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Pobre João Pescador 

 

→ Classificação: Poesia Popular, poema de autor. 

→ Assunto: Poema sobre a morte de um pescador. 

 

→ Região:  

• Distrito: Leiria 

• Concelho: Peniche 

• Localidade: São Pedro 

 

→ Entrevistado:  

• Nome: João “Valintum” Farto 

• Data de nascimento: 1924 

• Residência: São Pedro 

 

→ Vídeo:  

• Data de Recolha: 2008/09 

• Realização: Clara Games 

• Duração: 0:01:37 

 

→ Transcrição:  

• Transcritor: Ana Sofia Paiva  

• Data de Transcrição: Novembro 2011 

• Palavras: 205 
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Pobre João Pescador 

 

Havia um pescador que tinha uma data de filhos. E esse pescador chamava-se 

João. E depois era assim:  

 

Pobre João Pescador 

Vendo os filhos a chorar, 

Cheios de lágrimas de dor, 

Sem ter pão e sem valor 

Devido à fúria do mar. 

 

- Queria pão! -diz-lhe um filhito, 

- Vai buscá-lo, meu bom pai. 

Correu à praia, muito aflito 

E desamarrou o barquito. 

Remando, ele lá vai. 

 

Sobre as ondas alterosas, 

Nossa Senhora da Guia! 

São essas, as criminosas, 

Que não consentem, raivosas, 

A faina da pescaria. 
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Deu-se num dado momento 

E o mar forma um remoinho. 

Num forte sopro de vento 

João, sem ter o alento, 

Desapareceu com o barquinho. 

 

Enquanto isto se passa, 

Os filhos choram com fome 

Naquele lar da desgraça 

Onde a miséria trespassa 

O pão que nunca se come. 

 

Chorando em desconforto, 

Os filhos dos marinheiros. 

E nisto entra, sem conforto, 

Em vez de pão, o pai morto 

Nos braços dos companheiros. 

 

- Que tristes sortes daninhas! 

Que choram cheias de dor. 

E abraçadas à mãezinha  

Choram aquelas criancinhas 

Por um honrado pescador. 
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As Berlengas é assim:  

 

É Ilhota, Ilha Velha  

Pedra Negra, Rinchão 

Medas e Parado 

Estela e Farilhão 

 

Tem essas pedras todas lá! Pois tem. 

 

 


