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Através dos tempos lenda dos tripeiros

«Das tripas coração»

Como surgiu a alcunha de «tripeiros» vulgarmente atribuída aos
portuenses? Para responder à questão é necessário recuar no tempo,

até inícios do século XV. Algumas das embarcações que constituíam a
armada que partiu à conquista de Ceuta foram construídas no Porto,

nos estaleiros do Ouro. Levaram no porão a carne cedida pelas gentes
da cidade, que ficou com as tripas para o seu sustento. Mas há quem

afirme que o acto não foi pioneiro uma vez que já o tinham feito
aquando das guerras com Castela (1383-1385).

Texto: Marta Almeida Carvalho

Conta a lenda que os portuenses, conhecidos
no resto do país por “tripeiros”, foram assim ape-
lidados pelo sacrifício para darem o seu contribu-
to à expedição que rumou à conquista de Ceuta, em
1415. Diz-se que ofereceram à armada toda a car-
ne disponível, ficando apenas com as tripas, sen-
do essa a razão pela qual o prato tradicional da
cidade é as “tripas à moda do Porto”.

“No ano de 1415, construíam-se nas margens
do Douro as naus e os barcos que haveriam de
levar os portugueses, nesse ano, à conquista de
Ceuta e, mais tarde, à epopeia dos Descobrimen-
tos. A razão deste empreendimento era secreta e
nos estaleiros os boatos eram muitos e variados:
uns diziam que as embarcações eram destinadas
a transportar a Infanta D. Helena a Inglaterra, onde
se casaria; outros diziam que era para levar El-Rei
D. João I a Jerusalém para visitar o Santo Sepul-
cro. Mas havia ainda quem afirmasse a pés juntos
que a armada se destinava a conduzir os Infantes
D. Pedro e D. Henrique a Nápoles para que ali se
casassem. Foi então que o Infante apareceu ines-
peradamente no Porto para ver o andamento dos
trabalhos e, embora satisfeito com o esforço des-
pendido, achou que se poderia fazer ainda mais, e
confidenciou a mestre Vaz, o fiel encarregado da
construção, as verdadeiras e secretas razões que
estavam na sua origem - a conquista de Ceuta.
Pediu ao mestre e aos seus homens mais empe-
nho e sacrifícios, ao que mestre Vaz lhe assegu-
rou que fariam para o infante o mesmo que tinham
feito cerca de trinta anos atrás aquando da guerra
com Castela - dariam toda a carne da cidade e
comeriam apenas as tripas. Este sacrifício tinha-
lhes valido mesmo a alcunha de “tripeiros”. Co-
movido, o infante disse-lhe então que esse nome
de “tripeiros” era uma verdadeira honra para o
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povo do Porto. A História de Portugal registou mais
este sacrifício invulgar dos heróicos “tripeiros”
que contribuiu para que a grande frota do
Infante D. Henrique, com sete galés e vinte
naus, partisse a caminho da conquista de
Ceuta”. As tropas portuguesas conquis-
taram Ceuta em 21 de Agosto
de 1415, comandadas
pelo rei D. João I.

horizontes. O sacrifício dos “tripeiros” é teste-
munhado pelo monumento do Largo de António
Calém, de autoria de Lagoa Henriques, dedicado

aos portuenses que contribuíram para
essa empreitada. Dizem que também aí
foi  construída,  em 1867, a Galera
América, um dos maiores navios cons-

truídos no país, com 1100 tonela-
das. Recorde-se que a dupla de
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A construção naval foi uma tradição e uma acti-
vidade económica de extrema importância no pas-
sado da freguesia de Lordelo do Ouro cujo estalei-
ro é apontado como um dos locais possíveis para
a construção das embarcações que participaram
na primeira Viagem Marítima à Índia e de algumas
embarcações que fizeram parte da Armada de Ceu-
ta. Sete galés e um número desconhecido, mas
volumoso de naus, rumou à conquista de novos

arquitectos Isabel Carvalho e Tiago Vidal vence-
ram recentemente o Concurso de Ideias para a
requalificação do Estaleiro do Ouro com um pro-
jecto inédito - um «Órgão de Marés». A ideia
consiste na construção de um “órgão” constituí-
do por um mecanismo que produz sons musicais
quando entra em contacto com a água. As subi-
das e descidas da maré provocarão, respectiva-
mente, uma circulação de ar que fará soar os
tubos, em melodias semelhantes a um órgão de
catedral.  


