
Monumento 
ao pescador



Pormenor do homem, da mulher e da criança

Esta estátua chama-se Monumento ao Pescador porque 
é dedicada a quem é pescador. Não é para nenhum pescador 
específico, mas para todos os pescadores de Mira.

O Monumento ao Pescador fica no final da avenida de acesso 
à praia de Mira, ao lado de um palheiro de madeira - a Capela 
de Nossa Senhora da Conceição.

Nossa Senhora da Conceição é a protetora dos pescadores 
desta praia.  

Num trabalho muito bem feito, o artista conseguiu 
representar na escultura um pescador e a sua família e toda 
a arte e vida da pesca. Consegue identificar o homem, 
a mulher e a criança?



Pormenor do lenço da mulher e da posição da criança

As figuras da estátua parece que estão em movimento, 
mas nenhuma se mexe! Repare no lenço da mulher, 
que parece voar com o vento, e na criança que se estica 
em direção ao chão. E o pescador, não parece estar 
a puxar qualquer coisa pesada?

As formas de cada figura misturam-se umas com as outras 
e encaixam numa moldura em forma de barco.

Na pedra que serve de base à estátua ficamos a saber 
quando é que foi feita – em 1998.

A parte esverdeada – em bronze, tem quase 5 metros 
de altura.



Escultura em bronze



O artista, um senhor chamado Alves André, nasceu em 1959 
numa terra próxima.

O Monumento ao Pescador faz pensar nas dificuldades da vida 
dos pescadores e nas técnicas de pesca antigas ainda hoje 
usadas em Mira.

O trabalho de pescador é muito duro. Os pescadores 
trabalham todos os dias, com chuva ou com sol, e vão ao mar 
sempre que este permite. Começam muito cedo pela manhã. 
 
O pescador é um herói a quem se dá pouca importância. 
A sua vida está em perigo sempre que vai para o mar e tem 
que enfrentar tempestades e ondas grandes.

As condições em que o pescador vive são, muitas vezes, más. 
O pescador trabalha muito e recebe pouco em troca. 
A sua família sofre.

A mulher do pescador também não tem uma vida fácil. 
Tem que educar os filhos sozinha, tratar da casa e até assumir 
algumas das tarefas do marido pescador.

Repare como a estátua da mulher é a mais alta. 
É uma forma de lhe dar importância!



Pormenores: barco na mão da criança e rede de pesca atrás da mulher

Para além da família, consegue descobrir mais alguma coisa 
na escultura? Nós ajudamos: o barco típico da região com a 
forma de meia lua, as redes e instrumentos utilizados na 
pesca que, por vezes arrastam o homem para a morte e um 
barquinho na mão da criança a representar o destino futuro, 
para que a Arte não acabe.



A escultura também é dedicada aos barcos típicos usados 
nesta região e à pesca artesanal que ainda é usada em Mira.

Esse tipo de pesca chama-se “Arte-Xávega”. É uma pesca que 
usa uma rede para cercar os cardumes (grupo de peixes) e 
puxá-los para terra. Quer dizer que os peixes ficam rodeados 
pela rede e não conseguem fugir.

O barco usado nesta pesca é chamado “Barco da Arte”, “Barco 
do Mar” ou “Barco da Arte-Xávega”.

A proa (parte da frente) e a popa (parte de trás) destes barcos 
são mais altas do que a parte do meio (por isso parecem ter a 
forma de mei-lua). Esta forma permite ao barco enfrentar a 
rebentação das ondas. A parte de baixo do barco é lisa para 
deslizar na areia quando arrasta a rede cheia de peixe.

Sugerimos que volte a olhar, de vários ângulos, para a estátua. 
Vai de certeza vê-la de maneira diferente!

Barco típico




