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Editorial

Uma prenda de Natal!!!

D

epois de fugir à tentação do lucro fácil e
imediato, filosofia que orientou a
divulgação do nosso primeiro livro
“UMA PRAIA D’ELA” e que foi integralmente
cumprida, venho falar-vos do próximo livro
que terá como título:
“ Mulheres do mar...mãos de sal”.
Como alguns sonhadores descriminados, percebo que um livro é como um filho: é preciso desejá-lo (foi o que aconteceu a 31.05.2006 quando
o anunciei); dar-lhe vida digna; alimentá-lo e
acompanhá-lo até que consiga impôr-se sozinho,
sendo admirado e amado por todos os que vierem
a partilhar da riqueza da sua venerada mensagem.
A todos os que estão ligados a estas coisas do
mar e não só, sugerimos uma Prenda de Natal
diferente. Aproveitem a magia dos dias alegres
da quadra natalícia, para no silêncio dos prédios,
nos jardins cheios de árvores e flores, ou nas
areias doiradas das nossas praias, partilharem
da riqueza humana desta obra que retrata as
mulheres que de tudo sabiam fazer.
Não renego as minhas origens, e, muitas das
fotografias, histórias, personagens e memórias
também são pedaços da minha vida que nos
últimos dois anos fiz brotar e que urge recuperar
para as gerações vindouras.
Esta minha paixão de fazer o BOLETIM
MARÉ deixa-me sempre fascinado quando encontro alguém que com as lágrimas nos olhos
me fala dele, muito em especial os nossos emigrantes espalhados por todo o Mundo.
Estes livros que constróem a história da nossa
classe não tem qualquer fim lucrativo, e, todo o
rendimento obtido será canalizado para pagar o
trabalho dos operários que ajudam a manter o
BOLETIM MARÉ junto dos habitantes das
zonas ribeirinhas e emigrantes como
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
O dia 02.12.2007, reservado à muito para o
lançamento deste novo livro, será dedicado pelo
NAPESMAT, com todo o mérito, às“Mulheres
do mar... mãos de sal!” que foram e são
importantes: no nascimento, crescimento e
formação de muitas gerações, com as quais
serenamente partilham experiências que a dura
vida do mar ajuda a fortalecer. Delas retiramos
ensinamentos válidos, desde o respeito pelo
próximo, ao modo simples e humilde de viver,
até ao facto de se relegarem para segundo plano
em prol do bem estar dos outros.
Abençoadas Mulheres do Mar, sem vós o
que seria da nossa classe piscatória.
Delfim Caetano Nora

Nova passagem para
a outra margem !
D
epois de aproximadamente 50 anos
de serviço, foi substituída a Velha
Ponte Móvel, que os da minha geração, com alguma admiração, viram nascer.
Inaugurada a 30.07.2007, a Nova Ponte
Móvel é mais larga e propiciará, uma travessia do Rio Leça, mais rápida e cómoda, permitindo a passagem de minibus de transporte público de passageiros.
Entre as pontes basculantes de maior vão
no Mundo, esta ocupa o quarto lugar e tem
mais 33 metros que a anterior, que era de
apenas 59 metros.
Equipada com um moderno Sistema Hidráulico que lhe confere maior rapidez nas
operações de abertura e fecho dos seus tabuleiros, ela garante um rápido escoamento aos navios que lhe passam por baixo,
assim como, aos veículos e pedrestes que
utilizam os tabuleiros.
Para facilitar os acessos pedonais às cotas

baixas, tanto em Matosinhos como em Leça, foram instalados em cada margem do
Rio um elevador que permite uma rápida
interligação com os transportes públicos,
em especial com o metro, junto ao mercado.
Pessoalmente acho esta solução um trabalho de Caldeiraria Pesada, muito harmonioso e elegante; a sua geometria enquadrase com a dos Aparelhos de Elevação mais
modernos que servem o Porto de Leixões.
A Lista de Peças deste equipamento
pode-se assim resumir:
- Dois pórticos, cada um com quatro
pilares em caixão ligadas entre si por linteis
com o mesmo tipo de secção;
- Dois tabuleiros em caixão;
- Quatro tirantes articulados ligam os pórticos aos tabuleiros, garantindo as operações de abertura e fecho dos mesmos.
O NAPESMAT congratula-se com a
instalação deste importante equipamento.
Delfim Caetano Nora

Nova Ponte Móvel entre Matosinhos e Leça

Consulte o BOLETIM MARÉ a cores na internet:
http://jornal.mare.googlepages.com
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Traineiras de Matosinhos
(20) DIVINO ESPIRITO SANTO

Por:D.Nora/M.Calisto/M.Miguel

E

ste casco foi adquirido à Empresa
Lage e Ferreira, sociedade da qual
também fazia parte o conhecido
Maranteiro, e tinha o nome de Maiata,
anteriormente Rio Leça.
No negócio esteve envolvido o Sr. Vieira
representante dos motores Stork sócio do
Sr. Leão vendedor de redes.
A moeda de troca foi um motor desta
marca para equipar a traineira Amarantina.
A Maiata depois de adquirida pelo Sr.
Vieira, subiu ao estaleiro do Ouro para sofrer uma reparação, e, os carpinteiros constatando que a madeira da sua construção
era muito boa, retiraram as tabicas da borda
falsa para fazerem macetes, que ainda hoje
alguns velhos calafates guardam como recordação pelo som cantante que emitiam
durante o trabalho de calafetar.
Já com o nome Divino Espirito Santo esta
traineira veio para o mar fazer umas safras.
Aproveitado o alvará, foi construída em
29.08.1962 no estaleiro do Samuel em Vila
do Conde pertencendo a António Gonçalves do Carmo, uma nova embarcação com
o nome de Divino Espirito Santo e o registo
L336C pertencendo à empresa SODEPE Sociedade de Pescarias Lda. Matosinhos
cujo armazém se situava na Rua Brito Capelo junto ao Café do Abel onde hoje está a
loja de pronto a vestir Soraya.
Dimensões:
Comprimento....18,8 m
Bocal.................5,16 m
Pontal.................2,13 m
Eqipada com um motor Stork Ricardo de
235 CV.
O Mestre desta traineira foi durante muitas
safras o Ti Celestino Calisto mais conhecido pelo Santurras.
O pessoal de terra era:
Capataza: Ti Rufina
Gerente: Sr.Luís
Patrões: Srs. Vieira / Leão
Contra-Mestre: Deolindo Pereira Rebelo,
Henrique Calisto que saíu para governar a
Moreia, ficando no seu lugar o Zé Benta.
Motorista: Mário Peixoto Guimarães
Ajudantes: Manuel Agonia;
Gaspar Dias Braga
Camaradas:
Rafael Serrão
António Milhazes
Américo Joaquim
Tomás Bicho
Delfim Tato
Luís Figueiredo
Luís Silva
José Milhazes
Olimpio Vito
Álvaro Braga
Manuel Oliveira
Manuel Bicho
Joaquim Oliveira
Alfredo Rodrigues
Joaquim Silva
Bernardino Faria
Sérgio Lapa
Francisco Miguel

Traineira Divino Espírito Santo

Abraão Serrão

Zé da Benta

Celestino Calisto

Rafael Serrão
Maranteiro

Joaquim Rebelo
Cláudino Viela
Albino Lopes
António Dias
José Pinto
Manuel Batista
Eduardo Silva
José Rendeiro
Francisco Vieira
Francisco Santos
Jaime Rendeiro
João Vieira

Tomás Soares
José Marquinhos
Alexandre Vagos
José Gualdino
Carmindo Sardo
Hipólito Nunes
António Estrelinha
Manuel Graça
Francisco Lopes
António Lopes
Fernandes Marujo
do Ouro

Alfredo “Alforreca”
Zé Moço
Ti Lázaro
Chico Americano
Antero Gordo
Polaco da Póvoa
Ronaldo da Póvoa
Manuel Algarvio
António Algarvio
Joaquim da Afurada
Zé da Afurada
Abrão Serrão

Delfim F. F. Tato

Zé Serrão
António Brio
Manuel Brio
Zé Tira-o-casaco
Zé Fanata
Silva Léra - Escrivão
Quim Morreta
Moços
Chico (Badaca)
João Figueiredo
Manuel Dinis
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Bonança e Stª Irene. Chalandra dentro, rumo Angola!
(continuação do número anterior)

Chegou o dia 20 (quinta feira) com uma
aparência muito feia, vento sul e o mar um
bocado agitado.
Eu encontrava-me melhor, mas, um pouco tonto, continuei no beliche todo o dia,
sòmente me levantei para comer mas, comi
muito pouco e o pessoal a mesma coisa.
Ás 18H30, o meu Pai veio-me fazer o
curativo, doeu-me bastante visto a ligadura
estar colada com o sangue.
Terminado o curativo, deitei-me porque
fiquei com dores mas, por Deus não deve
ser nada.
A noite chegou e com Deus, passou-se
bem e tínhamos o dia 21 em cima de nós, o
mar era mais e o vento também, o barco já
se metia na vaga e o mar parecia querer
comer tudo, então vazamos alguns bidons
de gasoil para os tanques, para assim aleviar mais a carga de cima do convés.
Ao meio dia já quase não se podia comer
com o balanço e, durante a tarde, cada vez
tínhamos mais vento sudoeste e mais mar.
Voltei a fazer o curativo à tardinha e encontrava-me melhor mas, continuava com
a cabeça amarrada.
Á noite não se fez comida porque o tempo
não deixou, o mar varria o barco de proa á
ré, não sei como os barcos se aguentavam,
era Deus que estava pelo nosso lado.
Chegou o sábado dia 22 e o tempo estava
melhor assim como também o mar.
Ás 09H00 avistamos Serra Leoa e durante
algum tempo navegámos com ela á vista.
A tarde esteve boa, mas durante a noite
o tempo e o mar tornaram a piorar
A madrugada de Domingo dia 23 surgiu
com boa aparência, apareceu um barco cargueiro de nacionalidade estrangeira, o
qual seguia o nosso rumo.
Chegou o dia ,havia calma, o mar era melhor o tempo bastante quente e o cargueiro
navegou durante o dia todo a nosso lado.
Na manhã de Domingo dia 23 de Julho
de 1950 tivemos de formar os toldes á proa
para o pessoal trabalhar nas linhas.
Ao meio dia comemos um cozido á
Portuguesa com todos, como se fosse um
Domingo de Páscoa, toda a tripulação comeu com satisfação, encontravam-se todos de saúde e, o meu ferimento estava
quase corado.
A tarde estava explêndida e debaixo dos
toldes à proa, todos trabalhavam nas
linhas até ao Sol pôr.
Chegou a noite e havia mais vento do
que de dia, a minha fé no Senhor de Matosinhos cada vez era mais, porque achava
quase impossível a nossa viagem, mas, o
Santo da nossa terra ia na nossa companhia, chegando ao nosso destino, a minha

José Maria Pinho Branco Cheta

António Cafoca

promessa será cumprida.
Era um jovem, e, entregue a mim ia a responsabilidade da máquina, não só isso como a canseira de tudo que a mim ia entregue.
Fui submetido a esta viagem e, tinha confiança em mim próprio, com a ajuda de
Deus.
Os postos mais elevados a bordo da Bonança eram entregues a Pai e filho.
Já tínhamos 15 dias de mar, 3.000 milhas
percorridas.
Durante a noite esteve vento sudoeste,
o mar um pouco agitado devido ao vento
e, o cargueiro que seguia a nosso lado,
durante o Domingo ficou pela nossa
rectaguarda. Chegou a segunda - feira dia
24 com o mesmo vento e o mesmo mar, os
barcos espetavam-se na vaga e, originava
que o mar varresse a proa e o lado estibordo, já tínhamos perdido de vista o barco
cargueiro.
Durante a manhã de segunda-feira dia
24 de Julho de 1950, nada pudemos fazer
no convés devido ao mar invadir o barco.
Com Deus esperávamos que a tarde
aparecesse com melhor aparência, para
assim podermos vazar alguns bidons de
gasoil nos tanques. Chegou a tarde do dia
24 ,o tempo era o mesmo, nada se pôde
fazer. As 17H00 avistámos costa, então
abandonámos o rumo
(continua na página seguinte)

Procissão do Sr. de Matosinhos 2007 (Foto do Jornal - Matosinhos Hoje)
O andor foi transportado por pescadores, muitos deles elementos da Comissão de Festas do Mártir
de S. Sebastião 2007
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Bonança e Stª Irene. Chalandra dentro, rumo Angola!
Sueste, para tomarmos o rumo de Les-Sueste e a costa ficava-nos paralela ao barco a
pouca distância.
Ás 17H30, passou por nós, borda com
borda, um cargueiro Brasileiro com o nome
de “Estrela” navegando em sentido contrário.
Ás 18H30 precisei de tirar uma lata de
óleo dum bidom que se encontrava no convés e o tempo parecia não me querer deixar,
mas, a muito custo consegui.
A noite chegou e a bordo tudo estava de
saúde, o meu curativo tornou a ser feito,
graças a Deus estava quase bom.

Antero Matos (Antero Canário)

Manuel Madaleno (Manel da Nuna)

Mais uma vez voltou-se a não fazer comida á noite por o tempo não deixar, fizemos
então umas sandes e assim lá se passou.
Durante a noite o tempo e o mar era a
mesma coisa.
Chegou o dia e era terça-feira dia 25.
0 tempo era melhor qualquer coisa que
no dia anterior, tínhamos que ter paciência,
porque Deus assim queria.
Navegava-mos na mesma, paralelos á
costa a uma distancia mais ou menos de
200 metros. Até ao meio dia, vazámos os
bidons de gasoil que existiam no convés
para os tanques. Da parte de tarde ás 14h00,
avistamos 7 vapores junto á costa que
estavam fundiados, aproximamo-nos deles
e verificamos que havia uma espécie de
cais formado na praia, que servia para carregar e descarregar os ditos vapores, por
meio de barcas.
Perdemos alguns minutos porque fomos
á fala com um cargueiro Francês que se
encontrava ali fundeado.
Continuando a nossa viagem, avistamos
encalhado na praia um barco cargueiro, talvez algum vendaval o tivesse atirado ali
para aquele lugar.
Mais adiante encontramos fundeados

outros dois vapores, destes não sei qual a
razão de se encontrarem ali .
A noite aproximava-se e o tempo novamente não nos deixava fazer comida.
Que Deus tenha compaixão de nós e nos
leve a salvamento ao nosso destino, que a
SRª. da Bonança se lembre de nós, porque
o mar e o vento desta maneira, é nos muito
prejudicial, que o Sr. de Matosinhos vá na
nossa companhia.
Chegava a noite e os corações pareciam
ficar da cor dela. A noite de 25 para 26 foi
um pouco tormentosa mas lá se passou.
Chegou o dia 26 com aparência parecendo ser boa, então fizemos rumo a terra e, tínhamos um porto á vista.
Demandamos a barra e, encontrávamos
em Takorádi; saltando o Piloto a bordo, encostou os barcos ao cais, ainda não estavam as amarrações feitas, já os pretos em
cima do cais pareciam querer-nos comer.
Um desses ditos pretos virou-se para
mim e, por meio de sinais disse-me se eu
saltasse em terra, que me cortava o pescoço e pisáva-me aos pés.
Durante a tarde abastecemos os barcos,
de tudo que era preciso ,não saímos nesse
dia porque não nos deixaram,
Julguei que em DaKar (porto Francês)
tínhamos sido mal recebidos, mas enganeime. Em Takorádi (porto Inglês) foi 100 vezes
pior.
Á noite ninguém da tripulação foi a terra,
porque era perigoso, estivemos todos a
conversar um bocado e daí ,seguimos para
os beliches; estava o dia 26 e a noite, passada em Takorádi.
A quinta-feira chegou (dia 27) e tudo se
encontrava a bordo aguardando a ordem
da partida para fazermos rumo a Luanda,
porque ai é que devíamos encontrar quem
nos entendesse.

Nestes 2 portos que abordamos, era uma
tristeza, porque não nos entendiam e eram
só pretos que se viam.
Mulheres, nem falar, nem sequer a sombra de uma só sã via. Nunca a vida para
mim e para todos que iam a bordo se tinha
tornado tão sombria, já estavam quase 20
dias decorridos e não se via uma mulher.
Se a viagem correr tão bem até final como
tem corrido até aqui, com a ajuda de Deus,
são só mais 8 dias, e devemos ter Luanda á
vista.
As 11H30 chegou o Piloto a bordo, foram
soltos os cabos e os barco por alguns minutos deslizavam em águas Inglesas.
Fizemos rumo ao Sul, e Takorádi ficavanos pela popa.
A tarde e a noite do dia 27 de Julho de
1950,estiveram boas o mar muito sereno,
muita calma e, os barcos seguiam sua rota
com destino a Luanda.
A bordo todos seguiam com saúde e o
meu ferimento estava curado.
A manhã de sexta feira dia 28 chegou
com boa aparência, o mar muito bom, o sol
um pouco quente e uma aragensita de
vento que servia para nos refrescar.
Ás 05H30 da manhã nasceu o sol, mas já
era dia muito antes, foram-se passando as
horas e o jantar estava pronto.
Comi na casa da máquina porque assim
quiseram e a bordo, um cavalheiro davame cabo do “juízo, procedia pessimamente,
só pedia a Deus que nos levasse a salvamento para eu lhe dar a recompensa.
Tinha-me entretido a remendar alguma
roupa minha, que tinha lavado em Takorádi. A tarde do dia 28 estava maravilhosa
e agora, com Deus o tempo já se apresentava melhor.
(continua no próximo número)

Eduardo Matos (Eduardo Canário)
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Recordações da Ria de Aveiro
Uma Família da Murtosa “Os Garrafinhas”

À frente os jovens:
Maria dos Anjos L.Santos hoje
com 59 ano, casada e com netos a residir
em Lisboa.
António Lopes dos Santos, de 64
anos, casado com filhos e netos a residir
na Amadora.
João Maria Lopes dos Santos de
62 anos, funcionário dos SMAS, casado
com a Armandina a residir com filhos e
netos em Matosinhos.
Aurora
Filha da Ti Beatriz Gaiteiro e do Ti Chico
Facas.
Rapariguinha encantadora sempre
considerada como mais um elemento da
humilde família Garrafinha.
Já faleceu.
Manuel Lopes dos Santos

Parte da família do Ti Alfredo Garrafinha e da Ti Maria Augusta com alguns amigos.

Na foto: Atrás, os adultos:
Sebastião Lopes Tavares

As Festas do S. Paio da Torreira

Aluno brilhante na escola primária.Cedo começou a trabalhar no duro, tendo ido para Matosinhos exercer a profissão
de pescador, onde se manteve entre 1944 a 1948.
De 1949 a 1960 andou nos navios bacalhoeiros, tendo
sido considerado um pescador excepcional.
A agressividade da “Faina Maior”atingiu este valente
pescador, fragilizando-o durante a viagem de 1960. Uma doença pulmonar viria a limitá-lo para o resto da sua vida.
A partir de então, comprou uma pequena lancha para se
defender, exercendo a pesca à linha nas pedras próximas do
Porto de Leixões.
Aos cinquenta e poucos anos veio a falecer na terra que
o acolheu com amor e carinho, coisa que ele muito padecia.
Pelos finais da II Guerra foi viver para uma das Ilhas de
Carcavelos de nome Campante. Ali conheceu uma das filhas
da dona da casa, tendo com ela casado e vivido até ao fim
da sua curta e precipitada vida.Sabe-se que deixou descendência, mas por incrível que pareça não são conhecidos nenhuns dos seus filhos.

Ângelo da Silva Santos
Recentemente facecido, com 79 anos, vivia em Leça da
palmeira onde era muito conhecido, em especial junto dos
meios piscatórios. Foi sepultado no Cemitério de Sendim
em Matosinhos.
Manuel Lopes dos Santos com o seu irmão
Alfredo Lopes dos Santos ao colo.
Maria Augusta Lopes com o seu filho mais novo,
Francisco, ao colo.
Alfredo dos Santos (O Ti Garrafinha).

Os jovens e os adultos transportando os apetrechos da pesca
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deço!
- Mas, na sua longa vida de mar, nunca
teve momentos de perigo?
- Alguns; eu andava sempre só no meu
barquito; às vezes, quando vinha de regresso, começava a soprar o vento sul; o barco
vinha carregado; e, com
a pressão do vento, erame dífícíl navegar; então,
deitava a fateixa ao mar e
esperava; a noite cobriame com o seu manto negro...
- E então, nesse momento...
- ... lembrava-me que
poderia ser perigosa a miNa foto de pé da esq. pª a dir.: Manuel Marafona;Manuel Folha; Isaias nha permanência ali, à
Nora; Mário Almeida; Armando Branco; José Granja; José mercê das vagas,..
Maganinho; Manuel Patrício. Sentados: José Vicente; Ramiro Patrício;
- E então...
António Guincho.
- ...cantava e rezava ao Mártir; e, ou acalqueno barco, prestes a submergir-se.
mava o vento, ou lá ao longe, correndo paEntre eles destaca-se o velho António ra mim, eu via o barco salvador; era a caMartins Jacob, (o morto), a quem encon- traia dos meus filhos; em havendo vento
tramos sobre a penedia escabrosa da praia sul, eles já sabiam que eu corria perigo e
de Leça, contemplando o mar sereno, sob vinham buscar-me ...
um sol ardente, carapuça preta arrebitada,
E o que pescava?
cachimbo fumegante ao canto da boca, que
- Sardinha, faneca, o que calhava; isto
uma espessa barba branca de patriarca quando era no verão; no inverno, como
emoldura suavemente.
não podia ir ao mar, ia à Póvoa comprar
- Que lhe hei de eu dizer que valha a pena peixe; comprei muito ao «Cego do Maio».
contar? Com esta idade, já a memória me
- E o negócio dava para o comboio?
atraiçoa...
- Comboio? Quem fala nisso?—A pé! Ia
- Que anos tem? inquirimos.
- Um cento.
- Não se admire; minha mãe
morreu com cento e nove;
minha irmã com cento e um...
- Desde que idade começou
a ír ao mar?
- Não sei bem; eu andava de
fralda ... e já pescava...
- Aqui, na costa norte?
- Sim, na costa norte, no mar
das armações.
-Quantas vezes naufragou?
- Nenhuma! A Deus o agra-

Mártir S. Sebastião

ALVORADAS DE

H

omenagem a Santos Lessa (Pai e
Filho) e ao recentemente
desaparecido, jornal centenário,
Comércio de Leixões, pelos contributos despretenciosos que durante anos
galvanizaram os pescadores das nossas terras para as Grandiosas Festas ao Mártir S.
Sebastião.

HERÓIS E MÁRTIRES
S.SEBASTIÃO E OS PESCADORES
resce, de ano para ano, entre os pescadores, a fé pelo Mártir S. Sebastião.
O pescador, na sua admirável crença, é
um seu fervoroso devoto.
Todos os anos, nesta época, quando o
perfume das rosas dos nossos pequenos
jardins começa a misturar-se com a brisa
salina que o mar nos atira, em golfadas de
espuma branca, sobre a penedia negra da
costa, o pescador torna-se irrequieto, nervoso, alegre, de uma alegria de que toda a
família compartilha; é que se apróxima o
dia da grande festa, para o qual, o pescador,
todo o ano, junta usurariamente o seu pecúlio.
O altar do Mártir começa a ser florido e
iluminado, na sua ermida, que o sol beija e
aquece; e em casa, sobre a cómoda de pinho da terra, a redoma de vidro, que envolve a imagem do Santo, tem cintilações de
cristal lapidado.
Na praia, ao fim da tarde, sobre o bojo alcatroado dos barcos, discute-se o programa das festas, fala-se das iluminações, da
ornamentação dos andores e do número
de anjinhos que há-de figurar na procissão.
Não é recente a devoção dos pescadores
pelo Mártir S. Sebastião; essa devoção vem
de há longos anos. Os mais velhos falamnos dela com enternecimento, descrevendo-nos, com as lágrimas nos olhos, os momentos difíceis que no alto mar têm passado, quando a vaga imensa envolve o pe-

C

FÉ

Tapete de flores tecido por...mãos de sal, que de tudo sabiam fazer.

O andor xxxxx tendo como juíz: Henrique Calisto
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e vinha a pé, carregado de peixe; depois, ia
vendê-lo ao Porto.
- Não admira; rapaz novo, solteiro...
- Não; já era casado; casei-me aos
vinte e um anos; andava a abrir-se a
estrada para a Póvoa; nasceram-me dez
filhos, mas só tenho três vivos; os outros. .. lá foram para o céu!
- Mas agora, não pesca, não vai ao mar...
- Ao mar, não vou; mas ainda me
entretenho à pesca do mexilhão por essa
costa fora; logo que encho as duas canastras, levo-as ao ombro e eu aí vou, caminho do Porto, onde talvez o senhor me
tenha visto, com as cestas atochadas, a
apregoar: - Mexilhão de Aveiro! Mexilhão
de Aveiro!... ;

Do: Andor da N. Sra. de Fátima
Armando; Fernando; Sá Pereira; Rui; António
Festas; António Festas; João Festas; Manuel;
Carlos; Moleiro; Fernando Fangueiro; Miguel
Pereira; Maria Maragata; Ana Festas; Rosário e
Liliana

Andor da Sra. da Piedade, da Capela do
Ribeirinho. Juíz, o saudoso Carlos Alberto.

Santos Lessa (Pai)

de Aveiro!...
- Pescado em Matozinhos?
- Que importa? É todo igual...
- Mas com essa idade, como pode ir ao
Porto vender?
- Como posso ir? A pé! E olhe que as duas cestas carregadas de mexilhão, devem
pesar as suas três arrobas bem puxadas!...
- E a sua mulher? Já morreu ?
- Já, coitadinha! Deus lhe fale na alma;
mas olhe que também tinha a sua devoção
pelo Mártir... .
-Um belo dia o meu filho fizera a promessa de levar o estandarte na procissão;
para aquele lugar, exige-se sempre um
homem de pulso, porque o estandarte, oom
o vento, custa a segurar e muitas vezes
parte-se a vara.
A minha santa mulher, então, para que o
nosso filho não fizesse fraca figura e levasse o estandarte a salvamento, prometeu
ao Mártir uma toalha de rendas, bordada
pela sua mão, para o seu altar; e o rapaz lá
foi e nada lhe sucedeu!
O Mártir é muito nosso amigo!...
- E porque lhe chamam o «Ti Morto»?
- Isso é urna história muito curiosa; eu
lha conto:
Houve um tempo em que andou por aí o
mal da cólera, que matou muita gente; então, morava a minha família em Espinho.

Entre o povo, corria a versão de que,
quem fosse atacado por essa doença, em
bebendo água da fonte do «Mocho», vomitava e não morria!
Meu bisavô fora atacado pelo mal, mas
não quisera beber dessa água; a minha
gente tinha mais fé no Mártir S. Sebastião
que, como sabe, é advogado da peste; daí,
todos os meus lhe rezavam; e o que é certo
é que, com Deus, nenhum dos nossos sentiu os efeitos do terrível mal.
Mas o meu bisavô, um tanto descrente,
com aquele rude feitio de homem do mar,
que afronta, destemido, o perigo das ondas, veio a cair de cama, e ... morreu!
Nesse tempo os defuntos não ficavan
vinte e quatro horas por enterrar, como
agora; e assim, após o seu falecimento, lavaram-no, amortalharam-no e, depois de o
encerrarem no seu caixão, lá o levaram a
enterrar, com grande acompanhamento.
A minha família, desolada, ficara em casa,
desfeita em copioso pranto.
Chegou o préstito ao cemitério; e, quando
pousavam o caixão sobre a terra, junto ao
coval, eis que o morto se levanta de repente, saltando para fora do caixão e desatando a correr, em direcção a .casa, que
não levava frio!...
Aquela gente, fugiu espavorida; e em
minha casa houve desmaios, sustos e correrias, quando o meu bisavô entrou, amortalhado, pela porta dentro!...
Foi um caso muito Falado; daí, o chamarem-lhe «o morto»; e esse apelido tem
passado de pais a filhos.
- Então ... resuscítou ?
- Pode dizer-se que sim!
- Milagre de S. Sebastião ?
- O que quiser; o que é certo é que o caso deu-se.
- De forma que, por gratidão...
- Ah! Sim, não faltarei à procissão de
domingo, à missinha de festa, e, se me não
der o sono, ao fogo de domingo à noite.
Só fogueteiros, são quatro! Mais um do
que o ano passado!
Despedimo-nos
do «Ti Morto», deixando-o, como o
encontramos, na
mesma atitude,
contemplando o
mar sereno, sobre a
penedia escabrosa
da praia de Leça, de
carapuça arrebitada,aspirando aquela brisa salina que
o mar nos atira, em
golfarias de espuma branca...

Das ALVORADAS DE
FÉ. Edição do “CoComissão do Mártir de 1960. Sentados: A. Mendonça; A.Vinagre; H.Sá Pereira; mércio de Leixões”
H.Fanata; F.Paquete. De pé: Joaquim Leiras; M.Fangueiro; João Buca; A. 1928 de Santos Lessa
Costa; H. Calisto; F. Silva.
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O Mestre Quim e a Ribeira de Lordelo
Apenas, eu queria prestar uma singela e recatada homenagem à memória do Mestre Quim
Artigo de: Gomes de Castro

S

e me recordo! Eram todos jovens, mais
ou menos com os seus 19 anos,
quando, aí por volta dos finais da
década de setenta, frequentavam uma das
disciplinas que ministrava na Universidade
de Trás-os-Montes. Ensinava-lhes, por
essas alturas, a importância das substâncias naturais indispensáveis à vida. Lembro-me perfeitamente de lhes ter revelado
a importância da água como meio primordial à realização das reacções químicas necessárias ao funcionamento do nosso organismo, acrescentando (como se para tal
fosse necessário...) que a desidratação
constituía um processo inibidor de qualquer manifestação vital.
Recordo-me de lhes ter contado umas
poucas histórias (algumas delas quase fabulosas) dos tempos em que, ainda rapazote, me entretinha a pescar no Douro, utilizando um barco a remos (um caico como
então se chamava) construído nas horas
vagas pelos carpinteiros do estaleiro do
Sr. Gomes, cujas oficinas se situavam em
frente da Manutenção Militar, algures entre o Largo do Ouro (a que então chamávamos o Gás) e o Largo António Cálem.

Estaleiro

Mas o que me espantava era ouvi-los
sempre contar, diria com o mesmo entusiasmo do Professor, algumas das peripécias
relacionadas com as pescarias, quer as que
fazia aos gorazinhos bem junto do Cais das
Pedras quer aquelas que, manhãzinha cedo,
fazia ao robalo e ao rodovalho em pleno
Cabedelo. Eu lembro-me bem da maneira
como lhes descrevia a pesca do sável, uma
faina que desde o século XIV se praticava
no rio e que, nos meus tempos, era um dos
ganha-pão dos valboeiros e dos pescadores da Afurada, do Ouro e de Sobreiras.
Um rio nessa altura de águas claras (certamente porque não tinha saturado a sua
capacidade de auto-epuração) e sem barragens (que, quando mal concebidas, colo-

cam sérios problemas
às espécies piscícolas migratórias). Confesso que ainda hoje
passados quase sessenta anos guardo na
minha retina o reflexo
maravilhoso produzido pelas escamas dos
sáveis quando, já perto da superfície das
águas, pulavam aflitos envolvidos nas redes dos pescadores.
De quem nunca lhes
falei foi do mestre
Quim. Era já nessa altura um velho lobo do mar, um amigo que
me iniciou na arte de pescar. Ainda hoje
estou a vê-lo sentado num dos bancos de
pedra que permanecem junto aos cais do
Ouro, reparando, com uma enorme agilidade as redes que no dia seguinte seriam
lançadas ao rio. Era ele que me preparava
as massarocas para pescar as enguias e as
linhas com as chumbeiras mais adequadas
para apanhar o rodovalho. Mas foi ele, também, que me contou
um pouco do Ouro da
sua meninice, nessa
altura um pequeno
aglomerado piscatório situado em frente
da Afurada, da sua
devoção pela Nossa
Senhora dos Anjos e
das festas que, em
sua honra, se efectuavam junto da capela
de Santa Catarina,
numa colina sobranceira ao rio. O Ouro,
confessava-me o
mestre Quim, não era
nada do que hoje se
vê: a ribeira de Lordelo, que então era
conhecida por ribeira
da Granja, desaguava
a céu aberto no Douro; a ilha do frade, onde hoje só pousam
gaivotas e na maré
baixa se vêem enormes ratazanas, cada
vez está mais próxima
da margem e já pouco
são os pinhais ou
quintas que ainda
podemos contemplar.

Sobreiras

Clemente Oliveira Meireles (Afurada)

José Maria Calisto (Lordelo do Ouro)

Cabedelo
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O Mestre Quim e a Ribeira de Lordelo
E os estaleiros, que nos tempos dos meus
avós construíam todo tipo de barcos em
madeira, agora só constroem traineiras para
a pesca do alto mar e a ribeira da Granja,
que passa por uma conduta subterrânea,
vem carregado de todas as porcarias.
Hoje, desabafava o mestre Quim, já não
podemos pescar por estes sítios e se queremos comer um peixe que não saiba ao
lodo negro do fundo do caneiro e ao lixo
que lançam ao rio, temos de procurar um
pesqueiro onde as águas sejam batidas.
Ainda bem, dizia-me quase praguejando,
que se aproximam as marés vivas e que, lá
para o Inverno, as cheias e as enxurradas
ajudam a limpar o rio desta enorme emundicie!
Recordo ainda hoje as últimas vezes que
estivemos juntos. Era já um homem dos
seus sessenta e tantos anos, de tez escura,
baixo e forte, de braços mais largos que os
remos da sua embarcação, dotado de uma
cabeleira farta e escura que, em parte,
dissimulava por baixo, do seu habitual
boné preto. Era um homem humilde e
educado, caldeado por uma vida passada
no mar e no rio e que no Verão vestia sempre
a sua camisa de flanela, na maior parte das
vezes de quadrados vermelhos e pretos,
cujas mangas trazia sempre ligeiramente
arregaçadas. Passaram-se quase três décadas entre estes momentos e o meu regresso
a Portugal.
Eu vinha disposto a percorrer o Douro
da minha infância desde a Ribeira até à Foz,

rua de Sobreiras, juntinho ao rio, com as saudade aqueles tempos em que me ensisuas casas térreas dotadas do estilo nou tantas coisas simples e importantes,
arquitectónico bem peculiar para, final- sobretudo aquelas que um dia acabariam
mente, chegar ao Marégrafo e aí poder ex- por me levar a respeitar, a amar e a ser um
tasiar-me com os pinhais do Canidelo, o intransigente defensor da Natureza. Eu
casario da Afurada, a seca do bacalhau de respirava nesses momentos aquela brisa
Lavadores, o Cabedelo
e o Atlântico mesmo à
minha frente. Apenas,
eu queria prestar uma
singela e recatada homenagem à memória do
mestre Quim. Decidi
então, uns dias mais
tarde, voltar ao Ouro. E
de pergunta em pergunta, vim a saber que
os seus filhos, após o
seu desaparecimento,
tinham emigrado para
os Estados Unidos e
viviam integrados na
comunidade piscatória
Meia-Laranja e Passeio Alegre
de New Bedford.
Decidi, então, sentar-me num daqueles marinha que enchia os nossos pulmões de
bancos de pedra que ambos repartíamos uma lufada de ar puro e fresco e contemnos dias de calmaria e aí serenamente, tal plava, uma vez mais, essa apaziguadora
como quando ambos perscrutávamos as profundidade oceânica que ambos respeiáguas do Douro, agradecer-lhe os ensina- távamos mas que nos descansava e sedumentos que me transmitiu como pescador zia o nosso olhar.
Data da Publicação: 25.01.2007
e como Homem. Depois de uns curtos instantes retomei o caminho pela rua do Ouro,
cheguei perto do Posto de Socorros a Náufragos e parei estarrecido junto do caneiro
de Lordelo, agora um enorme esgoto de
águas negras e pestilentas que acabavam o
seu curso no Douro,
certamente como sequência duma poluição
urbana que não deixava
de crescer e de uma poluição industrial que
lançava os seus efluentes para essa indesejável conduta subterrânea. Agora, velho
Diamantino Barros Catarino (Afurada)
mestre Quim, nem as
marés altas nem as en-

Cais da Alfandega

passando pela Alfândega e vendo Miragaia; percorrendo a rua e o cais de Monchique onde podia ainda desfrutar das relíquias irreconhecíveis do convento do
Amor de Perdição; rumando para Massarelos, para aí me reencontrar com a Fundição, o Frigorífico do Bacalhau e a estação
de recolha dos eléctricos (as zorras) que
transportavam carvão desde as minas de
S. Pedro da Cova; caminhando pela rua do
Ouro, que liga o Bicalho a Sobreiras, para
aí contemplar o terminal cimenteiro da Seci1, o velho gasómetro da cidade e a Manutenção Militar;calcorreando a estreita

xurradas, podiam solucionar uma situação
que a agravar-se ajudava a detiorar a vida
piscícola do seu e do
meu Douro.
Caminhei, então, em
direcção à Foz, percorri
o Passeio Alegre e dei
comigo debruçado sobre o paredão do farol
da Barra.
Aí, mestre Quim, recordei com imensa

António Gonçalves Novo (Valvoeiro)

Orlando Eugénio R.Rebelo
(Lordelo do Ouro)
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Figuras de Matosinhos - DR. CONSTANTINO NERY
Tenente-coronel de engenharia e governador do Estado do Amazonas

Q

uando, de acordo com o programa
providencial, chega para as nações
o momento histórico em que se
deve realisar nas condições de sua existência uma decisiva transformação; quando
o pensamento ainda paira duvidoso e a
acção ainda vacila, inesperadamente surge
uma individualidade poderosa que define
e sintetisa as aspirações vagas da generalidade, e, quasi por um esforço supremo, as
concretiza como monumentos perduráveis
atravez das gerações.
Aparelhada no silêncio para todas as lutas, ela destrói os preconceitos derruba os
obstáculos, domina a inveja, arrasta e funde
em irresistivél impulso nacional as pequenas e tímidas ambições dispersas, anima
todas as fraquezas, absorve todas as energias latentes, desperta a fé onde havia indiferênça e transforma a descrença em entusiasmo.
È a civilização que caminha. É o
progresso a lei eterna das sociedades
humanas , que se personifica em um
homem destinado a pugnar pelo interesse
comun, a vencer, a ver recolher despojos,
tendo apenas como recompensa a tal
glória do sacrifício. Tal é, no Brazil, em
toda a sua vida política , o Dr. Constantino
Nery, actual governador do florescente estado do Amazonas. Ao traçar-mos o nome
deste homem ilustre - de quem se orgulharia
de ser mãe qualquer das nações mais adiantadas - levantam-se ante nosso espirito,
resplandecentes de glória, todos os varões
ilustres que constituem a história do Brazil
na sua fase luminosa, porque o Dr. Constantino Nery, dotado de grande talento, rara
energia e probilidade indiscutível, é um
economista e financeiro insígne, político de
honradas, tradições e o seu nome há-de
ficar ligado não só ao desenvolvimento
económico do Estado do Amazonas, mas
também, a alguns problemas de natureza
política em que o seu grande prestígio e a
força real do seu robusto talento são elementos preponderantes, porque da sua útil
actividade como homem politico e como
público são avultadas as provas.

#############################

Dr. Constantino Nery

ele nos ligam os laços da origem, da índole,
da língua, da religião e dos costumes.
O Brasil interessa-nos: comevem-nos as
suas tristezas como nos alegram as suas
felicidades.

Todos
os
nossos
patrícios têm pelo Dr.
Constantino Nery um
verdadeiro culto de estima
e consideração pelos
relevantíssimos serviços
que ele tem dispensado,
co-mo protector e amigo, à
nos-sa colónia.
A atestá-lo está o
elegante
Teatro
Constantino Nery, de
Matosinhos, com que o
nos-so patrício Sr. Emídio
José Ló Ferreira quis
demonstrar, ao ilustre
homem público, além da sua
gratidão,
o
eterno
agradecimento dos portugueses.
Nas humildes linhas com
que, no nosso apoucado
intelecto procuramos biografar o Dr. Constantino
Nery, não vai o mais pequeno vislumbre de lisonja - é
o preito de gratidão de um
admirador das suas excelentes qualidades.
Nota: Este artigo foi extraído da : FOLHA
ILUSTRADA “O LUSO AFRICANO”
publicada em Lisboa a 12 de Agosto de
1905. Editor: J.P. Gomes de Sousa

...mais vale tarde do que nunca!

###############################
O Dr. Constantino Nery, tenente-coronel
de engenharia, é um amigo desvelado dos
portugueses porque reconhece, no seu
cultíssimo espírito, que o Brasil, esse grande
e feracíssimo país, ao qual nos ligam tantos
laços de intimidade e de afecto e tantos interesses materiais, quasi nos é tão caro, a
nós portugueses, como a própria pátria. A

O Teatro Constantino Nery a ser demolido para posteriormente se proceder à execução de nova
construção. Esta sala cheia de simbolismo, foi palco de muitas histórias em que intervieram inúmeros
pescadores e suas famílias. Esperamos que a futura obra, saiba retratar com dignidade a Memória
dos nossos antepassados, que em muitos momentos e tempos difíceis lhe deram vida. 07.08.2007
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A Mulher e o Mar
na
Arte Portuguesa

No toalheiro de papel da “Adega Leixões”, desenhei, ao sabor de um
bacalhau assado na brasa, uma figura de vareira.
Vejo-as desde criança, nas ruas, no mercado, na lota e agora nas esquinas,
a fugir da Polícia Municipal de Matosinhos.
Oxalá não fujam do nosso olhar nos anos mais próximos. Precisamos
destas referências pelos olhos adentro como de pão para a boca - e se o pão
levar a gordura da sardinha melhor ainda.
A.Cunha e Silva
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Palavras para quê!?

PALAVRAS CRUZADAS
PROBLEMA Nº36

Armando Rodrigues

HORIZONTAIS: 1-Intriga; útil. 2-Afrouxar. 3-Simb. quim. do
alumínio; vazia; tritura com os dentes; acusada. 4-Sorrir; baús;
ofertei. 5-Líquido volátil resultante da desidratação do alcool
pelo ácido sulfúrico; arco; farripa. 6-Introduziu; servem para
mover embarcações. 7-Resurgiu. 8-Carepa; Planta aromática
útil na culinária. 9-Lavrai; som; ligar. 10-Emagrecer; detestada.
11-Cont. prep. e artigo; louvai ao Senhor; alternativa. 12-Natos
de zonas tórridas. 13-Arrufara; tostado.
VERTICAIS: 1-Adorarem; estrato. 2-Relativo à literatura. 3Existe; esticar; Pron. pess.. 4-Patrão; executara a função respiratória. 5-Dique; traja;impulso. 6-Ave trepadora; sova. 7-Jesus; vi o que estava escrito. 8-Estio; surda. 9-Ferros temperados; gracejas; espaço de tempo (pl.). 10-Regra; desforrais. 11Sair; Aniquilava; sadia. 12-Descansado. 13-Aleas; pregoeiro.
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Coxas; docil. 2-Opas; rir; laco. 3-Corado;
ara-mai. 4-Aro; exiba; irs. 5-Pavorosos; 6-Devo; uras. 7-Pó;
ilustre; um. 8-Miau; agia. 9-Motivadas. 10-pao; arada; eis. 11ervosa; usanca. 12-Acer; sua; otar. 13-Rolas; aveia.
VERTICAIS: 1-Cocar; apear. 2-Opor; dom; arco. 3-Xarope; imovel. 4-Asa; aviao; ora. 5-Devolutas. 6-Roxo; iras. 7-Pi; irisava;
ut. 8-Rabo; adua. 9-Rasuradas. 10-Ola; orega; aov. 11-Camisa;
isente. 12-Icar; sua; icai. 13-Loisa; asara.

