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MARIA ESTEVES: 100 anos de memória nas lides do barro

“Há hoje em dia demasiado barulho, demasiada agitação inconsequen-
te, perdeu-se aquele elemento fértil da narração oral, aquela máxima dis-
tensão do espírito que é o tédio: não suportamos estar desocupados, o 
que quer dizer que nos custa cada vez mais ouvir”.1 

“O tédio é o pássaro de sonho que choca o ovo da experiência. O resto-
lhar nas folhagens afuguenta-o. Os seus ninhos  - aquelas actividades in-
timamente ligadas ao tédio -  já desapareceram nas cidades, na província 
desmoronam-se também. Deste modo se perde o dom de escutar, e se 
vai extinguindo a comunidade dos que escutam. Contar histórias é sem-
pre a arte de as contar de novo, que se vai perdendo quando as histórias 
já não são retidas.” 2

                                                               

1 Edmundo Cordeiro, in “ A vida de uma história” (1997)Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/cordeiro-vida-historia.pdf 
2 Walter Benjamim (1936) citado por Edmundo Cordeiro, in “A vida de uma história” (1997).

   Disponível em: http://www.bocc.ubi.pt/pag/cordeiro-vida-historia.pdf
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Vinte e sete de Junho de 2011. Noite de segunda-feira. Num sopro só, 
Maria Esteves apaga as velas do bolo do seu centésimo aniversário. 
Coisa fácil para esta barrista de Galegos que tem no peito o folgo de 
uma longa caminhada recheada de histórias de vida. 

Maria Esteves Gonçalves Barbosa nasceu no dia 27 de Junho de 1911, 
no lugar de Santo Amaro, na freguesia de Santa Maria de Galegos, 
tendo herdado da família o ofício que lhe moldou a vida, ao longo 
de todo um século ! 

Senhora de um inesgotável baú de memórias vivas, Maria não fre-
quentou a escola nem nunca aprendeu a ler. Culpa do pai. Raparigas 
não aprendem a ler, para depois não andarem a escrever cartas aos na-
moros...

Menina, criança ainda, cedo mexeu no barro, começando por fazer 
galinhos de apito ! 
Passada a mocidade, casamento feito, o nascimento dos filhos acar-
retou-lhe mais um cabo de trabalhos: passou a fabricar louça de bar-
ro em casa, que venderia aldeias fora, de canastra à cabeça, ou então 
pelas feiras de quase todo o país. 

Mãe de nove filhos, avó de vinte e oito netos e outros tantos bisne-
tos, Maria Esteves foi a mais velha barrista de Barcelos e a mais antiga 
louceira viva, na feira da louça de Matosinhos, onde marcou presen-
ça consecutiva durante 57 anos.

Oitenta anos feitos,  e viúva desde 1989, a artesã deixou de fabricar 
peças para o mercado e passou apenas a fazer bonecos para oferecer 
aos amigos e levar à feira de Matosinhos.

Lúcida, tanto que causava admiração -, Maria estava quase sempre 
bem disposta. Mulher de gargalhada fácil, língua afiada e mordaz, a 
dureza da vida parece não ter corroído a jovialidade da barrista de 
Galegos.

Contemporânea de Rosa Ramalho, a artesã recordava que todos gos-
tavam da louça dela. Era mal feita, né, mas gostavam! E a minha tam-
bém é mal feita.  Bem feita não é!
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Nota: Maria Esteves viria a falecer dois anos depois de ter acedido a 
colaborar connosco. Entendemos, todavia, manter o texto tal qual 
como o tínhamos elaborado. O corpo partiu mas a sua recordação 
permanece.
Paz à sua alma. 
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Maria Esteves - de seu nome completo Maria Esteves Gonçalves Bar-
bosa  - nasceu no lugar de Santo Amaro, na freguesia de Sta Maria de 
Galegos, concelho de Barcelos, no dia 27 de Junho de 1911.  
É filha de Manuel Gonçalves Barbosa e de Joaquina Esteves, a mais 
velha de nove irmãos, quatro dos quais nasceram como ela, na Casa 
do Abono, propriedade do seu avô materno. Os demais vieram ao 
mundo no sítio do Casal do Monte, numa pequena casinha rural 
construída num terreno cedido por uma das tias da família. 

A sua mãe trabalhara no barro, e das olarias já tinham feito vida os 
seus avós maternos - João Esteves e Luísa Araújo. Os meus avós ti-
nham empregados e tudo. A oficina era um barracão, com homens lá a 
trabalhar. Viviam em Galegos e faziam louça vidrada. E faziam campos.  
Eram caseiros, mas também faziam campos deles”. 
Os avós do lado do pai - Francisco Gonçalves Barbosa e Ignácia Go-
mes - moravam na aldeia vizinha de Lijó: Francisco trabalhara de pe-
dreiro e a avó Ignácia toda a vida se dedicou à lavoura. 

Quem mete conversa com Maria Esteves imediatamente percebe 
que os seus 100 anos de idade são uma inesgotável arca de memó-
rias vivas. Tão bem se lembra do avó pedreiro ter morrido, tinha ela 
apenas três anos;  como melhor se recorda da avó de Lijó, que su-
biu pelo monte acima para lhe levar uma galinha, quando esteve de 
cama, do parto da sua primeira filha. 

Maria teve uma infância igual à de quase todos os outros meninos 
pobres do seu tempo. Filha mais velha de uma família humilde e nu-
merosa, passava os dias rodeada de irmãos, numa casa modesta que 
se tornava cada vez mais pequena, à medida que a família ia cres-
cendo.

Somos nove irmãos. Nascemos todos em casa. A primeiro fui eu; depois 
a minha irmã Teresa, depois o António, depois o João, mas tivemos tam-
bém uma menina que morreu com oito meses, era Conceição, essa foi 
ao meio da minha irmã Teresa e do António, e depois a Carolina,  e … já 
não sei mais nada. Éramos nove irmãos, era um rancho enorme!

A casa onde a rapariga se fez mulher tinha divisórias de madeira. Na 
habitação havia uma cozinha, um quarto, uma sala (que também ser-
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via de quarto, e uma alcova, aposentos onde todos se acomodavam. 
Os  pais dormiam num espaço reservado, enquanto os filhos divi-
diam o mesmo aposento: rapazes de um lado; raparigas de outro. Só 
havia duas camas e sabe Deus! Do restante mobiliário, destacava-se, 
a um canto, uma velha mala de madeira que fazia a rapariga roer-se 
de curiosidade.  Além de guardar as roupas da casa, essa misteriosa 
mala era a modos que um relicário - uma espécie de museuzinho da 
memória familiar, onde, na parte de dentro do tampo, o pai escrevia 
os nomes e anotava as datas de nascimento, cada vez que nascia um 
filho. 

...arroz de feijão branco, uma ração de carne e sopa, a todas as 
crianças, no almoço da comunhão.
Maria nunca foi à escola, mas revela uma mentalidade aberta que 
lhe permite falar de forma franca da sua vida e dos assuntos mais 
delicados da família3. 
A culpa de não saber ler nem escrever foi do seu pai, que nunca per-
mitiu que pusesse os pés na escola. Manuel Barbosa era um daqueles 
pais à moda antiga. Filhas suas não iam à escola, porque raparigas 
não aprendem a ler para depois não andarem a escrever cartas aos na-
moros,  repete a barrista, imitando a voz do pai.  
Como estava enganado o Sr. Barbosa. Maria não sabe uma letra do ta-
manho de um carro, mas nem por isso deixou de mandar recados aos 
seus namorados: não aprendi a ler, mas as cartas eu pedia a quem mas 
escrevesse… Quando casei era assim um monte delas a arder!, conta,  
entusiasmada.
Não foi à escola, mas frequentou a catequese, como de resto era qua-
se obrigatório naquele tempo. Teria então aí nove anos quando fez 
a primeira comunhão, deixando para trás intermináveis sessões de 
doutrina, repetida até à exaustão pela voz da Srª Joaquina.
Em casa não houve qualquer festa para assinalar a cerimónia religio-
sa, mas as crianças não ficaram a seco. Depois da Eucaristia, uma tal 
se Maria Salgada, mulher que vivia à beira da Igreja paroquial, prepa-
rou um banquete à maneira que regalou toda a criançada.
Maria Esteves recorda com toda a clareza aquele momento.  

A se Maria Salgada deu arroz de feijão branco, uma ração de carne e 
sopa, a todas as crianças. Essa mulherzita é que deu a festa. Nós aluga-
mos um vestido. A minha mãe alugou um vestido por cinco mil reis. E 
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3 Entendemos não publicar alguns assuntos de maior privacidade e que envolvem terceiras pessoas.
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umas sandálias velhas.  Crisma, só depois de casada. Foi assim: cheguei 
ao Domingo, ia sair para ir à Crisma. O meu homem zangou-se comigo, 
deu-me uma sapatada e diz ele: escusas de levar do Bispo, levas já aqui 
em casa. Fui à comunhão na mesma, mas já não fui levar a sapatada. Já 
tinha levado. Oh que vida! 

Voltando à infância. Decorria o ano de 1920. Na vizinhança de Maria 
só moravam três famílias. Sem dinheiro para brinquedos, em casa  
só havia daquilo (peças de barro), os irmãos entretinham-se com a 
canalha vizinha, muitas das vezes a fazer asneiras.

Uma vez o  meu irmão António fez lá uma ratoeira a uma vizinha. Ca-
vou a terra e depois fez uma loca … uma locaaa! 
Depois encheu-a de água-chôca e pôs uns pauzinhos por cima e mais 
umas ervinhas, e depois disse à vizinha: vamos ver quem é que dá um 
salto melhor. 
Ela foi para dar o salto, caiu lá no fundo e ficou toda suja. O meu irmão 
era malandro, fazia cada coisa...! 

Pelos vistos,  António era um moço um bocado atravessado. Mas Ma-
ria  não lhe ficava atrás. Quantas vezes a rapariga não teve de fugir 
à frente da mãe que a perseguia à volta da casa. Ágil e rápida como 
uma gazela, escapava-se da ameaça como uma enguia: eu entrava 
pela porta do quartito para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala 
para volta da casa … olhe,  era uma festa! 

Galinhos com rabo de cão
Descendente de uma família oleira - pai, mãe e avós maternos todos 
eram do ofício - Maria Esteves cedo começou a trabalhar no barro. A 
primeiro vez foi quando o pai, ainda eu era pequena, fez uma forma 
de madeira para que ela começasse a praticar.

O meu pai fez-me uma forma de pau, uma forma assim compridita. 
E depois fez uma galinho, assim deste tamanho (demonstra com as 
mãos). Fez a forma  para nos entreter, quando éramos canalha.  
Enchiamos a forma de barro e depois cortávamos com uma linha. Às 
vezes cortava mais mal, assim a deixar pouco barro. Não calhava assim 
muito bem. E eu encolava aquilo. Ele marcava tirar 25 ou 20 ou assim.. 
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Depois eu colava com furricas, mas alguns partiam o rabo e eu fazia um 
rabo de cão!  Quando não dava direito, torcia-o e fazia-lhe um rabito de 
cão … ia tudo !!! 

- Galos com rabo de cão? Não está a brincar comigo Srª Maria?
A barrista solta mais uma gargalhada e explica que tinha que colar 
os rabos dos galos, mas como era novata no ofício, às vezes as coi-
sas não corriam de feição. Então, havia que desenrascar-se.  Enrolava 
o pedacito do barro na ponta dos dedos e pronto: - em vez de um 
rabo de galo de penugem aberta, saía um canudinho fininho pareci-
do com um rabo de cão.
Mais crescida, teria perto de dez anos, a mãe chamou-a para tare-
fas de maior responsabilidade. Foi ela que me ensinou […], e fazia-
me trabalhar. A (louça) que servisse aproveitava-a, a que não servisse 
quebrava-a. Assim, depois de fazer, já na perfeição, os galinhos com 
pífaro, a pequena Maria aventurou-se no fabrico de figurado sorti-
do, modelando todo o tipo de bicharada, coisas com assobio: juntas 
de bois, cabritas, e piretes (homens com meio corpo e um cone para 
cima). Agora já não se vê nada disso.  

No tempo da 1ª Grande Guerra
Maria Esteves sentiu pela primeira vez o sabor amargo da despedida 
e da saudade, quando viu o pai emigrar para a Alemanha, logo após 
o fim da 1ª Grande Guerra. A barrista garantiu-nos ter ouvido falar 
que o seu pai fora obrigado a emigrar pelo Estado português - como 
os tropas, sabe, até terras do país germânico. Porém, a aventura de 
Manuel Barbosa em terras da Baviera não terá corrido de feição. O 
homem adoeceu, teve febres altas, e viu-se obrigado a regressar a 
Portugal, antes do prazo previsto.
- Mas isso contou-lhe a sua mãe?  Nessa altura você teria apenas cinco 
anos... Que nada. Eu lembro-me bem.  Quando ele foi eu chorei por ele.  
Eu lembro-me de algumas coisas (que se passaram) com três anos. 

O meu pai apanhou febre. Foi para o hospital e depois mandaram-no 
embora. Ganhava seis libras. E quando chegou,  deu duas meias libras 
à minha madrinha.
A minha mãe mandava-lhe cartas, mas como não sabia ler, quem lhe 
escrevia as cartas era um vizinho. 

MARIA ESTEVES: 100 AnoS dE MEMóRIA nAS lIdES do BARRo



08

A VIDA DE MARIA ESTEVES

Naquele tempo houve uma peste: só na nossa freguesia foram três fune-
rais num dia. Morreu muita gente4. 
Na 1º guerra não passamos fome, porque era longe. Fome passamos na 
guerra civil de Espanha. Apanharam tudo a Portugal. Era um quarto de 
quilo de sabão para governar, para lavar roupa de nove filhos. 
Era um quilo de arroz, tudo por senhas, que se levantavam numa venda, 
desviada para aí quatro quilómetros ou mais. 
Eu tinha uma vizinha que não lavava roupa quase nenhuma, e eu mer-
cava-lhe o sabão a ela e assim já podia lavar mais roupa.

A 1ª Grande Guerra iniciara a 28 de Julho de 1914, após o império 
Austro-Húngaro ter declarado guerra à Sérvia. 
Em Portugal e no resto da Europa vivia-se então uma grave crise eco-
nómica e social. No nosso país, os efeitos do conflito começaram a 
sentir-se de diversas formas: a moeda de prata desapareceu de circu-
lação; os preços dos bens de consumo doméstico subiram; as pesso-
as correram para os bancos para levantar as  poupanças.
A situação económica agravava-se dia-a-dia. A falta de alimentos, o 
racionamento de alguns artigos e o número de mortos na frente de 
batalha levaram à agitação social5. Os produtos básicos escasseavam  
e os poucos que apareciam tinham preços exorbitantes. Nas fábricas 
faltava matéria-prima provocando o encerramento ou a redução de 
horário de muitas unidades têxteis. Os jornais também foram afecta-
dos e tiveram de reduzir o número de páginas por escassez  de papel. 
Ao mesmo tempo, a falta de carvão obrigava à supressão de vários  
comboios. A crise era de tal monta, que alguns operários pediram 
aos industriais que não os despedissem, aceitando reduções de ho-
rário de trabalho para três dias por semana.6

Apesar deste cenário negro, Maria Esteves conta que não passou 
grandes necessidades: em casa dos pais nunca passamos muita fome. 
Havia sempre que comer. Às vezes davam-nos dinheiro para irmos bus-
car as coisas (de comer).  Fome passámos depois de casados, quando 
foi a guerra civil, aqui em Espanha.

4 Maria Esteves chamou-lhe Peste Negra, designação popular (por analogia à peste do século XVI) para  a pandemia de gripe, cha-

mada gripe espanhola, oriunda da Europa, em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, que fez cerca de 20 milhões de vítimas
5 In http:/www.portugal-tchat.com/forum/a-republica-1910-1926/3669-a-participacao-de-portugal-na-i-grande- guerra.html
6 Os trabalhadores portugueses e a Grande Guerra, artigo de Francisco Canais Rocha, historiador, in http://fiequimetal.pt/fstiep/

index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=248
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Ainda assim, pelo que se percebe, não haveria grande fartura na vida 
da família. Por exemplo, as peças de vestuário eram poucas e humil-
des. Os pais compravam pano e mandavam fazer a roupa fora - à cos-
tureira Georgina.  Morava à beira da Igreja. 

A alimentação também era frugal. Ao pequeno almoço era quase 
sempre sopa, ou então umas migas, embora também houvesse leite, 
porque Maria recorda-se de ir buscá-lo descalça, pela neve, a Roriz, 
para uma minha tia, que depois fez um arranjo à minha mãe -  deu-lhe 
uma casita velha e um eirado.  Já ao jantar7 e à ceia, comiam  sopa, às 
vezes ovos … e qualquer coisa mais.
Nesse tempo já Galegos tinha um talho - coisa rara nas aldeias da-
quela época.  Em todo o caso, o Sr. Barbosa - pai de Maria - gostava 
mais de ir mercar a Barcelos. Depois, em casa, fazíamos uma sopa boa 
de carne e o meu pai dizia assim: comei a carne depressa, comei a carne 
depressa senão vem por aí o comprade, entra pela porta adentro e diz 
que a gente passa melhor do que ele!

Maria Esteves nunca foi muito dada aos trabalhos da cozinha. En-
quanto solteira, lá fazia o que a mãe mandava mas não morria de 
amores pelas tarefas domésticas. Um dia, criança ainda, atreveu-se 
a cozer a brôa, mas as coisas não correram como esperava. Aos dez 
anos meti-me a cozer o pão. Amassei, meti-o a cozer, mas não soube 
aquecer bem o forno e o pão saiu massa outra vez.

Um Natal sem bacalhau 
Como era costume na comunidade oleira de Barcelos, os pais de 
Maria  além de fazerem louça de barro também a comercializavam, 
pelo que quando partiam para as feiras tinham de deixar os filhos  ao 
cuidados dos avós: umas vezes nos de Lijó, outras vezes na avó de 
Galegos. 
Certo ano, por ocasião do Natal, estavam as crianças na casa da avó 
de Galegos, quando a mãe, desde a feira de Bragança, lhes mandou 
dinheiro para mercar bacalhau.  A senhora sua avó tinha, porém, ou-
tros projectos: fazer poupanças! 

A minha avó daqui era raivosa!. Como raivosa, Srª Maria? Era raivosa, 
era. Então, em dia de Natal e a ter dinheiro, e não dá bacalhau aos netos, 

7 Na região do Minho, havia o costume de chamar jantar à refeição do meio-dia, e ceia à refeição do final do dia.
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para  lhe entregar (à mãe) o dinheiro quando ela viesse....!  Mas a de Lijó 
não. A de Lijó era muito boa! Ela dava tudo quanto tivesse.

Anos mais tarde, ainda solteira, começou a acompanhar os pais pelas 
feiras do país, passando longas temporadas em Bragança, Vinhais, 
Macedo de Cavaleiros, Torre, e noutros lugares que agora não me 
lembra. 

Lá para cima íamos de comboio. A louça também. Fazíamos o transbor-
do no Tua. A linha daqui era larga, e lá era mais estreita. 
De um lado havia um vagão grande, dacolá um vagão pequeno e nós 
passávamos por dentro, com braçadas de louça para carregarmos ou-
tra vez. 
Esta volta acontecia no Inverno. 
No Verão fazíamos as feiras daqui -  no Minho e no Douro …

Maria, moça namoradeira 
Maria – mulher - iniciou-se nos namoricos por volta dos 18 anos.  O 
seu primeiro moço chamava-se João, o filho da costureira Georgina. 
A relação durou pouco tempo. Uma zanguinha e acabou-se por ali 
a conversa. Depois seguiram-se uns quantos mais. Zangava-me com 
uns e vinham outros. Eu nunca fui ter com nenhum. Eles é que me vi-
nham procurar. Conhecia-os em festas, ou por aí onde calhasse.

António - filho de um oleiro a quem o seu pai gastava louça - foi outro 
dos seus namorados. Coisa curta. Passada nem sequer meia dúzia de 
meses,  logo haveria de conhecer o Manel, que era da freguesia de São 
Martinho. Mas Maria era menina de mais do que um amor: enquanto 
namoriscava por cá, lá em cima, em Bragança, perdia-se de paixão 
por outro rapaz.  E com este o caso foi mais sério. O transmontano 
queria por força casar com a  cachopa de Barcelos, mas Maria não 
quis ficar longe da família;  e assim nada feito.  
Andava a barrista nisto -  namora este, namora aqueloutro - , até que 
um dia combinou ir à festa dos Passos de Manhente com um dos 
muitos rapazes das redondezas. O felizardo aperaltou-se todo e até 
estreou fato novo. Coitado. Estava muito longe de saber o que lhe iria 
acontecer. Nessa época, por estas bandas, estava ainda muito arrei-
gada a tradição dos rapazes solteiros roubarem os lenços-da-mão às 
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namoradas, um ritual que noutras circunstâncias podia também ser 
entendido como sinal de traição, quando o rapaz o fizesse a outra 
pretendida. 

“...outras vezes estes lenços eram motivo de simples brincadeiras ou 
troca de palavras. Nas festas, os rapazes tiravam os lenços das rapari-
gas simulando uma ligação amorosa. 
Quando o rapaz já tinha namorada o facto de simular uma ligação 
com outra ao roubar-lhe o lenço, era muitas vezes motivo de de-
savença entre a sua namorada e aquela a quem o lenço tinha sido 
roubado”8. 

Naquele domingo, Maria lá foi até aos Passos de Manhente, toda feliz 
da vida, ao lado do rapaz ! 

Eu levava um lenço da mão muito bonito. Dantes era só roubar lenços 
da mão. Os namorados de fresquinho era só roubar lenços da mão. 
Eu botei dois lenços dentro do guarda-chuva e ele roubou-mos, engati-
lhou-mos.  
Eu peguei andei à gadelhada com ele, ele a estrear o fato arranquei-lhe 
uma manga do casaco... 
A gente fazia cada coisa! Eu não me ficava, era pequena mas não me 
ficava!

E assim andava a rapariga a gozar os tempos da sua juventude, até 
que um dia assentou de vez. A barrista até já tinha namorado com 
este moço, mas por qualquer razão desentenderam-se, acabando o 
rapaz por se casar com outra, coincidência prima de Maria. Todavia, 
um dramático acontecimento mudaria o rumo da vida de ambos. 
Essa tal sua prima, muito boa rapariga, teve pouca sorte, acabou por 
falecer, ao  dar  à luz o seu primeiro filho.

Adelino ficou  viúvo e com um rapaz órfão nos braços. O homem 
fez de tudo para criar a criancinha, levando-a a amamentar junto de 
outras mulheres da aldeia. Mas o menino acabaria por não resistir e 
faleceu aos nove meses de vida.

Entretanto, Maria prosseguia a sua vida de solteira, namoriscando, 
entretida, com mais um rapaz da sua aldeia. Um dia, na desfolhada 

8  http://www.folclore-online.com/usos/txt/lencos_namorados1.html
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do Galho – um grande lavrador da terra - o viúvo agarrou-a para dan-
çar e não mais a largou todo o serão. Os outros rapazes bem queriam 
roubar-me, mas ele não deixou mais ninguém dançar comigo. E assim 
começou ali um romance que causou falatório nas redondezas.
Envergonhada, a família da rapariga não via com bons olhos aquela 
relação amorosa, e pouca gente compreendia que a jovem barrista 
tivesse trocado um rapaz solteiro por um homem viúvo, com a agra-
vante de os dois homens até serem primos.  Mas Maria manteve -se 
firme na dela, contra tudo e contra todos.

Eu não casei com o primo dele, que era solteiro, porque não gostava 
dele. Ele bem queria casar, o primo. 
Mas casei com ele (o viúvo) achei-o mais bonito. Não gostava do outro. 
Mas depois, já de casado, andaram à porrada: ele queria matar o meu 
homem. É que ele namorava para mim e eu deixei-o ficar...

O Casamento 
Após um ano de namoro, Adelino foi pedir a mão de Maria em casa-
mento. Sabia que o terreno não lhe era favorável, mas ao deparar-se 
com os pais da rapariga não deu parte de fraco: - Venho cá para saber 
se é vossa vontade que eu case com a vossa filha …
- Minha vontade não é. Disse-lhe o pai, prontamente.
- Mas é dela e de alguma gente de família, retorquiu-lhe o jovem.  
Apesar da resistência inicial, a verdade é que os pais de Maria acede-
ram ao noivado, tanto mais que era evidente o embaraço que sen-
tiam pela filha andar de namoro com um viúvo, ainda para mais o 
homem da falecida prima.  
- E assim se casou um rodista com uma barrista, Srª Maria ...
A mulher ri-se da observação e desabafa: É assim a vida!

O casamento religioso realizou-se no dia 18 Janeiro de 1933, na Igre-
ja paroquial de Galegos. Antes, no dia 6, já os noivos tinham assinado 
os papéis da união no Registo Civil de Barcelos.
A noiva levou a roupa que tinha. Vesti uma saia de fazenda, que já ti-
nha dois anos, e umas meias que o namoro me tinha dado de prenda, 
pelo Natal.  Nos pés, calçava umas chinelas, às quais tinha cortado os 
tacões com uma foice, por terem ficado tortos devido ao uso. A comple-
tar o conjunto, tinha posto na cabeça um lenço chinês, a estrear.  Foi a 
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prenda que levei.  Agora é que vão todas na estica.
Depois da cerimónia da Igreja, a boda - nada de especial - realizou-se 
na casa dos seus pais, uma festinha quase só para os convidados da 
família.  Maria insiste: naquele tempo era tudo muito pobrezinho. 

       
Nove filhos e um cabo dos trabalhos
A barrista iniciou a sua vida de casada com doze tostões no bolso. 
Merquei um cântaro de barro, acabou o dinheiro. A minha mãe não me 
deu nada para comer. Quem me deu pr’a comer foi uma minha tia e 
uma minha cunhada. Deu  para comer naquela semana.
O casal foi morar numa casa a aluguel, que por sinal pertencia a um 
tio de Maria. Antes, a habitação tinha sido arrendada por um indi-
víduo da terra, que entretanto viajara para Espanha. Quando o in-
divíduo - um tipo de maus “fígados” - soube dos novos inquilinos, 
logo tratou de avisar o senhorio: - Se você tiver a casa arrendada, vou 
aí, um dia de noite, e chego-lhe fogo. Ao tomar conhecimento deste 
episódio, o casal preferiu mudar de poiso. E o percalço até jogou a 
seu favor. Ora, estávamos a dar 20 escudos por mês e arranjamos uma 
a pagar dez.  Fomos logo para essa casa. 
Antes disso, na primeira semana de casada, Maria Esteves decidiu ir 
trabalhar para fora, ao jornal, fazer figurado por conta de um patrão.  
Mas chegados a sábado, dia de pagamento, féria nem vê-la: até hoje 
ainda estou à espera do dinheiro. Desanimada, a barrista optou por 
quedar-se em casa. E enquanto o marido trabalhava nas olarias da 
zona, ela fazia louças para a mãe e o irmão venderem nas feiras. 

Entretanto, vieram os filhos. A mais velha, a Luísa, nasceu logo em  25 
Outubro de 1933, nove meses e oito dias após o casamento. Aquilo 
(a gravidez) devia ser revés, quase a pegar logo! O segundo, outra me-
nina - Maria Celeste -, nasceu passados dois anos. Eu pegava bem, 
pegava bem …insinua com um sorriso maroto. 

O nascimento das crianças faz com que Maria comece a levar uma 
vida ainda mais difícil. Casada há três anos, e o dinheiro a escassear 
para quase tudo, decide-se então a fazer feiras por conta própria nos 
mercados de Barcelos, Famalicão, Ponte de Lima, e por aí fora.  
A família continua a crescer. Aos primeiros dois filhos seguem-se o 
João, a Fernanda, a Maria da Conceição e o Manuel. E a estes seis 
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juntar-se-iam mais três: o Salvador, a Prazeres e a última, a Maria, 
quando a barrista tinha 48 anos de idade.  
Maria Esteves vê-se obrigada a desdobrar-se em trabalhos: cuida dos 
pequenos, prepara os mais crescidos para a escola, amanha as rou-
pas e cozinha para aquela gente toda. Grande parte destas canseiras 
são feitas noite dentro, porque de dia mete os pés aldeias fora, e de 
canastra à cabeça vai vender louça de porta em porta.

Muitas vezes não podia fazer serão à noite que os filhos choravam um 
para cada lado. Pegava, deitava-os. E eu punha-me a pé às quatro horas 
da manhã, e o serão da manhã rendia-me mais do que o da noite. 
Cheguei a fazer louça num dia, e cozê-la de noite e pintá-la de noite e ir 
para Famalicão de manhã. Eu até fornos fazia (…) e lenha para cozer 
a louça apanhava-se por aí.  Mas não era como agora. A gente ia para 
longe que não a havia por perto
Os meus filhos foram todos para a escola. Até havia um professor que 
batia muito no meu João, e eu tive de o tirar de lá, e pagar cinco mil 
réis por mês, para aprender em casa de uma pessoa, para tirar a quarta 
classe.

Os meus filhos passaram muita fome
Maria Esteves - lúcida, tanto que causa admiração -, está quase sem-
pre bem disposta. Gargalhada fácil, língua afiada, mordaz muitas ve-
zes, parece até que a dureza da vida não passou por ela. Mas quando 
lhe falamos de fome, o rosto fecha-se e os olhos sofridos espelham o 
choro da alma. 
 - Mas agora também há crise Sra. Maria, atalhamos. Resposta pronta: 
é, a água corre sempre para o rio grande ! E recorda:

(Naquele tempo) não se ganhava nada.  Os meus filhos passaram mui-
ta fome, mais fome do que eu quando era criança, porque eu nunca pas-
sei. Não havia dinheiro, nem  trabalho; o meu homem chegou a não ter 
trabalho. Chegou uma altura que a fábrica dava trabalho aos de fora e 
não lhe dava a ele... 
Ele trabalhava na fábrica, à peça, à dúzia: fazia canecas. Só trabalhava 
em casa quando não havia que fazer nas cerâmicas. É a vida.

Uma vida de 100 anos que lhe deu nove filhos, 29 netos, outros tan-
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tos bisnetos, e mais recentemente dois tetranetos.  

A minha mãe teve nove filhos. Eu também tive nove, e também tenho 
uma filha com nove. Somos uma família muito grande …  e com pri-
mos...  meu Deus! 

A mais velha louceira, na Feira das Festa do Senhor de Matosi-
nhos
Maria Esteves é a mais antiga barrista/feirante presente na Feira das 
Louças de Matosinhos. A artesã de Galegos marca presença nas “Tra-
dicionais Festas do Senhor de Matosinhos” há 57 anos consecutivos, 
sempre entre finais de Maio a meados de Junho. 
A feira já conta com mais de dois séculos de história. É uma romaria 
conhecida em todo o país, que atrai visitantes de todas as bandas. 
As pessoas vão ali cumprir promessas e espreitar a “Feira das Louças”. 
Umas, na busca de peças tradicionais, outros, à espera de encontra-
rem novidades ou pechinchas. 
Nas festas de 2009, a Câmara de Matosinhos aproveitou a ocasião 
para homenagear a barrista de Barcelos. Tratou-se do reconhecimen-
to público, por parte daquele município, da importância da presença 
contínua da artesã de Galegos no seu certame popular. 
Dois anos mais tarde, em 2011, foi aí que a encontramos, no meio 
dos seus bonecos, lenço na cabeça, toda arrebitada, e mais que pron-
ta para a conversa que tínhamos aprazado. 
Recuamos no tempo. Muito. Até lá trás ao longínquo Maio de 1921, 
quando Maria foi, a pé, de Galegos Santa Maria até Matosinhos, pela 
primeira vez. 
Eu estava em casa dos meus avós, e a minha avó já estava aqui (Mato-
sinhos) com a louça. O meu avô vinha trazer mais e disse-me: ó Maria 
vais a chamar o gado. Eu tinha dez anos. Vim a chamar o gado, mas só 
aguentei até Vila do Conde. Eu vinha a chamar o gado à frente e ele vi-
nha a tanger  atrás. Descansávamos três horas – chamavam-lhe a Pou-
sada – e depois tornávamos a sair. Mas eu disse-lhe: olhe, eu não posso 
mais. E ele disse-me: vai ali para cima da louça, para cima do carro, à 
frente do carro e tange-me o gado. E veio ele a chamar o gado, coitado. 
Era meu avó e meu padrinho...
- Quantas horas teriam demorado?
- Ai isso não sei. Não sei as horas que demoramos. Sei que nós saíamos 
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de casa de dia e que vínhamos dormir ali  para aí umas três horitas... 
Dormir ou … descansar. Era duro.
Eu via passar assim à moda de uma carruagem com três cavalos na 
frente, da Póvoa a Vila do Conde e digo assim: ó vozinho, o que é que 
aqueles burros vão a fazer? E diz ele assim - “Vão levar a gente para o 
trabalho. 
Naquela altura era assim, não havia automóveis. Não encontramos ne-
nhum na viagem de Barcelos a Matosinhos. 
Ainda me lembro do primeiro automóvel que houve lá na freguesia. Um 
homem chegou a mercar um carro e como só tinha caminhos velhos, 
estreitos que nem o carro podia levar para casa, teve de alugar um pe-
daço (de terreno), deixava ali o carro e seguia a pé para casa. Era uma 
vida triste!
     
      
Pelos caminhos de Portugal
Após a primeira ida a pé até Matosinhos, tinha Maria apenas dez 
anos, a rapariga foi poupada nas campanhas seguintes. Todavia, mal 
cresceu um poucochinho começou a acompanhar os pais pelas fei-
ras do Norte e Centro do país.  
Curiosamente, só depois de casada  viria a fazer a sua primeira feira 
na cidade de Barcelos, nesta altura já por conta própria, vendendo a 
louça que fazia na sua oficina caseira. 
- E a quem vendia Srª Maria? Pergunta parva, certamente, mas só 
reparamos depois: vendia a quem comprava, quem quisesse comprar, 
comprava! A gente lá estava  à espera dos clientes.

Analfabeta, as únicas três letras que consegue desenhar aprendeu-
as há pouco tempo (e apenas porque os filhos insistiram que assinas-
se as suas peças), a falta de escolaridade porém nunca foi obstáculo 
para fazer contas e dar os trocos certinhos.

Tanto eu como a minha irmã, apesar de não sabermos ler, fizemos fei-
ras, e ela teve fábrica e tudo, e fazíamos as contas de cabeça, não era 
com lápis que não sabíamos. 

As cidades de Matosinhos e Coimbra foram apenas alguns dos sítios 
onde Maria Esteves ganhou a vida. Do roteiro de feiras da barrista 
faziam parte, entre outras localidades, Famalicão, Ponte de Lima, 
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Bragança, Vinhais, Macedo de Cavaleiros, Peneda, Viana do Castelo. 
“Ficávamos na feira, às vezes, oito dias, ou mais, conforme fosse a feira”. 
E depois dava-se o regresso a casa para preparar novo carreto de ar-
tigo…  e nova viagem!

Em 1957, a artesã estava “no fim do tempo” da sua filha mais nova e 
não pode marcar presença na abertura da Feira de Matosinhos. Mas 
como era preciso fazer dinheiro, mandou para lá o seu filho António, 
recomendando-o aos cuidados de uma comadre.  Todavia, passados 
dias de ter dado à luz, já a nossa feirante lá estava a tocar o negócio. 
Oh tempos, tempos!, exclama. 

Do Sagrado Espírito Santo ao Senhor de Matosinhos 
Antes de arranjar lugar em Matosinhos, Maria Esteves frequentou 
durante dez anos a feira do Espírito Santo, na cidade de Coimbra.  
Depois, para melhor cuidar dos filhos resolveu mudar para mais per-
to, e assim iniciou um ciclo de quase seis décadas na feira do Senhor 
de Matosinhos.
Em 1954, a feira realizava-se noutro local, lá em cima, no jardim. Fazí-
amos as barracas por fora do jardim: nas larguezas que tinha. A louça 
grossa, silvestre, era daquele lado dali: as barracas da bonecada eram 
do lado daqui.  
Mas se o certame mudou de sítio, há costumes que continuaram. Os 
feirantes, por exemplo, continuam a dormir nas traseiras das barra-
cas, embora agora as camas já permitam um sono mais descansado: 
dantes, dormia-se no chão, em cima de um bocado de palha, agora, te-
mos aqui camas altas como em casa. 
As refeições continuam a ser preparadas nas barracas da feira,  mas  
já não existe espalhado pelo recinto aquele cheiro característico do 
petróleo das máquinas de cozinhar, entretanto substituídas pelos fo-
gões a gás. Refeição diferente, só mesmo uma vez por outra, quando 
a filha ou o genro da barrista  resolvem  comprar diárias num restau-
rante ali perto, e trazem a comida pronta para a mesa. 

Noutros tempos, Maria Esteves levava os filhos maiorzinhos para lhe 
darem uma mão no negócio. Quando os rapazes começaram a cres-
cer, ficou mais difícil controlá-los. O apelo da festa vingava e, muitas 
vezes, nas noites de arraial deixavam a mãe na barraca entregue à 
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sua sorte.
Numa dessas noites,  a mulher, atarefada com os fregueses, não re-
parou que lhe surriparam toda a louça que estava na prateleira de 
trás. Roubavam que tinha diabo! Desesperada com o prejuízo, descar-
regou  nos filhos a pilha de nervos com que ficou. Mas naquele caso 
já não havia nada a fazer: Ralhei-lhes. Vós para ires ver a festa deixastes 
roubar a louça toda. E eu aqui sozinha.  Ai que nervos...
Nos anos sessenta, a barraca ainda se apresentava repleta de louça 
utilitária, muito usada na época para as lides domésticas da cozinha. 
A barrista ia comprá-la às fábricas da região oleira de Barcelos, e com 
a sua venda ajudava a cobrir as despesas que tinha. Ao lado da louça 
utilitária, expunha as suas peças de figurado, os  tais bonecos que 
fazia em casa, no tempo que mediava entre feiras e romarias. 

Rosa Ramalho era muito cantigueira...” 
Ao longo da sua demorada vida, Maria Esteves teve a oportunidade 
de cruzar-se com muitos outros oleiros e barristas da região de Barce-
los. De entre eles, sobressai Rosa Ramalho, a consagrada artesã, cuja 
obra faz parte da memória e da identidade das olarias de Barcelos. 
- Srª  Maria, você chegou a ouviu falar da Rosa Ramalho?
- Ora, eu conhecia-a bem.  Encontrei-me com ela algumas vezes por aí 
nas feiras. Mas ela era muito cantigueira. 
- … Quem era cantigueira...Srª Maria ?
- A Rosa Ramalho. Se eu tivesse cantiga como ela tinha …ui.... 
- E então, porque  é que diz isso?
- Porque ela era mesmo muito cantigueira. Gabava-se de muitas   coisas.  
Eu nunca gostei disso. Mas é o dom de cada um... não é?
- Mas chegou a vender junto dela,  nas feiras? 
- Cheguei, cheguei. Ela também vinha aqui a Matosinhos, no princípio. 
E depois, até parece que foi num passeio até à América do Norte… Che-
gou a andar passear por fora.
- Mas você não...não passeou...
- Eu não! Eu meti-me sempre na minha vida...
- E você via os bonecos dela, o que é que achava? Os seus eram mais 
bonitos do que os dela? 
- Os dela... todos gostavam da louça dela. Era mal feita, né... mas gos-
tavam!
- Por ser mal feita?
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- Por ser mal feita.
- E a sua, como é que era?
- A minha também é mal feita (ri-se). Também posso dizer que sou a 
rainha da mal feita. Bem feita, não é !
- O que gosta mais de fazer no figurado?
- Eu … não sei.  Faço às vezes o que me vem à cabeça. O que gosto mais 
de fazer é pitos pequenos. Que foi o que eu aprendi. O que meu pai me 
ensinou. 

De eira em beira 
A vida de Maria Esteves foi sempre uma fona. Quando a família co-
meçou a crescer, foi preciso cada vez mais dinheiro para pôr comida 
na mesa. A barrista metia-se, então, à estrada, de canastra à cabeça, e 
percorria quilómetros a fio,  vendendo louça pelas portas. 

Íamos para Ruães e vendíamos à porta da fábrica… Levávamos a louça 
nas canastras, à cabeça. Passávamos no barco, na freguesia da Graça. 
Uma vez, a cheia inundou as margens e os campos que nem sabíamos 
caminhos nem carreiros e estivemos para ir pelo rio abaixo. 
Chegamos a ir daqui para Vila Verde, com a canastra à cabeça. Eu e mais 
uma filha. Não era a mais velha, essa ficava em casa a fazer e a pintar. 

Entre marido e mulher não metas a colher
A vida conjugal de Maria foi tudo menos pacífica. Espanta, todavia, a 
forma desassombrada como a barrista aborda um assunto tão deli-
cado. Parece, até, que o faz assim tão abertamente, como se estivesse 
a exorcizar fantasmas velhos, memórias recalcadas. Ou, às tantas, é 
porque a mentalidade da sua época  via a violência doméstica como 
um facto natural, prática socialmente aceite pela cultura popular da 
primeira metade do século passado. 
O relato da barrista é elucidativo.

O meu marido batia-me: com o vinho e por coisas que ouvia dos ou-
tros. 
Uma vez fui pagar mil escudos a uma fábrica de onde gastávamos lou-
ça, e ele meteu-se numa tasca. Mandei lá a minha filha: vai chamar pelo 
pai, lá dentro. Ela foi e estavam lá outras pessoas que lhes disseram: o 

MARIA ESTEVES: 100 AnoS dE MEMóRIA nAS lIdES do BARRo



20

A VIDA DE MARIA ESTEVES

teu pai esteve aqui, mas agora não está. Se calhar foi para Penelas (ha-
via mais vendas em Penelas). 
Eu peguei e já não fui pagar o que devia. Fui para casa da minha filha 
mais velha que já estava casada. 
Ele chega a casa, tínhamos lá uns vasos para levar para Espinho e ele 
disse-me: 
- Tu não sabias perguntar ao dono da venda, onde é que eu estava?
- Disseram que tu tinhas ido para Penelas ...
Começou dar-me porradas com  um pau de marmeleiro … caraças! De-
pois a minha nora foi comigo a Barcelos, à GNR. E eles perguntaram: 
quer fazer mal ao seu homem, quer apresentar queixa? Eu disse, não 
quero. 
Fui então para Espinho, para a feira, e era para pegar  em dinheiro e 
fugir para Bragança.
 Não abandonei o lar, mas era para abandonar. Mas o meu filho, que já 
estava casado, apareceu-me lá em Espinho, e eu disse-lhe: 
- Olha, vou largar a feira, vou para Bragança...
- Você não vai nada para Bragança, você vai para casa. Vai tomar conta 
dos seus filhos senão os seus filhos morrem à fome. 
O dono da venda também era dos que batia muito na mulher – uma 
vez até a calcou aos pés … mas ele já foi e ela ainda está aí. E eu na 
mesma. 

Após este relato, Maria fita-nos fixamente nos olhos e guarda um va-
garoso silêncio. Depois, e apesar do que nos confessou, acaba por 
confidenciar: O momento mais triste foi quando ele (marido) morreu 
no hospital. Que quer …  ele é pai dos meus filhos. 
O marido da barrista padeceu de doença prolongada durante anos. 
Para cuidar dele, a mulher teve de abandonar a vida das feiras e pas-
sar o negócio à filha mais nova. 
António viria a falecer no dia 29 de Abril de 1989. Viúva, a barrista foi 
deixando progressivamente de trabalhar no barro, e desde que fez 
oitenta anos só fabrica bonecos para oferecer aos amigos e levar à 
feira de Matosinhos. Entretanto, começou a perder a visão. Coisas da 
idade e das maleitas. E foi quando já não via quase nada, aí há uns 
oito anos, que se resolveu a fazer a operação às cataratas, recuperan-
do de um dos olhos. Mas do outro continua a não ver quase nada. 
Quando fui mercar estes óculos perguntaram-me porque não fazia uma 
operação à outra vista. Mas agora não vale a pena. Só fiz a uma, porque 
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nessa ocasião só tinha 50 contos. Não tinha mais para dar. 

Nos últimos anos, Maria Esteves passa a maior parte do tempo na 
casa da filha mais nova, na aldeia de Galegos Santa Maria. Sentada 
no sofá, olhos fixos na televisão, ela é a  companhia diária de um neto 
que sofre de paralisia cerebral, e vive agarrado a uma cadeira de ro-
das. Não passam um sem o outro, segreda-nos o pai do rapaz! 

Fé em Nosso Senhor e Santo Amaro
Em casa da família Esteves sempre houve o costume de se rezar o 
terço, depois da ceia.  Enquanto as filhas levantavam a mesa e a mãe 
lavava a louça, a voz do chefe de família fazia-se ouvir, repetindo as 
Avé Marias e os Padre Nossos, rodados mistério após mistério nas con-
tas do rosário. 
A barrista diz-nos que ainda mantém a tradição: Todos os dias rezo 
o terço. Antigamente o meu pai também rezava. Depois de casado, o 
meu homem também rezava. Agora acho que pouca gente reza o terço. 
A gente antigamente passava à noite por um lugar e ouvia-se aquilo.  
Rezavam o terço alto. Agora não! 

Devota de Nosso Senhor,  Maria também tem fé em Santo Amaro, 
a quem reza sempre um padre nosso e uma avé Maria, por causa da 
saúde das pernas. De resto, foi em grande parte devido a essa fé que 
conseguiu superar a ida dos dois filhos - Manuel e Salvador - para a  
Guerra do Ultramar. 

Foram para as Áfricas. Mas regressaram sãos e salvos.
Fiquei  triste, mas tínhamos que nos acomodar. Não eram só eles!  To-
dos os que fossem tropas tinham que ir. O Manuel era cozinheiro e o 
Salvador atirador. Para eles correu tudo bem, não ficaram lá. Mas foram 
primos, que ficaram lá.
Até disseram que nos caixões não vinham os corpos. Tempo, tempo. 
Quem pensar o que foi antigamente … e o que é agora... Agora dizem 
que não há dinheiro, mas eu digo que alguns até tem dinheiro a mais.
- Mas fala-se muito em crise, Srª Maria...
- Pois fala, mas vá ver aos campos de futebóis se não estão sempre 
cheios de gente. Têm dinheiro para pagar, mas não tem dinheiro, às ve-
zes, para dar a um pobre. A gente não nasceu ontem!
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A VIDA DE MARIA ESTEVES

Largos dias têm cem anos
Eu tenho cem anos, mas há gente que tem mais. Espero durar mais tem-
po, mas a poder andar. E não chegar a perder a vista. Para estar entra-
vada na cama, o Senhor me leve logo. Mas nós não é que mandamos.  
Se nós mandássemos … 

São 27 de Junho de 2011. Noite de segunda-feira. Num restaurante 
do concelho ecoam os votos de parabéns e felicidades de toda uma 
família reunida à volta da matriarca. 
Maria Esteves tem agora 100 anos acabadinhos de fazer. A data foi 
assinalada com uma festa à maneira. Ao todo, estiveram presentes 
mais de uma centena de convidados, entre filhos, netos, bisnetos, e 
outros familiares e amigos. 
Na hora de se cantar os parabéns, Maria Esteves não se fez rogada e 
apagou as velas do bolo, num sopro só. Coisa fácil para quem traz no 
peito o folgo de uma vida prenhe de tempestades e no coração uma 
maré imensa de alegria. 

- E, então Srª Maria que me diz de toda esta sua vida?
- O mais importante foi ter saúde e poder trabalhar. Saúde e trabalho 
para criar os filhos. Isso é que foi importante. 

E foi assim, acarinhada pela sua enorme família, que a vimos pela 
ultima vez, até de sabermos da sua morte. Maria Esteves viria a fale-
cer em Fevereiro de 2013, vitima de uma pneumonia. O corpo partiu 
mas a sua recordação permanece.
Paz à sua alma.  
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