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“Quem dera aos pescadores do nosso elemento, ou quem lhe puser essa calidade tremente, 

em tudo o que pescam na terra! Muito pescam; mas não me espanto do muito: o que me 

espanta é, que pesquem tanto, e que tremam tão pouco.”  

 

Primeiramente, este extracto foi retirado do Capítulo III, em que o pregador se propõe a 

enaltecer as virtudes dos peixes em particular (“(…) Pode haver maior, mais breve e mais 

admirável efeito?”), que faz menção ao Torpedo, dirigindo-se aos peixes mas tendo sempre 

como destinatário final os homens, mais particularmente quem tem de os converter (fazer 

tremer) – os pregadores. 

Em relação à análise do texto, pode constatar-se que, sendo o próprio orador um pregador 

(Padre António Vieira), ao afirmar que “os pescadores *são+ do nosso elemento”, está, neste 

contexto, a comparar os pescadores com os pregadores. 

Seguidamente, no contexto da analogia “calidade tremente”, o pregador pretende referir que 

tem inveja desta característica do Torpedo, pois subentende-se que o “tremer” é a capacidade 

de assustar e chocar em “quem toca”, isto é de influenciar pela parte emocional o auditório, 

por isso diz ter inveja desta qualidade. Isto porque, os pregadores “muito pescam”, isto é 

muito pregam, no entanto os homens “tremem tão pouco”, ou seja, são poucos os homens 

que se deixam tocar pelo sermão que ouvem. 

 

“Está o pescador com a cana na mão, o anzol no fundo e a bóia sobre a água, e em lhe 

picando na isca o Torpedo, começa a lhe tremer o braço. Pode haver maior, mais breve, e 

mais admirável efeito? De maneira que num momento passa a virtude do peixezinho, da 

boca ao anzol, do anzol à linha, da linha à cana e da cana ao braço do pescador.” 

Com este excerto, o narrador pretende demonstrar as várias “fases” da conversão do homem, 

ou seja, “da boca ao anzol, do anzol à linha, da linha à cana e da cana ao braço do pescador.”. 

Sendo assim, pretende com isto comparar o facto de o peixe “tremer” com o sermão dado aos 

homens por parte do pregador e que a conversão não é feita de um momento para o outro 

mas sim por fases, em que  deve haver uma tomada de decisões em cada uma dessas fases 

para poder avançar para a fase seguinte. 

 

“(…) Vinte e dois pescadores destes se acharam acaso a um sermão de Sto. António, e as 

palavras do Santo os fizeram tremer a todos de sorte que todos, tremendo, se lançaram a 

seus pés, todos, tremendo, confessaram seus furtos, todos, tremendo, restituíram o que 

podiam (que isto é o que faz tremer mais neste pecado que nos outros), todos enfim 

mudaram de vida e de oficio, e se emendaram.” 

 

 

É dito que há mais pescadores na terra do que no mar. Enquanto no mar, o pescador usa a 

“cana” para pescar, em terra, os pescadores usam muitos outros instrumentos: as varas 

(símbolo do juiz), as ginetas (símbolo do capitão), as bengalas (símbolo do mestre-de-campo), 

os bastões (símbolo do posto designado por “grau-de-bastão”) e os ceptros (símbolo real e 

religioso). Assim, em terra é aparentemente mais fácil pescar. E por isso se pescam Cidades e 



Reinos inteiros. No entanto, apesar de todos estes instrumentos, nenhum deles funciona 

eficazmente, pois não consegue fazer tremer as pessoas tal como faz o Torpedo. Quer isto 

dizer que, em terra, dificilmente se atingem as pessoas pelo espírito, convertendo-as 

verdadeiramente, assim como fez Santo António aos vinte e dois pescadores. Neste contexto, 

podemos afirmar que se faz uma analogia clara entre Santo António e o Torpedo, pois ambos 

têm esta qualidade/capacidade “tremente”.  

 

 

 

 

 
Nome comum: Torpedo, tremedeira, treme-mão ou  

   tremelga.  
 
Nome científico: Torpedo sinuspersici 
 
 

Figura 1 - Torpedo 

Características: 
 
 - Fisiológicas: É um peixe cartilaginoso que pode atingir até 1m de comprimento. 
Este peixe possui um órgão eléctrico que se situa entre a barbatana peitoral e a cabeça e 
fornece descargas eléctricas que podem atingir os 200 volts. 
 
 - Biológicas: O órgão eléctrico possui células que se começam a desenvolver no 
embrião e ficam funcionais antes do nascimento. São células achatadas em forma de disco 
empilhadas em sequências, tal como numa bateria. Funcionam através de bombagem de 
iões positivos de sódio e potássio para fora da célula por proteínas de transporte, 
consumindo energia (ATP). Os electrócitos funcionam de modo semelhante às células 
nervosas. Os pequenos peixes torpedo podem usar a descarga do seu órgão electrico para 
capturar uma presa logo após a sua nascença. 
           São ovovivíparos, sendo o desenvolvimento embrionário feito através de nutrientes 
provenientes da vesícula vitelina fornecidos pela progenitora. 
 
Distribuição geográfica: 

 
Figura 2 – Distribuição geográfica do torpedo (Oeste do Oceano Índico, estendendo-se na 

costa litoral da África do Sul, Somália, Golfo da Pérsia, Sri Lanka. Situam-se também Mar de 
Andamão, Mar Vermelho, Mar Arábico). 
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