portos do 

Algarve 

Caíque Boa Ventura 13,845 Peniche 1848 

Portos do 

Algarve 

Caíque 

Conceição 

Nazaré 13,845 Peniche 1840 

Portos do 

Algarve 

Caíque Boa Viagem 11,715 Ericeira 1864 

Portos do 

Algarve 

nº de 
navios

Toneladas
nº de 

navios
Toneladas

nº de 
navios

Toneladas

1860 109 3750 83 3438 192 7188
1862 73 2622 75 2680 148 5302
1865 50 1395 52 1388 102 2783
1869 68 2276 68 2276 136 4552
1872 56 1865 58 1870 114 3735
1876 52 1498 54 1688 106 3186
1880 47 1311 46 1266 93 2577
1885 27 707 22 762 49 1469
1889 16 262 19 287 35 549
1893 1 33 1 33 2 66

Total dos navios Entradas Saídas
Ano
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Do quadro II concluímos que o declínio da actividade comercial marítima do porto, que 

começou à volta de 1862, se acentuou em 1880 como bem concluiu António Bento Franco, 

no Boletim da Pesca, em 1949, ao afirmar – «Contra o que muitos possam pensar, a Ericeira 

nunca foi noutros tempos, exclusivamente, um porto de pesca. A indústria da pesca esteve 

aqui, no passado, sempre em plano secundário e, nos tempos áureos do porto da Ericeira, 

até cerca de 1880, a importância comercial e industrial da Vila resultava do movimento do 

seu porto, como porto de cabotagem, [...].» 

Entre 1839 e 1860, as soldadas das tripulações eram ajustadas ‘A partes’. Normalmente, as 

rascas comerciais navegavam com uma tripulação de cerca de 10 homens, em poucos casos 

superava os 12 elementos, podendo atingir muito raramente o máximo de 17 homens. 

Entre 1858 e 1889, as embarcações saídas do porto destinavam-se a: Caminha, Viana do 

Castelo, Vila do Conde, Porto, Aveiro, Figueira da Foz, Vieira, Nazaré, S. Martinho do Porto, 

Peniche, Cascais, Lisboa, Sesimbra, Setúbal, Sines, Vila Nova de Mil Fontes, Lagos, Vila Nova 

de Portimão, Fuzeta, Tavira, Faro, S. Miguel, Ilha Terceira, Ponta Delgada, Pernambuco 

(Brasil), Alicante (Espanha), Safi (Marrocos), Mazagão (Marrocos) e Falmouth (Reino Unido). 

As que chegavam provinham de: Caminha, Viana do Castelo, Esposende, Porto, Aveiro, 

Figueira da Foz, Vieira, Nazaré, S. Martinho do Porto, Peniche, Cascais, Lisboa, Setúbal, 

Sesimbra, Sines, Vila Nova de Mil Fontes, Lagos, Vila Nova de Portimão, Fuzeta, Tavira, Faro, 

Ponta Delgada, S. Miguel, Safi (Marrocos), Mazagão (Marrocos), Málaga (Espanha) e 

Newcastle (Reino Unido). 

Entre 1858 e 1893, as mercadorias transaccionadas foram fundamentalmente: alfarroba, 

arroz, árvores de fruto, atum salgado, batata, bóias de cortiça, cabazes, carvão, cevada, 

cortiça, dinheiro, diversos, enxofre, esteiras, fava, figo, guano, loiça branca, loiça de barro, 

madeira de pinho, milho, objectos de madeira (mobiliário?), pescaria salgada (peixe), sal, 

tabuado, tamancos, trigo e vinho (pipas).   

Naturalmente, algumas das embarcações que suportavam toda esta actividade comercial 

marítima foram construídas na Vila, como se pode concluir do quadro I, a construção naval 

teve na Ericeira um desenvolvimento assinalável. 

Quem, hoje, explora a costa marítima do perímetro urbano da vila dificilmente encontrará 

um local onde pudessem ter sido construídos navios de um porte considerável como os que 

foram utilizados no tráfego marítimo do século XIX. Os topónimos ‘Carreira do Navio’, dado 

a um antigo viveiro de lagostas, situado nas Furnas, e ‘Porto Revés’, junto à Praia do Sul, 
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dão-nos a pista de que necessitamos para resolver este mistério. Carreira era o termo 

utilizado, no século XIX, para designar um estaleiro de construção naval. Ora ‘Carreira do 

Navio’ designa exactamente o local onde esses navios eram construídos. Assim sendo, a 

actividade de construção naval localizou-se nas Furnas, próximo do local onde actualmente 

de situa o Hotel de Turismo da Ericeira, hoje explorado pela empresa Vila Galé. 

Jaime de Oliveira Lobo e Silva afirma peremptoriamente – «Junto ao local denominado 

Carreira do Navio, houve antigamente estaleiros de construção naval, onde se construíram 

muitas rascas e outras embarcações.» 

Entre 1826 e 1875, foram construídas na Ericeira as seguintes embarcações de comércio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro III 

O quadro III mostra que chegaram a ser construídos navios com 1.669,28 Toneladas!  

Em 1 de Janeiro de 1874, o Delegado Marítimo da Ericeira, José Joaquim da Rosa, enviou ao 

Capitão do Porto de Lisboa o seguinte mapa das embarcações construídas no Distrito da 

Capitania do Porto da Vila da Ericeira no ano de 1873: 

Dimensões (m) Lançada ao mar  Qualidade 

da 

embarcação 

 

Nome Comprimento Boca Pontal 

Tonelagem 

(m3) Dia Mês Ano 

Caíque 
Santa 

Ana 
10,76  3,55 1,31 15,444 12 Novembro 1873 

                                                                   Quadro IV 

  

Nome Qualidade Tonelagem (m3)
Onde foi 

construído
Lançado 
ao mar

Amizade Rasca 60,705 Ericeira 1826
Maria Isabel Rasca 40,47 Ericeira 1833
Primavera Rasca 28,755 Ericeira 1836
Conceição Nova Rasca 45,795 Ericeira 1839
Senhora do Livramento Caíque 13,845 Ericeira 1858

Maria Luísa ? 305,187 Ericeira 1860
Deslumbrante ? 1.669,28 Ericeira 1862
Amizade ? 74,139 Ericeira 1862
Josefina 2º Barca 310,682 Ericeira 1863
Boa Viagem ? 11,715 Ericeira 1864

Santo António Caíque 13,113 Ericeira 1866
Santa Ana Caíque 15,444 Ericeira 1873
S. José Caíque 9,073 Ericeira 1875
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O último navio comercial, o caíque S. José, foi construído na Ericeira e lançado ao mar em 26 

de Agosto de 1875.  

Doze anos após a construção do caíque S. José, em 4 de Maio de 1887, o Delegado Marítimo, 

Luís António de Magalhães, informou o Chefe do Departamento Marítimo do Centro – «[…] 

não existem no porto da Ericeira navios mercantes de vela ou vapor; não existe por 

conseguinte estatística de tripulantes nem meios de construção e reparação de navios e 

informado acerca das condições da marinha mercante existem apenas no porto um pequeno 

número de barcos de pequena lotação que apenas navegam desta costa até ao Algarve 

empregando-se quase todos no tráfego de pescaria.»  

Actualmente, não resta qualquer vestígio na Ericeira de toda esta intensa e criativa 

actividade de construção naval, com excepção dos topónimos atrás referidos. 

 

 

Fig. 5 Rasca da Ericeira 

 

Em 1890, o Inquérito Industrial da Pesca caracteriza a actividade marítima da Ericeira deste 

modo – «Tem certa importância este porto de pesca marítima do alto e costeira, avultando a 

pesca da pescada ao largo com redes de emalhar. 

Neste porto pesca-se todo o ano e sempre que o mar permite a saída das embarcações. 

Dedicam-se os pescadores da Ericeira à pesca da lagosta, sardinha e peixes diversos, sendo 

os marítimos da localidade muito afamados como homens do mar, tendo havido entre eles 
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capitães notáveis e excelentes marinheiros, no tempo em que a nossa marinha mercante de 

vela aparecia em todos os mares; hoje são raros os que servem na marinha mercante e 

podem-se considerar apenas como pescadores.» 

Na época, os pescadores artesanais dedicavam-se apenas à pesca da lagosta, sardinha e 

peixes diversos. Sobre a actividade haliêutica ericeirense sabemos pouco.  

Em 1826, existiam matriculadas no porto da Ericeira as seguintes embarcações de pesca: 13 

rascas (Boa Viagem Santa Ana, Senhora da Conceição e Almas, Senhora das Necessidades, 

Senhora da Conceição x 2, Senhora do Rosário, Senhora da Nazaré, Senhora das 

Necessidades e Almas, Senhora da Boa Viagem, Santíssimo Sacramento, Santa Ana e Almas, 

Senhora da Boa Viagem e Santa Ana, Santa Ana e Boa Viagem), 10 botes (Boa Viagem Santa 

Ana, Senhora da Nazaré, Senhora do Rosário, Senhora da Conceição x 3, Senhora da 

Conceição e Almas x 2, Senhora das Necessidades, Senhora da Boa Viagem) e 8 batéis. As 

rascas exerciam o mister da pesca na Costa de Lisboa e no Mar de Larache (Marrocos). O 

número de tripulantes das rascas utilizadas na pesca do alto variava entre 12 e 21 homens. A 

pesca artesanal era exercida na costa ericeirense com botes e batéis.      

Em 1838, reuniram-se nos Paços do Concelho 43 proprietários e mestres de barcos, sendo 

deliberado reorganizar a antiga Corporação Marítima. Em 1869, encontravam-se 

matriculados 59 embarcações (40 da Ericeira e 19 da Assenta) e 195 tripulantes (151 da 

Ericeira e 44 da Assenta).  

Em 1869, matricularam-se 59 embarcações (40 da Ericeira e 19 da Assenta) e 195 tripulantes 

(151 da Ericeira e 44 da Assenta). Em 1870, matricularam-se 62 embarcações (50 da Ericeira 

e 12 da Assenta) e 205 tripulantes (180 da Ericeira e 25 da Assenta).  

Em 1871 e 1872, registaram-se, respectivamente, 71 (57 da Ericeira, 10 da Assenta e 4 de 

Ribamar) e 61 (41 da Ericeira, 9 da Assenta e 11 de Ribamar) embarcações e 201 (172 da 

Ericeira, 23 da Assenta e 6 de Ribamar) e 157 (119 da Ericeira, 18 da Assenta e 20 de 

Ribamar) tripulantes. As primeiras embarcações de pesca de Ribamar foram matriculadas 

em 1871. 

Em 1879, estavam inscritas 73 embarcações (56 da Ericeira, 14 da Assenta e 3 de Ribamar) e 

278 (154 da Ericeira, 21 da Assenta e 4 de Ribamar) tripulantes.  

Em 1882, surgiram os primeiros editais da Delegação Marítima da Ericeira sobre a regulação 

da pesca da lagosta. 

A pesca era exercida em pequenas embarcações como esclarece, em 19 de Fevereiro de 

1886, o Delegado Marítimo Luís António de Magalhães «[...] chamados barcos de lagoa em 
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que podem ir ao mar só em tempo de bonança e na pesca de lagosta ou sardinha, outros, 

botes de maior lotação, que destinam à pesca da pescada, possuindo alguns, além destes, 

outros de maior lotação em que vão pescar para outras costas marítimas como Sesimbra 

Setúbal etc; [...]» As embarcações utilizadas na pesca artesanal eram as focinheiras. 

 

 

Fig. 6 Focinheira da Ericeira 

 

Em 1888, matricularam-se 76 embarcações e 207 tripulantes. O valor total das embarcações 

e artes ascendia a 111$515 réis. O valor da pesca foi respectivamente de 8.491$830,55 réis 

(pescada), 2.637$822,25 réis (sardinha) e 1.293$629,25 réis (lagosta). Pescaram-se 7.059 

lagostas nesse ano. Em 1890, os pescadores da vila eram aproximadamente 20. Em 1891, 

empregam-se na actividade da pesca na Delegação Marítima da Ericeira 40 homens e 13 

menores. Em 27 de Julho de 1894, estavam matriculadas 73 embarcações, julgando o 

Delegado Marítimo, Pusich de Melo, que o número se deveria elevar a mais de 80. Em 1896, 

surgiu a primeira armação de pesca da sardinha à valenciana – ‘Furnas’.  

A população da Freguesia da Ericeira em 1864, 1878 e 1890 era constituída, 

respectivamente, por 3.111 (1.495 homens e 1.616 mulheres), 2.498 (1.062 homens e 1.436 

mulheres) e 2.442 (1.113 homens e 1.329 mulheres) habitantes, de acordo com os censos 

nacionais de 1864, 1878 e 1890.  
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Em 1869, inscreveram-se na pesca, na Delegação Marítima da Ericeira, 195 homens (151 da 

Ericeira e 44 da Assenta), ou seja cerca de 4,85% da população total e cerca de 10,10% da 

população masculina.  

Em 1879, exerciam a pesca 253 homens, o que correspondia a cerca de 10,13% da 

população residente ou cerca de 23,82% da população masculina. Dos 253 pescadores 

inscritos, 154 (60,87%) dedicavam-se à pesca costeira artesanal e 99 (39,13%) à pesca do 

alto com caíques.  

Em 1891, os números baixaram drasticamente para 53 homens, o que correspondia a cerca 

de 2,17% da população total ou cerca de 4,76% dos homens residentes na Vila.  

De facto, no século XIX, o número de habitantes envolvidos na actividade haliêutica foi 

acessório em relação às demais actividades económicas da vila.   
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Fontes Manuscritas:  

 

Biblioteca Central da Marinha – Arquivo Histórico.  

Arquivo Histórico Municipal de Mafra. 

Arquivo – Museu, Santa Casa da Misericórdia da Ericeira. 
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