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NOTA DE
ABERTURA

Há alguns meses, o Ciclo de Palestras organizado pelo
Fórum Matosinhense sobre as Famílias de Agricultores
do Concelho, levou o Sr. Engenheiro Fernando Rocha dos
Santos, um Leceiro interessadíssimo pelas coisas da terra,
e em especial, muito empenhado em preservar a nossa me-
mória colectiva, a ser o principal orador sobre As Famí-
lias de Agricultores de Leça da Palmeira, tendo apresen-
tado, então na Junta de Freguesia, o resultado de um exaus-
tivo trabalho de pesquisa por si desenvolvido, devidamen-
te documentado numa apresentação de slides em
Powerpoint. 
A esse propósito, na edição de Maio passado, A Voz de
Leça foi ao encontro de um desses lavradores, o Sr. Ma-
cedo da Silva, que, para além de preservar a originalidade
da casa, que data de 1913, e onde passou a residir após o
casamento com a D. Alzira Reina, há mais de 50 anos, foi
construindo pelas próprias mãos, qual artesão com muito
talento, réplicas em miniatura de várias cenas da vida
rural, que na altura aqui descrevemos e documentamos
fotograficamente. Destes dois momentos, (a Palestra do
Sr. Engº Rocha dos Santos e a reportagem d’A Voz de
Leça), que revelaram o interesse partilhado por uma parte
importante do que foi Leça da Palmeira, económica e so-
cialmente, em grande parte do século XX, surgiu o desejo
de repetir a Palestra, mas desta vez num cenário apro-
priado, já que o salão nobre do edifício da Junta de Fre-
guesia tem, como é obvio, pouco a ver com o contexto
adequado àquele efeito. Assim, no dia 30 de Setembro
passado, exactamente um dia após a solenidade de S.
Miguel Arcanjo, que, como se sabe, marca o fim de uma
das épocas de maior azáfama em termos agrícolas, vol-
tamos à casa da D. Alzira Reina e do Sr. Macedo da Silva,
que como sempre, foram inexcedíveis em simpatia e hos-
pitalidade. Desta vez, fomos não apenas para ver as mi-
niaturas, entre as quais agora pontifica um espigueiro,
mas para ouvir a Palestra do Sr. Engº Rocha dos Santos,
que teve, além da citada apresentação de Powerpoint, a
presença do Rancho Típico da Amorosa, que dançou,
mostrou trajes, cantou e conviveu com as cerca de duas
centenas de pessoas que ali se deslocaram e a quem os
donos da casa obsequiaram com um lanche. 
A Voz de Leça reitera aqui o agradecimento à D. Alzira
Reina e ao Sr. Macedo da Silva, pela total disponibilidade
demonstrada desde o primeiro momento em que se
colocou a possibilidade deste evento, e apresenta, neste
SUPLEMENTO, o texto e algumas das imagens com
que o orador principal conduziu os muitos presentes,
numa viagem através de uma vertente importante do
nosso passado que importa preservar. 

Marina Sequeira

Estamos hoje aqui para falar de “A vida
rural em Leça da Palmeira / famílias de
agricultores” na sequência de um convite
que há algum tempo nos foi feito pelo
Fórum Matosinhense, através do Dr. Maia
Gonçalves, para falar sobre os lavradores
de Leça da Palmeira e aceitei tal desafio
como um dever pela minha terra igual ao
que senti quando em plena juventude fui
chamado a servir e a defender a minha
Pátria na Guerra de África.
É pois por amor a esta minha Leça da Pal-
meira que sinto orgulho em falar de uma
actividade e de pessoas que durante muitos
anos, com grande esforço, dedicação e
trabalho fizeram crescer e elevaram bem
alto os valores desta cidade. Tal como eles,
para chegar aqui também tive que percor-
rer um árduo caminho, e por tal motivo de-
vo agradecer aos meus pais, à minha famí-

lia, nomeadamente à minha irmã Brizida
que bem cedo partiu para Deus, tudo quan-
to fizeram por mim. E, quero lembrar aqui
a memória do Sr. Jorge Bento, que nos
legou em 29 livros tanto da história de Leça
da Palmeira, e que tantas vezes me incen-
tivou para escrever aquilo que eu sabia. Ele
foi o guardião da memória Leceira, eu pro-
curarei ser o guardião da sua memória.

Quero lembrar aqui também a D. Henri-
queta Rocha e seu irmão Hermano, que
tanto fizeram para deixar registado o que
de mais significativo temos em termos etno-
gráficos, principalmente no Rancho Típico
da Amorosa. É pois assim que me encontro
aqui para falar da “Vida rural de Leça da
Palmeira e das Famílias de Agricultores”, e
para um melhor enquadramento falarei pri-
meiro um pouco de Leça da Palmeira.

A VIDA RURAL
EM LEÇA DA PALMEIRA
Famílias de agricultores

SUPLEMENTO
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LEÇA DA PALMEIRA, localizada na mar-
gem direita do Rio Leça, presidindo à sua che-
gada ao Oceano, é uma terra antiquíssima,
pois já nas inquirições de D. Afonso III, em
1258, se indica o lugar de S. Miguel de Mo-
roça (Amorosa) e no rol censuário de 1527 fei-
to por Henrique da Motta à ordem de D. João
III, aparece-nos já S. Miguel de Palmeira, co-
mo freguesia pertencente ao julgado da Maia.
No contrato feito em meados do século XII,
entre o bispo do Porto e D. Mafalda, mencio-
na-se esta nossa freguesia com o nome de Mo-
roça. Sabe-se também que Gonçalo Marinho,
frade franciscano aqui veio fundar a pobre er-
mida de S. Clemente em 1392.

Em 1543 passou para o Padroado da Univer-
sidade de Coimbra e ainda nos anos de 1827 a
31 lhe pagava dízimos. Por curiosidade aqui
exibo o documento de nomeação de um go-
vernador para o Forte de Nossa Senhora das
Neves, em 1801.  Em 25 de Maio de 1853, por
decreto da Rainha D. Maria II, Leça da
Palmeira conjuntamente com a freguesia de
Matosinhos, é elevada a Vila. E, por decreto
de 28 de Junho de 1984, após proposta minha
na Assembleia Municipal de Matosinhos e de
meu irmão Joaquim, na Assembleia da
República, a Vila de que Leça da Palmeira faz
parte é elevada a cidade.
Em documentação antiga, Leça da Palmeira
aparece composta por dois lugares, o de Leça
(ribeirinho) e o de Moroça, que é a povoação
da lavoura, e é sobre esta parte que vai incidir
o nosso trabalho. Porém e entretanto, devo ler
um texto apropriado, de D. Henriqueta Rocha
que diz:
“Hoje Leça da Palmeira é completamente di-
ferente do que era há 50 anos, a ampliação do
Porto de  Leixões,  a Exponor, a Estrada Na-
cional, a Rua Veloso Salgado, entre outros,
transformaram as zonas rurais, quase   desapa-
recendo, os seus campos  hoje  estão  transfor-
mados  em  centros industriais; então a Aldeia
de Rodão desapareceu engolida pelas Insta-
lações da Sacor. Á noitinha já não se ouvem os
carros a chiar carregados na volta dos campos.
Não se ouve a voz dos moços a falar aos bois
que na sua mansidão obedeciam ao brado:
“hei boi..., hei boi...!” de quem os conduzia.
Não se ouve o chiar das noras a tirar água para

a rega. Não se vêm homens, nem mulheres
com os seus trajes de trabalho, saca azul de
estopa, lenço cruzado no peito e outro na cabe-
ça; os homens de calça arregaçada, por causa
da água da rega.”
Era neste ambiente que em Leça da Palmeira
nos lugares de: Rodão, S. Clemente, Pedras de
Novais, Sardoal, Amorosa, Camposinhos e Gon-
çalves que os nossos lavradores viviam e tra-
balhavam a terra desde o nascer do dia até à
noite. Assim, os campos tinham que ser prepa-
rados para a sementeira, e para tal eram adu-
bados usando estrume proveniente dos aidos,
da cama do gado junto com o mato, e do “enchi-
do”, do pilado (caranguejo) ou do mexoalho. 

Também se usava o sargaço e até era costume
espalhar nas terras “cabeça”, isto é, os restos
de peixe vindo das fábricas de conservas, e até
água choca, para o que se adaptou o carro de
bois. Bem adubadas as terras, os campos eram
vessados, com a charrua, gradados; lavrados
com o  arado  ou  rasgados  com  o  sachador,
fazendo-se  então  a  sementeira,  primeiro  à
mão, depois mecanicamente com o semeador. 

Os cereais mais cultivados eram o milho, o
centeio e, segundo parece, menos, a cevada,
embora tenhamos a registar o grito para es-
pantar os pássaros de: “Xô Xô passarada -
Que aqui não há nada, - No campo do Granja
- Há muita cevada...”
Entretanto o milho foi sachado, isto é, limpo e
aliviado das ervas parasitas, recebendo adubo;
procedendo-se depois à monda, onde são reti-
rados os pés enfezados e os que estão muito
próximos. Chegando a altura da rega, esta era
feita pelo método de “rega pelo pé”, abrindo
extensos sulcos, com água proveniente de nas-
centes, as chamadas presas, dos poços, para
cuja localização era chamado o vedor, que
para os localizar aplicava a técnica da vara.
Para retirar a água dos poços utilizava-se a
bomba de pêndulo e a de picota. E nas noras
havia os engenhos de baldes, que através de
correntes e de baldes faziam a água chegar à
superfície, e também a bomba; em ambos os
casos pela acção do gado que, aparelhado, cir-
culava em redor do poço movendo o engenho.
Esta bomba era constituída por um tronco de
pinheiro furado por onde subia a água por ac-
ção das buchas. Este trabalho de furar os tron-
cos era um trabalho especializado, feito com
grandes trados pelos Travancas de Leça ou
pelos Manaças de St.ª Cruz do Bispo.
Retomando o crescimento do milho, referi-
mos que este ganha bandeira ou pendão, o
qual é cortado para alimentação do gado. E eis
que,  com  o  milho  seco, começa a ceifa, sen-
do transportado para casa em carros de bois,
amontoando-se no coberto, onde as mulheres
se afadigam na sua desfolha pela tarde adian-
te, e consta-se que quando os carros iam va-
zios, para iludir os vizinhos, espremia-se li-
mão nos eixos para os fazer chiar. 

À noite prossegue o desfolhar, sendo os serões
muito animados, nos quais se junta toda a
gente da casa e até alguns vizinhos e amigos,
subindo a animação quando é encontrada uma
“espiga vermelha”, o “milho rei”, pois dá di-
reito a distribuir abraços à roda.
Também pelo S. Martinho era costume fazer-
se a desfolhada do “Magusto” ou do “Resto”,
com danças e cantares que por vezes duravam
até altas horas da noite e que vulgarmente era
ao Sábado. 
As espigas são levadas para o espigueiro, sen-
do depois debulhadas na “debulhadeira”. An-
tigamente batiam-se as espigas na eira com o
malho durante dias, mas como este sistema
fosse muito custoso foi substituído por outro
que consistia em fazer caminhar o gado por ci-
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ma, o que não era tão higiénico. O casulo, de-
pois de seco, guardava-se para ser queimado,
o folhelho para encher colchões e a munha
almofadas. Nada se perdia. O grão depois de
seco, é recolhido na loja em tulhas, (arcas
enormes em madeira), destinando-se à moa-
gem. Relativamente à moagem encontramos
referência à existência de dois moinhos de
vento, um à entrada da rua com esse nome, e
outro na Boa – Nova, contudo não consta-
támos o seu funcionamento ou utilização. 

Já no que se refere aos moinhos de água foi-
nos referida a utilização do moinho do “Zé da
Ponte”, do de Guifões  (por detrás dos actuais
Silos Portuários) e dos da Ponte do Carro, em
Santa Cruz do Bispo, onde o milho era levado
para moer, entregando-se o grão e recebendo
em troca farinha. Havia também quem reco-
lhesse o milho porta a porta fazendo a troca
por farinha. Com a farinha faz-se o pão de
milho, sendo a mesma amassada com água e
“crescente” na masseira, sendo esta a própria
mesa da cozinha cuja tampa se levanta. Esta
massa separada em porções vai ao forno,
entretanto aquecido, a cozer, sendo a porta
selada com bosta de boi ou barro. No fim da
amassadura do pão era costume sobre ele
fazer o sinal da cruz e dizer: “Em louvor de S.
Silvestre, São Vicente te acrescente - Tudo o
que faço preste, São Mamede te levede - E
N.S. Jesus Cristo, São João te faça pão. Seja o
verdadeiro mestre” 

A palha guarda-se no “casoto” ou “barraca”,
constituída por uma estrutura em varas de ma-
deira, onde as paredes são em palha de milho,
indo o folhelho juntamente com a palha.
Também existiam os “rolheiros” que era um
monte cónico onde era amontoada a palha e o
folhelho.

Um dos elementos importantes em todos estes
trabalhos são os moços. Era costume os
patrões lavradores juntarem-se no dia 1 de
Novembro de cada ano, na feira de Santiago
de Custóias, na denominada “Feira dos Mo-
ços” com os criados de servir que ainda não ti-
vessem sido “ajustados pelos seus amos” e ou-
tros que vinham propositadamente dos lados
do Norte, com a trouxa às costas, contendo as
roupas domingueiras, as chancas e os socos de
ir à missa. O primeiro “contrato” era referente
ao período de cinco meses do Inverno, a con-
tar de Novembro a Março do ano seguinte, e o
segundo era o período do Verão, que ia de
Abril a Outubro e no qual as soldadas eram
mais elevadas. Era costume chegar a acordo
de ambas as partes, patrão – criado, ao fim de
muito marralhado o negócio, e, para selar o
contrato, era uso entrarem no tasco mais pró-
ximo, levando de fora as castanhas assadas, na
presença de duas testemunhas fazerem ali
uma grande merenda, sendo a despesa paga
pelo patrão e chamava-se “pagar a cabrita”. E
se entre alguns criados e testemunhas hones-

tas, outros havia mais “espertos” e com menos
escrúpulos, que, depois de terem beneficiado
do pagamento da “cabrita” ainda ludibriavam
mais dois ou três patrões com a mesma des-
pesa, optando por aquele que melhor soldada
pagasse ou oferecesse melhor “cabrita”.
Na Feira do Verão, que se realizava na primei-
ra terça-feira de Abril, seguiam-se os mesmos
costumes, mas desta vez e segundo as praxes,
a “cabrita” era com figos de ceira e vinho
branco. O tratado verbal era celebrado de vá-
rias maneiras: com ou sem direito de a patroa
lavar e arremendar a roupa de trabalho, ou so-
mente de lavar a roupa domingueira. O patrão
comprometia-se a dar duas calças de cotim e
duas camisas de riscado, uns socos abertos de
verniz para ir à missa e uns socos fechados ou
chancas para carregar estrume, porque noutros
trabalhos andavam descalços. Quando o con-
trato não especificava essas regalias, o criado
tirava um dia por mês para remendar a roupa,
porque a lavagem era feita por ele aos domin-
gos. Também se dispensavam os moços nos
domingos de Verão para irem vender água pa-
ra as romarias. Era cláusula principal no con-
trato deixar os criados irem à missa nos do-
mingos e dias santificados. A categoria dos
moços tinha no topo o moço grande (capataz)
que fazia a administração da lavoura na ausên-
cia do patrão, sendo sua obrigação podar e
amarrar as videiras e mungir o leite às vacas,
de madrugada. Por vezes também casava com
a filha do patrão.
O moço segundo tinha de roçar o mato para
curtir nos aidos do gado e ajudar o moço gran-
de noutras tarefas.
O moço terceiro era principalmente para regar
a erva para o gado e ajudar o moço segundo
noutros trabalhos.
O quarto moço era o rapaz da soga dos bois e
tinha que olhar o gado que pastava nos cam-
pos. Vulgarmente, andava lá só pelo comer e
vestir. Era também necessário saber se o cria-
do tinha de ir de madrugada com o carro de
bois ao estrume, ao caranguejo ou despejar as
fossas, trazendo o seu conteúdo em pipas para
os nabais. 
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Toda a actividade se desenvolvia nos campos
e nas bouças, mas centralizava-se na casa de
lavoura. Esta podia desenvolver-se num só pi-
so onde no corpo principal, da habitação, se
desenvolvia a cozinha, a sala e duas alcovas
com um corredor que ligava aqueles dois
compartimentos. Nos anexos situavam-se os
aidos e restantes divisões de apoio, nomea-
damente a eira com o respectivo coberto.
Mais sumptuosa, a casa de dois pisos, rés-do-
chão e primeiro andar com varanda de pedra e
escadaria que permitia o acesso exterior ao
primeiro piso, de aspecto robusto, com a sua
grande chaminé marcante, portão largo de
duas folhas, com duas pedras uma de cada la-
do para evitar que os carros, ao entrar, esmur-
rassem as ombreiras. São os chamados mecos
ou piões. São construídas em pedra de paredes
grossas, com o telhado em telha cerâmica de
canudo e formando beiral. As divisórias inte-
riores são em tabique (tábuas de madeira fas-
quiadas e revestidas a massa de saibro e gesso)
o tecto estucado ou revestido a madeira pinta-
da. O chão em soalho assente em grossas tra-
ves de madeira que, na loja e cozinha, se apre-
sentam à vista. No rés-do-chão temos então a
cozinha onde predomina a saia da chaminé que
abrange a lareira e o forno situado a um canto. 

Alareira, normalmente baixa, tem em volta do
lume as tradicionais panelas de ferro de três
pernas de diferentes tamanhos. Na casa da
nossa bisavó havia ainda uma chocolateira de
barro com café sempre quente para quem
chegava. Em seu redor tinha também três
bancos de encosto. A mesa da cozinha tem a
particularidade de também servir de masseira,
bastando para tal levantar a tampa, e de cada
lado tem um banco feito de tábua grosseira e
arredondada nos cantos. No compartimento
contíguo fica a loja onde ficam as tulhas do
milho e o lagar, e onde se guardam as vasilhas
com pingue, a talha da azeitona, onde se
recolhem as pipas do vinho e a salgadeira do
porco. Na cozinha começa uma escada que sai
na sala. É nesta que têm lugar as festas de
família como casamentos e baptizados; se
recebe o compasso e as pessoas mais impor-
tantes tais como o senhor Abade ou o senhor

doutor. No meio da sala está geralmente a
mesa com as cadeiras em sua volta. Num dos
cantos, uma  grande  caixa,  a arca, onde se
guarda a roupa melhor. De outro lado a có-
moda e sobre ela um oratório ou um Cristo e
alguns retratos. Nas paredes fotografias de fa-
mília e estampas com motivos religiosos. Aos
cantos colunas com plantas. À volta da sala
existem portas que comunicam com os quar-
tos. Estes têm como mobiliário apenas a cama
de ferro, ou de madeira mais ou menos tra-
balhada, mesinha de cabeceira, também cha-
mada de peniqueira por guardar o respectivo,
uma vez que a retrete era fora da casa, e uma
cadeira.
Toda a casa de lavrador tem um balcão ou
varanda com escadas que permitem saída di-
recta da sala para o exterior e que vêm termi-
nar junto à porta da cozinha onde existe o pá-
tio cimentado.
Entre a casa e os aidos existe o quinteiro co-
berto por bem cuidada ramada. Estas desen-
volviam-se também no perímetro dos campos
e por vezes agarradas a choupos (videiras de
enforcado) e ainda sobre a nora para fazer
sombra ao gado. As videiras eram tratadas
conjuntamente com as outras actividades e
cumprindo o calendário apropriado, até que, já
com os cachos bem maduros, se fazia a vin-
dima. Nesta, as uvas eram apanhadas para ces-
tos e levadas para o lagar onde eram pisadas,
contudo já há muito que as uvas passam no
esmagador e depois no espremedor. O mosto
depois de fermentado e de várias operações
complementares, já vinho era posto em pipas
na loja.
O gado bovino era o grande auxiliar do ho-
mem na sua labuta diária, cuja forma de aqui-
sição não conseguimos concretizar pois fa-
laram-nos dos negócios à porta, e referência a
feiras só a de Vila do Conde, Santana, Senhor
de Matosinhos e até um concurso de gado bo-
vino junto à estação de Leixões. Os bois e as
vacas são usadas na tracção animal quer dos
carros de dois, quer das charruas, arados e
grades e também para tocar a nora, tirando
água para a rega dos campos. Havia distinção
entre os bois de trabalho e os de engorda, isto

é para abate. Estes eram levados ao matadouro
e encontramos referência à existência do
primeiro matadouro em Leça da Palmeira no
ano de 1841, situado no Largo do Arnado, e só
depois disso apareceu referência ao de
Matosinhos. 
Relativamente ao gado para abate queremos
aqui referir um costume de que ainda nos re-
cordamos, que era o de os bois para serem con-
sumidos na Páscoa serem passeados pelas ruas
desta terra enfeitados com flores e verduras
entre os chifres parando por alguns momentos
à porta dos talhos que os tinham comprado,
exibindo assim aos seus clientes a qualidade
dos bichos donde provinha a carne a vender. 
Havia também as vacas leiteiras, sendo o leite
distribuído de porta em porta, transportado em
canados. Para a reprodução os lavradores des-
locavam-se à Quinta da Conceição, onde exis-
tia um boi cobridor. Só para registo, o calçado
do gado, era substituído no Campos Ferrador
em Matosinhos, o qual conhecemos na Rua de
Conde Alto Mearim, 777, onde parávamos pa-
ra assistir ao ferrar de bois e cavalos ou burros,
o que era feito de forma diferente.
Não podia faltar também numa casa de la-
voura o porco e as galinhas, cujo abate forne-
cia parte da alimentação da casa. O porco era
comprado normalmente na feira de Pedras –
Rubras que ainda hoje se realiza, semanal-
mente,  à 5.ª  feira,  embora  em  Matosinhos
tivesse  existido  uma  feira  de  porcos  em
Carcavelos, cuja periodicidade desconhece-
mos, mas que a minha mãe hoje com 97 anos,
diz lembrar-se de lá ir com a minha avó com-
prar o porco para casa.
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Pois, o porco, russo ou reco, como também
era chamado vivia em aido próprio, muito
limpo, onde era engordado, sendo a sua ali-
mentação a “lavagem” constituída por restos
da cozinha a que se juntava farinha, hortaliça
e abóbora. Quando atingia o peso desejado, o
porco era morto, normalmente em Dezembro,
amarrado a um carro era sangrado, depois de
chamuscado, e bem lavado era dependurado e
aberto, tirando-se todo o interior (o fato) e as-
sim ficava a escorrer, sendo desmanchado no
dia seguinte. Do porco tudo se aproveita, co-
meçando no próprio dia com as papas de sar-
rabulho. Quando desmanchado, a carne vai
para a salgadeira devidamente acamada em
sal e arrumada, até prevendo a época em que
será gasta, e até as tripas eram viradas e la-
vadas em água corrente, umas para serem con-
sumidas e outras secas para fazer os enchidos
que tinham tratamento próprio. 

Também à solta ou no capoeiro as galinhas
constituíam complemento para os dias de festa
ou para as canjas das parturientes, sendo cria-
das na própria casa onde as galinhas quando
“chocas” eram postas num cesto tapado, com
os ovos “galados”. Na altura em que a galinha
era posta no “choco” usava-se dizer a seguinte
oração: “Em, louvor de S. Salvador - Saia
tudo pintas - E só um galador...”
Em toda esta actividade diária os homens e as
mulheres vestiam de determinado modo e
socorrendo-nos de textos de D. Henriqueta
Rocha, citamos:
“ Trajo de trabalho do homem, no Verão, calça
de estopa azul, camisa de linho grosseiro, fai-
xa preta, colete preto, lenço vermelho de algi-
beira. Chapéu de feltro grosso e socos sem
meias. No Inverno o mesmo trajo com meias
de lã e palhoça ou “croça”. Pode usar  chapéu
de palha grossa.” 

“Trajo feminino de campo, na cabeça lenço de
algodão, camisa de linho grosso com fralda
em pano crú. Sobre esta camisa colete de pano
forte azul escuro. Lenço de chita às ramagens
cruzado sobre o peito. Saia de estopa azulada,
por baixo desta saia, saiote vermelho e saia
riscada em côr, chamada guarda-lama, faixa
preta a puxar um pouco a saia para não ar-
rastar no chão. O chapéu na cabeça. Socos nos
pés sem meias. De Inverno, chapéu grosso de
feltro. Se o trabalho é na eira e o calor aperta é
o chapéu de palha que melhor abriga do Sol.
Corda à cinta e foice ao ombro lá vai para as
lides campesinas.”
O trajo era diferente nas alturas de festas, e
nestas as dominantes eram: Procissões do “Se-
nhor dos Passos”, e do “Senhor aos Enfer-
mos”, festa ao “Senhor de Matosinhos”, a
Páscoa e o Natal.

Queremos aqui referir para deixarmos regis-
tado, que era costume em Leça da Palmeira na
ceia de Natal o prato ser bacalhau cozido com
batatas e couves, mas com a particularidade de
a “mesa” ser posta no chão sobre umas mantas
cobertas com uma toalha e à volta da qual a
família se sentava a comer. 
Existem ainda, em Leça da Palmeira, lavrado-
res com núcleos fortes na Amorosa e
Gonçalves.
No núcleo da Amorosa situado na confluência
das actuais ruas de Óscar da Silva e Direita
destacamos as casas de família de Manuel
Morgado, Nogueira da Silva (da família Ma-
cedo), da família de Zeferino Silva e de Joa-
quim Morgado.

Nesta destacamos a manutenção de alguns
utensílios de lavoura já muito antigos, tais co-
mo: um carro de bois, uma debulhadora, uma
charrua e diversas peças menores mas de
enorme importância. O pai do Sr. Joaquim
Morgado, era um lavrador leceiro que para
além da sua actividade foi um grande benemé-
rito cultural pois foi um grande incentivador
da “Tuna Musical Operária Amorosense” e do
“Rancho Típico Amorosense”. 
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No Lugar de Gonçalves atravessado pela Rua
de Gonçalves Zarco, encontramos um núcleo
de lavradores e de casas de lavoura muito for-
te, e aqui queremos destacar as casas de Ma-
nuel Moreira, Manuel Morgado, Manuel
Martins, António Carlos Martins Casal, Maria
Amélia Jesus B. Monteiro, Fernando Silva
Gonçalves Hora, António Moreira – “O Pêgo”
e Manuel Macedo da Silva. É nesta casa que

nos encontrámos, conhecida por “Casa Silva”,
outrora propriedade de Manuel Joaquim da
Silva Reina, sobressai o cuidado na manuten-
ção e preservação de toda a construção, que
mantém todas as suas características fazendo
juz à data que encima o portão, 1913; pois tu-
do está bem preservado para além da habita-
ção com a usual loja, os aidos onde outrora
ficava o gado, a eira, com o espigueiro e a res-

pectiva casa, e nesta podemos observar uma
tulha, uma tarária (máquina de limpar cereal)
diversas peças como malhos e outras, e uma
fabulosa reprodução de costumes Leceiros da
vida rural feitas pelo Sr. Macedo da Silva. 

CONCLUSÃO:
Podemos então agora concluir que as casas de
lavoura se assemelham umas às outras. Todas
têm o mesmo aspecto geral, e o mesmo tipo de
construção. Em todas havia antigamente idên-
tico vaivém de moços, de carros, de animais;
a mesma azáfama, em casa, nos aidos, na eira,
nos campos.
Deste nosso trabalho feito num curto espaço
de tempo, em que nos baseamos em elemen-
tos que fomos guardando ao longo do tempo e
que agora reproduzimos, ordenamos e adap-
tamos às novas tecnologias, concluímos que:
já deu origem uma palestra, realizada em 31de
Março de 2006 na Junta de Freguesia de Leça
da Palmeira trabalho escrito, e agora a uma vi-
sita e a esta conferência em casa do Sr. Mace-
do aqui em Gonçalves onde também podemos
admirar não só as características de uma casa
de lavoura muito bem conservada e a expo-
sição das reproduções das miniaturas da vida
rural, que este senhor tão bem faz.
Àqueles que nos franquearam as portas muito
obrigado.
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Lavradores de Leça da Palmeira

- António Fernandes da Silva Júnior – O
“Granja”, filho de António Fernandes da
Silva e de Maria Francisca da Silva. Casou
com Albina Gomes de Moura. Tiveram
quatro filhos. Faleceu a 15 de Março de 1963.

- Joaquim Vieira da Silva – O “Joaquim Pra-
ga”, filho de Manuel Vieira da Silva e de
Rosa Moreira de Jesus. Casou com Maria
Dias da Silva. Tiveram seis filhos. Faleceu
em 26 de Novembro de 1946.

- José Leite Tinôco – O “Zeca Sardoal”, filho
de Francisco Leite Tinocô e de Maria Leite
Domingues. Casou com Maria Emilia da
Silva. Tiveram uma filha. Faleceu a 30 de
Novembro de 1933.

- Joaquim Pereira Ramos – O “Galinha
Pinta”, filho de Joaquim Pereira Ramos e de
Maria dos Santos. Casou com Joaquina
Alves Moutinho. Tiveram dois filhos.
Faleceu a 21 de Maio de 1968.

- Manuel Leite Tinôco – O “Neca Sardoal”,
filho de Joaquim Leite Tinocô e de Maria
Domingues. Casou com Rosa Leite da Silva.
Tiveram uma filha. Faleceu a 24 de Julho de
1970.

- José Vieira da Silva – O “José Praga”, filho
de Manuel Vieira da Silva e de Rosa
Francisca de Jesus. Casou com Emilia da
Silva Ramalho. Tiveram dois filhos. Faleceu
a 5 de Julho de 1943. 

- António Leite Tinôco – O “Barôla”, filho de
Joaquim Leite Tinocô Júnior e de Ana
Fernandes da Silva. Casou com Zulmira
Francisca Moreira. Tiveram 3 filhos. Faleceu
a 26 de Maio de 1986.

- Joaquim José Dias – O “Dias de Rodão”, fi-
lho de Manuel José Dias e de Vitória Lopes
dos Santos. Casou com Maria da Silva Reina.
Tiveram oito filhos. Faleceu a 9 de Agosto de
1969.

- Manuel Gomes de Moura – O Sr. Manuel
da Conceição, feitor da Quinta da Conceição,
natural de Amarante, filho de Justino Gomes
de Moura e de Engrácia da Silva Freitas. Ca-
sou com Lucinda Maria de Jesus, de Arouca.
Faleceu a 9 de Novembro de 1944.
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- Custódio da Silva Ramalhão, filho de José
da Silva Ramalhão e de Emilia da Hora Ra-
malho. Casou com Maria Isabel dos Santos.
Tiveram duas filhas. Faleceu a 7 de Outubro
de 1999.

- Manuel Francisco dos Santos Júnior – O
Manel Passal, filho de Manuel Francisco dos
Santos e de Albina Nogueira da Silva. Casou
com Albertina Lopes da Silva. Tiveram três
filhos. Faleceu a 28 de Outubro de 1979.

- Albino da Silva Soares – O “Valério”, filho
de Pedro Ferreira Soares e de Ana da Silva.
Casou com Maria da Silva Reina. Tiveram
doze filhos. Faleceu a 7 de Janeiro de 1958.

- Albino Fernandes da Silva – O “Granja de
Camposinhos”, filho de António Fernandes
da Silva e de Maria Francisca da Silva. Casou
com Carolina da Costa Maia. Tiveram três fi-
lhos (José, Teodomiro, casado com Alzira
Reina – tiveram três filhos e Gonçalo). Fale-
ceu a 7 de Setembro de 1970.

- Herculano Ventura – O “Herculano”, filho
de Joaquim Ventura e de Margarida da Costa.
Vivia com Ana Joaquina da Silva. Tiveram
dois filhos. Faleceu a 16 de Maio de 1965.

Outros Lavradores
de Leça da Palmeira
- Agostinho Martins
- Albino Alves da Silva
- Alexandre de Sousa
- António Alves Moreira – O “Pêgo”
- António Fernandes da Silva – O “Granja”
- António Gonçalves
- António Leonardo
- António Luís do Couto
- António Pereira dos Santos
- António Pereira Ramos
- António Ribeiro
- António Teixeira
- Armando de Almeida
- Augusto Freitas da Silva
- Francisco Pereira (da Silva)
- Joaquim Alves da Silva
- Joaquim da Silva Casal
- Joaquim Domingues Maia
- Joaquim Ferreira de Paiva
- Eduardo de Castro Sereno
- Fernando António Júnior
- Francisco de Sousa Bispo – O “Bispo”
- Joaquim Leite Tinôco – O “Tinôco Júnior”
- José da Silva Casal – O “Casal de Gonçalves”
- José da Silva Freitas – O “Trôço”
- José de Oliveira Rangel
- José de Paiva
- José Francisco da Silva
- José Lopes da Silva Júnior
- José Luís do Couto
- José Pereira
- José Pereira Ramos
- Manuel António José Correia – 
- O “António Rato”
- Manuel da Silva e Sá
- Manuel Martins da Silva
- Manuel Teixeira
- Marcelino Luís do Couto
- Pedro Ferreira
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Lavradores de Leça da Palmeira

- Joaquim Gonçalves Morgado, filho de Ma-
nuel Gonçalves Morgado e de Maria Rosa
dos Santos. Casou com Ana Dias da Silva.
Tiveram três filhos. Faleceu a 4 de Julho de
1977. 




