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Afiam-se facas e tesou
ras!”. Esta era a frase
que anunciava a chega-

da do amolador juntamente
com o característico som de
uma gaita, há muito caídos no
esquecimento popular. Agora
há poucos amoladores no Por-
to e o mais conhecido é Fre-
derico Fernandes, que se en-
contra, com a sua máquina
adaptada para múltiplas fun-
ções, na porta do Mercado do
Bolhão que dá para a rua de
Fernandes Tomás.

Aprendeu a profissão com
o pai, que já era amolador, e
aos treze anos já se encon-
trava neste mesmo local a
amolar e a arranjar guarda-
chuvas. “O meu pai estava aqui
à porta mas do lado de fora do
mercado. Naquela altura havia
muito serviço e eram aos oitenta
guarda-chuvas que levávamos
diariamente para casa para con-
sertar”, lembra. O dia era pas-
sado entre as facas e tesou-
ras e a noite dedicada aos
guarda-chuvas. Assim, havia
pouco tempo para descansar.
Apesar de gostar do que fa-
zia, não lhe agradava o facto
de estar sempre no mesmo
local. Por isso, Frederico Fer-
nandes resolveu levar o seu
ofício a outros locais e tornou-
se itinerante. Pegou na sua
mota e foi “amolar” para ou-
tros sítios. Percorreu toda a
zona norte e chegou a ir a Avei-
ro e Coimbra, onde ainda hoje

é conhecido. Nessa altura
anunciava a sua chegada com
um som saído de uma gaita e
o seu “pregão”. “As pessoas,
quando ouviam aquele som, di-
ziam: olha o amolador, chegou
o Inverno”, recorda. Sente sau-
dades daqueles tempos em
que viajava pelo país, de gen-
te solidária. “Eu ia amolar fa-
cas aos talhos e supermercados
e ficava lá à porta. Juntava-se
sempre muita gente que acaba-
va por trazer objectos para afi-
ar”, conta. “Nessas alturas al-
guns até me davam o almoço.
Então, quando ia afiar a res-

taurantes, era certinho” ,
acrescenta. Mas a saúde foi-
se debilitando e, quando o pai
decidiu deixar o Bolhão, o
“Zé”, como é conhecido, de-
cidiu ficar com o lugar e re-
gressar, assim, ao local onde
se iniciou na profissão.

Ossos do ofício

Frederico Fernandes é uma
«raridade» e, por isso, tem
sempre imensos estrangeiros
a fotografá-lo. “Não me impor-
to com isso. Muitas vezes, quan-
do estou a trabalhar, vem gen-

Entre facas

Há alguns anos ainda
se ouvia, pelas ruas do

Porto, o som da
tradicional gaita que

anunciava a chegada
do amolador. Essa

tradição perdeu-se e é
hoje uma profissão

que caiu em desuso.
Já não se vêem nas
ruas do Porto mas

ainda há, pelo menos
um, amolador na

cidade. Chama-se
Frederico Fernandes e

encontrámo-lo no
Mercado do Bolhão.

Texto: Marta Almeida Carvalho
Fotos: Virgínia Ferreira
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te tirar fotografias e até fil-
mar, na maioria estrangeiros.
Isto acontece mais no Verão”,
refere. A sua clientela ainda é
fixa, embora já não seja na
quantidade de outros tempos.
“Vem cá muita gente trazer
tesouras e facas para afiar.
Mas há muito mais peças que
é preciso cuidar” , diz. Para
além das mais convencionais,
as tesouras e lâminas de ma-
nicure, as tesouras usadas
pelos dentistas, o material
hospitalar, as facas dos talhos
e das peixarias e as lâminas
de corte de massa de pão, de
caldo verde e das máquinas
de corte e costura são alguns
dos objectos que passam, di-
ariamente, pelas mãos do

“Zé”. “Tenho clientes que são
de longe e que vêm ao Porto
uma ou duas vezes por ano.
Juntam os objectos de famili-
ares e amigos e trazem-me

sacas cheias de coisas para
consertar. Às vezes são dois
dias só a trabalhar para eles”,
conta. Também os comercian-
tes do Mercado do Bolhão são
todos clientes do “Zé”. “Isto
é tudo uma grande família”,
refere. E, por isso, é com al-
guma preocupação que o “sr.
Frederico” vê o futuro incerto
do mercado que é já a sua
«segunda casa».

A máquina, feita de forma
artesanal, é polivalente e tem
várias adaptações que o aju-
dam no serviço do dia-a-dia.
“Foi toda construída por mim,
com a ajuda de um irmão meu
que é serralheiro e tratou da en-
grenagem”. Os instrumentos
base são as duas pedras de

ardósia que servem para
amolar e afiar as peças. Para
além destes, a «maquineta»
está equipada com um torno
adaptado (para improvisos),

um pequeno compartimento
onde arruma a ferramenta que
usa para “alinhar” as tesou-
ras e uma extremidade que
serve para furar objectos me-
tálicos. “Pus aqui uma parte de
uma máquina de furar, onde
posso por uma broca para fazer
furos nos objectos”, explica. Em
casa tem uma bancada fixa
com todo este material mas,
no mercado, não tem acesso
a tudo. “Por isso vou adaptan-
do a máquina para poder servir
as mais diversas solicitações.”,
acrescenta. A modernização
também já chegou à máquina
de amolar do “Zé”. Os dois
filhos de Frederico Fernandes
seguem os passos do pai e,
apesar de terem os seus pró-
prios empregos, onde traba-
lham de noite, fazem questão
de lhe seguir as pisadas. “O
mais velho esteve aqui cerca de
sete meses quando eu estive hos-
pitalizado e deu «conta do reca-
do»”, diz, orgulhoso. Embora
ainda não sejam «profissio-
nais do ramo», pode ser que a
cidade do Porto possa contar
com pelo menos mais dois
amoladores no futuro.


