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EDITORIAL

Q

uando se aproximava o período crítico
do defeso, a fome apertava e dos bolsos
das calças remendadas dos pobres
pescadores só saía cotão, era vê-los curvados
pela vergonha a passarem no cruzamento da
Rua Brito Capelo com a de 1º Dezembro à espera de um chamamento da ti Maria do Barroso
para acudir às suas necessidades.
“ ... ouvi muitas vezes o Ti Tone da Melindra a barregar da janela da sua casa!”
- Ó Maaarriiiiia ... chama aquelas criaturas
de Deus que vão ali e mata-lhes a fome!
Pouco depois, atestados os depósitos,
saíam com a barriga aconchegada e umas moedas
no bolso para o tabaco o Raúl Cagas, Zé Moreno, Tone Praga, Janeta, etc!
xxx

“ ... ele foi o homem mais fmo que eu
conheci nas lides do mar! Mesmo longe do dele,
cheirava o perigo que envolto na espuma das
vagas vinha a terra consoar, trazendo o luto a
muitas famílias. Quando estava por perto, mal
rompia o dia, o Ti António Cagas, já
aposentado, descia até ao cais do Norte para
estar junto da casa que sempre foi a sua, a
Estação de Salva-Vidas de Leixões José
Rabumba, e, ao mais pequeno sinal de acidente
no mar, o Ti Cagas era o primeiro a saltar para
o salva-vidas e cumprir o seu desígnio!”

TRIBUTO aos Homens
e Mulheres do Mar

N

o decorrer das cerimónias de
lançamento do livro “MULHERES
DO MAR...MÃOS DE SAL” a
realizar no próximo dia 02 de Dezembro
pelas 15H00 nas instalações da Associação
dos Pescadores Aposentados de Matosinhos (Casa dos Pescadores) o NAPESMAT
(Núcleo de Amigos dos Pescadores de Matosinhos) vai homenagear os Homens e
Mulheres do Mar, nas reconhecidas figuras
de:
- António Rodrigues Crista (Ti António
Cagas);
- Maria de Oliveira Pinto (Ti Maria do
Barroso).
A representar estas duas insignes figuras
da classe piscatória, nesta singela, mas,
sentida homenagem, estarão presentes os
seus filhos,Maria Conceição Crista; Joaquim Oliveira Brandão e restantes familiares
e amigos.

António Rodrigues Crista (Ti António Cagas)

xxx

De temperamentos inocentes, os Antónios
e as Marias, da nossa classe, sabem ler e compreender as necessides humanas, daí a aceitação
e o respeito que lhes manifestamos.
Hoje, algumas mentes insaciáveis, submetem pessoas e instituições carênciadas para satisfazerem as suas sofreguidões doentias, trazendo inquietação e divisão às nossas vidas.
Passam a vida a falar nos jornais, nas rádios
e televisões, das faltas dos que procuram fazer
bem, esquecendo-se de enaltecer as muitas
iniciativas positivas que estes assumem. Os

seres humanos preferem os parabéns.
Como exemplo temos: - A tensão permanente e stressante dos “guerreiros” que no
trabalho do dia-a-dia, têm o direito de errar,
como todos os seres humanos.
Sabemos que há demagogos que não se
conformam em ficar de fora da equipa, e, sempre
que aparece uma oportunidade desancam desavergonhadamente em tudo o que podem não
olhando a meios para atingirem os seus fms
Espero que a classe piscatória abra os
olhos, como os velhos Antónios e Marias e
acabem por escorraçar os demagogos de falinhas
mansas e promessas ocas para o profundo.
Delfim Caetano Nora

Miniatura do salva-vidas “SOTA-PATRÃO CRISTA” instalado nos Açores. Homenagem do I. S. N. à
figura de António Rodrigues Crista (António Cagas)

Consulte o BOLETIM MARÉ a cores na internet:
http://jornal.mare.googlepages.com
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Reencontros dos “Homens do fogo”

Confraternização em 1990

Que para o ano
estejam novamente
juntos. São os votos
do NAPESMAT

Confraternização em 2007

1959-Vila do Conde “pesoal do fogo” confraternizando a
bordo da Traineira Nice num intervalo do trabalho

Confraternização em 2007
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Bonança e Stª Irene. Chalandra dentro, rumo Angola!
( continuação do número anterior)

Dia a dia, aumentavam as saudades e, no
meu pensamento uma coisa me torturava;
eram os meus filhos, que tão pequeninos
os tinha deixado, tanto amor lhes tinha e
agora tão longe deles.
A noite chegou, estava óptima e nada
havia de novidade a bordo, o motor trabalhava bem e isso era o principal, o Snr. de
Matosinhos continuava na nossa companhia, cada vez nos ficava mais longe, a nossa terra Natal e as nossas famílias.

José Gomes Remelgado

Poucos dias nos faltavam para chegarmos a Luanda onde seria o fim desta viagem tão longínqua e tão arriscada.
Mais um dia tinha decorrido e tínhamos
o sábado á porta, era dia 29 de Julho de
1950. Nasceu o dia com bastante vento e
mar de travessia.
O mar invadia o barco de meio para a ré,
queríamos trabalhar no despejo de alguns
bidons de gasoil e não podíamos, esperamos pela tarde a ver se o tempo era melhor
para assim começarmos a lida.
A tarde de sábado, dia 29, era de vendaval, nada se podia fazer a bordo, ninguém
se segurava no convés e na cozinha, uma
panela da sopa e uma cafeteira de chá, foram atiradas para o chão, com o balanço,
era uma tristeza e um desconsolo, mas por
Deus não havia novidade.

Aproximava-se a noite, e o Céu apresentava uma côr multo feia, já navegávamos à
vinte dias neste mar desfeito que parecia
ser ameaçador.
Durante a noite de sábado para domingo,
o tempo conservou-se na mesma, que Deus
ao menos nos desse um Domingo melhor
que o dia anterior. Nasceu o sol, era Domingo dia 30 de Julho de 1950, a aparência
do tempo era melhor qualquer coisa, o mar
continuava na mesma levantado não nos
deixando fazer absolutamente nada no
convés, fazendo do barco uma bola de
futebol.
Quando o barco se espetava na vaga,
não sei como não abria. era Deus que não
queria. Desde que saímos de Takorádi,
deixamos de ver costa e até esta data nada
se avistava, nem sequer um barco.
Veio a tarde de Domingo, olhávamos uns
para os outros e nenhum se atrevia a ir dar
um passeio, com este dia já era o terceiro
Domingo, passado a bordo da Bonança tão
longe das nossas famílias. A noite de
domingo para segunda ficou melhor, mas,
melhor seria que estivesse calma e mar
raso, porque desta maneira atrazava-nos
bastante a viagem, porque tinha momentos
que o barco ficava parado e, era mais uma
noite decorrida.
Chegou a segunda-feira dia 31 de Julho
de 1950. Era fim do mês, data que para mim
jamais poderia ser esquecida, porque fazia
2 anos que eu, às 12H00 deste dia estava a
bater-me com um cozido à Portuguesa e
um frango assado, visto a minha mulher
fazer 19 anos e como era o 1º aniversário
do nosso casamento, então foi festejado.
Hoje, festejava eu esse aniversário com
a minha alma despedaçada de saudades
pelos meus filhos, tinha momentos que parecia ouvir a minha filha chamando por mim.
Como é triste partir para uma viagem tão
grande, deixando ficar filhos tão pequeninos, era para mim uma tortura tão grande
como também para todos os pais nas mesmas condições que eu.
A manhã de segunda-feira dia 31 era bela,
o mar parecia uma estrada e vento não
havia.

Tripulantes das duas traineiras numa praia de Angola

Vazamos alguns bidons de gasoil para
os tanques e, cerca das 10 horas da manhã
avistámos duas baleias a pouca distância
de nós, quando vinham á superficie, levantavam em redor delas o mar, que parecia
um vulcão, andaram assim cerca de meia
hora pois até faziam arrepiar-nos visto
serem grandes monstros, deveriam atingir
um comprimento de uns doze a quinze
metros.
À tarde avistámos a costa, e o tempo era
óptimo, assim até dava gosto navegar.
Acabou-se-nos o pão e então, tivemos
que o fazer a bordo, como era a primeira
vez ficou tão bom que não se pôde comer,
mas com a continuação devia-se conseguir
alguma coisa.
Calculávamos estar perto de St9 António
de Zaire, eram só mais dois dias, se Deus
quizesse e se não houvesse novidade.
Estava ancioso por chegar a Luanda,
para assim saber notícias de meus filhos e
restante família e também para poder
satisfazer os meus desejos.
Poucas horas faltavam para se entrar no
mês de Agosto. A noite passou-se muito
bem e tudo estava de saúde.
Chegou o dia I de Agosto de 1950 e já
estavam queimados11.600 litros de gasoil
e muitos dos materiais que levamos para a
viagem estavam no casco.

José Gonçalves Galante a bordo da Sta. Irene
da qual era sócio
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Bonança e Stª Irene. Chalandra dentro, rumo Angola!

Tripulantes a bordo da Sta. Irene

1950 - Estádio Municipal de Luanda

Porque o que se queria era que houvesse
saúde, bom tempo, o motor que virasse bem
e mais dia menos dia devíamos estar em
Luanda e aí era o final da nossa viagem. O
dia 1 de Agosto, foi o dia melhor desde
que saímos de Leixões, o mar era completamente raso , o vento não era nenhum e
a atmosfera era também muito boa.
Foi um dia que se passou agradavelmente, tínhamos principiado com as limpezas
porque a nossa chegada era breve.
Fizemos pão novamente e já ia ficando
melhor.
A noite então é que estava explêndida,
mas os barcos já andavam pouco devido
ao fundo destes ,se encontrarem cheios
de limo e as máquinas estarem muito sujas
e cansadas.
Navegávamos numa marcha de 7 milhas
ou pouco mais.
Havia saúde na tripulação toda e,o Snr
de Matosinhos ia na Fé de todos.
A quarta-feira chegou, dia 2 de Agosto
de 1950 e era outro dia maravilhoso, o
tempo continuava o que podia haver de
melhor e o mar também, faltavam 250 milhas
para a chegar a Luanda.
Cerca das 11 horas da manhã encontramos 3 canoas com pretos que se encontravam a pescar, então fomos á fala com eles
e ,indicaram- nos um melhor caminho.
A bordo tudo trabalhava nas pinturas
de proa á ré, porque devemos chegar a
Luanda, amanhã quinta feira dia 3 de
Agosto de 1950.
Durante o dia trabalhou-se até ao escurecer e quando a noite chegou ,fomos comer, para no dia seguinte se acabar com o
resto e ir tudo a parecer bem .
A bordo todos se encontravam sorridentes, visto irmos a vêr costa Portuguesa e a
nossa chegada estar por poucas horas.
Já chegava de prisão e de amargura para
quem sempre viveu em liberdade e

aconchegado à sua família, mas não havia
outro remédio.
Tinha que ser assim, e que Deus nos dê
muita saúde como até este ponto, que sejamos muito felizes na pesca, e as nossas
famílias também que se encontrem bem.
Chegou o dia 3 de Agosto, quinta-feira,
era o último dia de calvário, passou-se o
dia muito bem e ás 5 horas da tarde chegamos a Luanda, não entramos para dentro
da baía, ficamos portanto cá fora até ao
outro dia.
Ao outro dia, sexta-feira, chegou o Piloto

a bordo ás 8 horas da manhã ,então os barcos entraram para dentro da Baía e foram
encostados ao caís.
Dava por terminada a viagem de Leixões
a Luanda, graças a Deus.
********************************

C

oncluída a divulgação da epopeia das
traineiras Bonança e Sta. Irene,no
Boletim MARÉ, o NAPESMAT (Núcleo
de Amigos dos Pescadores de Matosinhos) presta
homenagem a todos os pescadores que
esforçadamente nela participaram, agradecendo
a prestimosa colaboração de: Virgílio Meireles,
António Cafoca, Eduardo Canário e Lucindo
Sá Pereira a quem enviamos provas sincera de
admiração e respeito.
Delfim Caetano Nora

As tripulações das traineiras Bonança e Sta. Irene à chegada a Luanda
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A Mulher e o Mar
na
Arte Portuguesa

N

as antigas estações do
comboio, podemos
encontrar verdadeiros
repositórios da arte de azulejaria portuguesa.
Na pequena estação de Ovar,
encontramos vários exemplares focando temas locais,
onde a Mulher do Mar tem uma
representação a todos os níveis notável. Renovada que foi
recentemente de algumas das
suas peças de azulejos, podemos apreciar agora uma linguagem mais moderna, sendo
que as antigas se encontram no
Museu de Ovar onde podem
ser visitados.
Museu a merecer uma visita,
não só por ser uma iniciativa
privada, como a sua colecção
museulógica assentar sobre as
actividades piscatórias e agricultura. Nas suas salas podemos admirar vários cenários
das vidas destas comunidades.

A.Cunha e Silva

Um azulejo que retrata as mulheres “vareiras” trajando um vestuário representativo da época,
vendo-se ao fundo os palheiros onde habitavam e guardavam os apetrechos marítimos.
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MUSEU DO MAR

Barqueiros e Catraieiros de Matosinhos 1913-1914
Por:Mário Miguel

Catraia PL 923 Y matriculada a 17.10.1913.
Proprietária: Engrácia Oliveira Alegre (Graça Garrana).
Arrais: Agostinho Bento André 37 anos Póvoa Varzim
José Francisco Graça 32 anos
“
António dos Santos da Russa 19 anos
“
José Martins 29 anos
“
Francisco Gonçalves Regufe 22 anos
“
António dos Santos da Russa 19 anos
Vila Conde
Manuel dos Santos da Russa
“
Francisco Bento André 14 anos
“
Noé dos Santos da Russa 17 anos
“
Nota: o António, Manuel, e o Noé eram irmãos
Engrácia Oliveira Alegre

Manuel José da Silva

José Martins Novo

Joaquim dos Santos Viana

Catraia PL 924 Y matriculada a 23.10.1913.
Proprietários: António S.Mano e Manuel S.Mouro
Arrais: António Femandes Silva 29 anos Póvoa Varzim
António dos Santos Pereira 54 anos
“
Manuel Martins Neves 43 anos
“
Manuel Gonçalves de Castro 25 anos
“
António Francisco Dourado 23 anos
“
Manuel Fernandes da Silva 53 anos
“
João Francisco Neves Bento Júnior 17 anos
“
José Moreira Rega 14 anos
“
Manuel Fernandes de Sá Júnior 13 anos
“
António Moreira Rega 49 anos
“
Joaquim dos Santos Pereira Marques 17 anos “
Catraia PL 399 Y matriculada a 23.10.1913.
Propietarios: Manuel F. Neto e António M. Vinagre
Arrais: António Gomes Cruz 53 anos
Póvoa Varzim
José Lopes Regufe 48 anos
“
Manuel Oliveira 58 anos
“
Domingos Cruz 21 anos
“
José Francisco Marques 57 anos
“
António Gomes Cruz 18 anos
“
António José Bicho 16 anos
“

Gabriel Rodrigues
“O Moreno Gabriel” ligado à vida de António Nobre

Catraia PL827Y matriculada a 03.11.1913.
Proprietário: Henrique Gonçalves Maranhão
Arrais: Manuel Rodrigues Maio
Póvoa Varzim
Joaquim dos Santos Viana
“
Manuel Gomes Cruz
“
Francisco Gomes Cruz
“
Abel Gomes Cruz
Vila Conde
António Gomes Cruz
Póvoa Varzim
Eduardo Gomes Cruz
Vila Conde
Catraia PL 817 Y Matriculada a 03.12.1913.
Arrais: Manuel Rodrigues Maio 50 anos Póvoa Varzim
Joaquim dos Santos Viana 44 anos
“
Manuel Gomes Cruz 54 anos
“
Francisco Gomes Cruz 29 anos
“
Abel Gomes Cruz 19 anos
Vila Conde
António Gomes Cruz 24 anos
Póvoa Varzim
Eduardo Gomes Cruz 24 anos
Vila Conde
Catraia PL 925Y matriculada a 03.11.1913.
Proprietário: Manuel Rodrigues Cação
Arrais: Filipe de Faria 32 anos
Póvoa Varzim
Francisco Correia 50 anos
“
Manuel Lopes Macieira 38 anos
“
Gregório Fangueiro 31 anos
“
Leopoldo Vicente Correia 16 anos
“
Alexandre Pereira Ganço 36 anos
Aveiro

Francisco Gomes 50 anos
Gregório Fangueiro

“
Manuel Caetano Nora
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Catraia PL 205 Y Matriculada a 03.11.1913.
Proprietário: Manuel Oliveira Meireles
Arrais: António Martins Novo 45 anos Póvoa Varzim
Mateus Martins Novo 21 anos
“
Thomas Rodrigues Maio 45 anos
“
Manuel Gonçalves 24 anos
“
José Femandes Areias 23 anos
“
Catraia PL 927 Y Matriculado a 03.11.1913.
Proprietário: Armando Gomes Loureiro
Arrais: João da Silva Peixe 50 anos
Ílhavo
Manuel Caetano Nora 67 anos
Ovar
José da Silva Peixe 15 anos
Ílhavo
José Francisco Balde 47 anos
Aveiro
José da Costa Prancha 26 anos
“
João Nunes Oliveira 44 anos
Sesimbra
Catraia PL 815 Y matriculada a 03.11.1913.
Proprietário: José António Alves da Rocha
Manuel Gomes Cruz
Póvoa Varzim
José Rodrigues Maio
“
António Batista da Silva
“
Jerónimo Batista da Silva
“
Manuel Gonçalves Cruz
“
Dionísio da Silva Batista
“
Catraia PL 808 Y
Proprietário: Augusto Nunes dos Santos Godinho
Arrais: José Correia Novo 33 anos
Póvoa Varzim
Francisco Correia Novo 61 anos
“
Manuel Francisco da Cunha 21 anos
“
Manuel Correia Novo 25 anos
“
João Correia Novo 28 anos
“
Caetano Ferreira Areias 66 anos
“
José Paroleiro 34 anos
“
Manuel Filipe de Carvalho 12 anos
Leixões

José Pereira de Sa 31 anos
João terroso 66 anos
Francisco Moreira de Castro 37 anos
José Gonçalves de Castro 22 anos
António Femandes da Silva 19 anos

António Martins Novo

Catraia PL 353 Y
Proprietário: José António Bazílio dos Santos (pai da
Ti Maria Vilara)
Arrais: José d’Abana 32 anos
Póvoa Varzim
António Carneiro 66 anos
“
Thomaz Rodrigues Maio 45 anos
Póvoa Varzim
Antonio Craveiro 20 anos
Vila do Conde
Francisco Femandes Cadilhe 20 anos
Póvoa Varzim
Bemardino Bonito dos Santos 49 anos
“
Barco PL 243Y
Proprietário: José Rodrigues Cação (da Clara)
Arraias: José Moreira Castro 42 anos
Póvoa Varzim
António Moreira de Castro 19 anos
”

Barqueiros
Gabriel Rodrigues Barco PL 309 Y 48 anos “Moreno
Gabriel” (Porto)
Antonio Ferreira Patrício (Taineita) 39 anos Espinho
Alberto Martins Jacob 23 anos (Clara)
Espinho
Artur Martins Jacob 36 anos
Espinho
Severino Oliveira Dias Cangalhas
Espinho
João Gomes Remelgado (Rifão)
Santa Marinha

José Fangueiro

José António Basílio dos
Santos

Moisés Marques

João Gomes Remelgado

Gabriel Manco

Francisco Correia Novo

Catraia PL 206 Y Matriculada a 03.12.1913.
Proprietário: José Pereira Americano
Arrais: Francisco Gomes Cruz 41 anos Póvoa Varzim
Manuel Agonia Gomes Cruz 18 anos
“
António Santiago 55 anos
“
António Moreira Rega 51 anos
”
José Maria Rega 14 anos
“
José Ribeiro 35 anos
Aveiro
Catraia PL 841 Y matriculada a 03.12.1914
Proprietário: Francisco dos Santos Caramelha
Arrais: José dos Santos Vilacova 33 anos
Leixões
Manuel André Bicho 25 anos
Póvoa Varzim
José F angueiro 58 anos
“
João Pinto Soares 25 anos
Leixões
António dos Santos Vilacova 49 anos
Vila Conde
Francisco Daniel Terroso 44 anos
Póvoa Varzim
Gregório Fangueiro 33 anos
Vila Conde
António Mathias Marques 31 anos
Póvoa Varzim

Póvoa Varzim
“
“
“
“

Alberto Martins Jacob
(Alberto da Clara)

José dos Santos Vila Cova

António Mathias Marques

Miniatura de uma Catraia
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Tragédias Marítimas

Recordamdo o naufrágio do navio Francês “NATHALIE”

A

o ser-me entregue pelo meu velho
amigo António da Calada, uma
cópia do extrato do livro “A
MURTOSA” de José Maria Barbosa, extraído por Marques Gomes, em data que
ignoro, onde é referido o acidente marítimo
que vitimou o navio NATHALIE, na Praia
da Torreira-Murtosa, tomei a decisão de
transcrever parte do texto a fim de levar ao
conhecimento da família piscatória, através
do nosso Boletim MARÈ, do NAPESMAT,
por quatro motivos:
1. Pela dimensão da tragédia e do sofrimento humano, quando confrontado com
situações extremamente dolorosas;
2. Por saber que estes dramas tocam profundamente o coração dos HOMENS DO
MAR e de toda a família em geral;
3. Por nele constar nomes de pessoas
Murtoseiras que, ainda hoje, nos são muito
famíliares e queridos;
4.Dado nele ser realçado aspectos da envolvência e grandeza, humanismo, coragem, abnegação e destreza postos à prova,
em situações de alto risco, ficando os seus
nomes inscritos nos Anais da História Trágico-Marítima, e perpetuados na memória
e no coração de cada Murtoseiro ou
Português.
------------------------------------------------------No dia 14 de Dezembro de 1880 o nº 285
do Diário do Governo, atribuia a um grupo
de murtoseiros a “Medalha de Prata para
Distinção”.
Que tinham eles feito para merecer tal
prémio?
Encontrámos resposta no esquecido livro de José Maria Barbosa, “A Murtosa”.
Transcrevemos o texto, respeitando a
ortografia e acentuação da época, efectuando algumas adaptações por forma a encurtar
a narrativa.
Dele ressaltam duas curiosidades:
1-Em1880 viviam na Torreira no Outono,
mais de 2000 pessoas;
2-A extenção do areal, hoje bastante reduzida, era, na altura, muito comprida, excedendo 1000 metros.
Outra curiosidade é reparar no tipo de
jornalismo que se praticava: sensacionalista
e profundamente adjectivado, estilo que
hoje é inaceitável e aborrecido.
Aqui fica a nossa homenagem aos autores dos textos é, principalmente, aos murtoseiros que arriscaram a vida para salvar a
de outros.

O Naufrágio do Nathalie
Marques Gomes
in “A Murtosa” de José Maria Barbosa
Tem-se dado na costa da Torreira dife-

rentes naufrágios de navios de alto bordo,
em 1854 ou 1855 naufragou ali o vapor
português DUQUE DE SALDANHA e já
depois disso diversos vasos da nossa marinha mercante. Porém houve um, em 1880,
que sobreleva a todos: refiro-me ao vapor
francês Nathalie e que o Campeão das Províncias narrou por esta forma:
“ Às 09H00 da manhã de 17 de Outubro
de 1880 saía do Havre de Grâce o steamer
Nathalie, da Ligne Pensisular et Algérienne,
sob o comando do capitão E.David, com
uma tripulação de 18 homens, dois passageiros, e um importante e variado carregamento de tecidos de lã, algodão e seda, artigos de modas, pianos, livros, tabacos, vinhos, etc...; no valor de algumas dezenas
de contos de reis, para o fornecimento de
Inverno das praças do Porto, Lisboa,
Ouren, Argel, Cádis, Malaga, e Carthagena.
De aparelho pesado, mastreação deselegante, e mil toneladas de lotação, era um
dos mais velhos vapores da Companhia, e
desde 1874 que se empregava ininterruptidamente na carreira entre o Havre e diversos
pontos de Portugal, norte de Africa e sul
de Hespanha.
.../... Pela meia noite de 22 para 23 o homem
de vigia e o official de quarto deram alarme
de parceis pela proa.
À voz do capitão o vapor carregou todo
sobre estibordo e a machina deu impulso
para recuar .
Era pequena a velocidade que levava,
mas era já tarde para evitar a catrastrophe.
Partiu-se o hélice, e uma vaga de través
contrariou a queda sobre o estibordo.
O temporal desencadeava-se furioso, e a
corrente de E era fortíssima, e prejudicava
todas as manobras, a cerração da athmosphera era horrorosa, inteira a obscuridade
da praia .
Um choque tremendo advertiu os homens
de bordo de que o vapor, encalhara; e aos
medonhos rumores d’um mar bravissímo, e
no meio de intensas trevas, sentiram que o
casco se lhes desconjunctava sob os pés.
Às primeiras pancadas estava destruído
o bombordo e despedaçados contra elle os
seus dois escaleres.
Desce ao mar a canoa de estibordo com
três homens para a manterem contra o
vento.
Mas a ressaca quebra-lhe a amarra, e a
fúria das vagas arremeça-a de encontro ao
costado do steamel, e em pedaços assome
na voragem dos dois seus tripulantesbelanne e taupin.
O terceiro , corbolion, fôra cuspido ao
tombadilho do paquebote, e agarrara-se ao
mastro.
Sem amuradas, as ondas varriam impumente o convés .

Equipagem e passageiros, sem abrigo sob
a ponte, que com medonhos rangidos ameaçava desconjunctar-se, refugiam-se, por
um feliz instinto de conservação, no mastro
da mesena, agarrando-se com forças as cordas e gavais para não serem arrebatados
pelo mar.
Mal seguros ainda, uma pancada mais
forte despedaça de meio a meio o navio.
Separa-se violentamente a popa e o mastro
da gávea, que cae com temeroso estrondo
no mar, sem felismente ferir ninguém rolando no turbilhão com os escombros da parte
que se separara.
Por um designo providencial, e como que
cravado pela mão de Deus no fundo do
mar, o mastro da proa conserva-se erguido
no meio dos pedaços desconjunctados do
barco, mas com tremendas oscillações e
repellões valentes que a cada momento
ameaçam de affrontosa morte os pobres
naufragos.
Um d’elles, um passageiro italiano chamado Bordo Júlio ainda quis aventurar-se
a descer do mastro procurando refúgio em
baixo, se é que as forças lhe não faltaram
para se aguentar em cima. Mas um golpe
de mar o esmagou rápidamente e o arrebatou na voragem.
Ficaram 17 vidas suspensas assim sobre
o medonho abysmo, em crudelissimas angústias e n’uma lucta corajosa, perseverante, gigantesca, com a morte.
.../... Ao amanhecer, a carga e a madeira
do vapor, que tudo arrolara à praia, ou
fluctuva nas ondas, avizaram os pescadores e banhistas da Torreira de algum
naufrágio nas proximidades
Fôra efectivamente a dois kilometros ao
Sul d’aquella praia de banhos, e a pouco
mais de 300 metros da costa, que o Nathalie
encalhara .
Correu tudo ao local do sinistro, e dentro
em pouco, em frente do doloroso espectáculo do naufrágio mais de 2000 pessoas se
apinhavam, e confrangiam na dura desesperação de não puderem valer aqueles dezassete mártyres, que lá estavam ainda, pendurados sobre a manhilha mais penosa, na
mais pungente, e na mais afflitiva das situações humanas.
Qualquer dedicação individual seria louca e perdida temeridade, porque a morte
seria o seu prémio fatal.
.../... Era pujentissimo o quadro! Foi então
que appareceu no local o único homem que,
pelo seu animo de decidido para o bem,
pelos temerários impulsos do seu coração,
pela força de convicção e de intimitiva que
a sua palavra reveste, pela imponência do
seu porte e da sua voz, pela influência moral
que exerce sobre toda aquella gente, pelo
império que tem em todos aquelles cora-
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Naufrágio do “NATHALIE”
ções , que muito o respeitam e lhe querem
como conselheiro, protector, e pae de todos
os que a elle recorrem, e que elle até procura
para beneficiar e socorrer, e ainda pelos recursos materiais de que no momento podia
e sabia dispôr, como barcos cordas, bois,
enfim todos os elementos e instrumentos
de trabalho do mar, que alli tinha, poderia
tentar alguma cousa em benefício dos pobres naufragos.
Este homem era Manuel Firmino d’Almeida Maia. Comparou rápidamente no seu espírito as difficuldades a vencer com os recursos morais e materiais que tinha á mão,
e a todos recorreu, e todos empregou para
realizar o bememérito intento da salvação.
Por quinze juntas de bois das companhas
de que era proprietário na Torreira faz arrastar pela areia n’uma distância de dois mil
metros que tanta é a que medeia entre a
costa e local do sinistro, um dos seus barcos de pesca, o da Srªda Arrábida e, convertendo com a palavra e com o exemplo aquelles humildes pescadores em verdadeiros
heróis, consegue tripulá-lo com toda a gente que comportava, e deitá-lo ao mar na direcção salvadora. Durante estes preparativos
Manuel Firmino não se esquecia de com
vozes e gestos, incitar ânimo e coragem nos
desgraçados naúfragos que assistiam com
desesperadora ânciedade aquelle commovente espectalo de heroica e quase sobre
humana dedicação. N’aquelle momento as
fúrias do mar recrudesciam. Parecia que
aquelle gigante enorme conhecera que lhe
iam roubar as suas victimas, e se preparava
para as despotar aos salvadores.Era então

Manuel Firmino d’Almeida Maia

fortissima a corrente para o Norte. O barco
desceu á água um pouco maia ao Sul, para
descahir depois para o steamer ou antes
para o mastro que restava de pé. Ficava ligado á praia por duas cordas, que se agarram com força os próprios banhistas, entrando pelo mar com a água até ao peito.
Alguns pescadores, que não couberem
dentro, a nado se deitavam ás fúrias do mar,

Diploma e medalhas atrubuídas

empurrando com os hombros o barco contra
a corrente e as vagas que o robolavam sob
o Sul. Mal pode descrever-se o perigo dos
valentes que tripulavam o barco. Elles, porém, e todos, só viam os preciosos fructos
pendentes d’aquela árvore, que a tempestade poupara no meio do ocêano, mas que
se comprasia em sacudir com tão furioso
violência, que parecia milagre não a ter
derrobado já. Atravez e por sobre a morte,
o barco salvador, chega enfim junto dos
restos do vapor, e recolhia a seu bordo os
naúfragos, vindo depô-los sobre a praia,
nos braços da multidão, no meio das mais
estrondosas phrenetícas aclamações: todos os pescadores que tripularam o barco
salvador, com excepção única de um, eram
da Murtosa. Mais uma pagina brilhante, a
intercalar na história desta povoação, e para
que os nomes dos salvadores dos naúfragos do Nathalie não desapareçam como os
de tantos outros na voragem do esquecimento, reproduzirei aqui os seus nomes,
tais quais se encontram na folha official do
governo portuguez que lhe galhardoou os
serviços por esta forma: “Medalha de prata
para distincção e prémio concedido ao
mérito, philantropia e generosidade:
Francisco Silva Vaz
José Silva Vaz
Manuel Joaquim Gorim
José Manuel do Padre
José Maria R. Brandão
Joaquim Maria de Resende
José Cunha Pereira
Francisco António Russo
António Joaquim Vidinha
Manuel João Bucinho
Gonçalo Serrano
Gonçalo António Netto
José Padre
António Maria Tavares
Joaquim Raphael

José Gravato
Domingos Luís Mattos
Matheus Carapilho
António Pereira
Manuel Cruz
Manuel Mariquinhas
Pedro Carapilho
Joaquim Carinhas
Lourenço Caroço
António Padinha
Manuel Maria R. Cebollão
Gonçalo Oliveira Vadé
Manuel Cascães
Raphael Maria Cunha
António Maria Sardo
Manuel Lanho

Manuel Maria Caravella
Manuel Tejeleiro
João António da Silva
Manuel Gurin Júnior
João José Tavares
João Carinhas
Manoel José Acabou
João Vida
Francisco Besugo
Joaquim Presada
Gonçalo Marim
Manoel José Soldado

Manuel Tameiro
José Maria Patarata
António Tijeleiro
Manuel Canito
António Baldaia
Manuel da Brasia
Joaquim Codea
João Sassu
Pedro F. Tavares da Ruiva
Luíz Pinho N. Padino
Edygio Salgado
José Maria Sapata
Manuel Mariquitas

Tudo o que, ao tempo, foi narrado pelo
Jornal o Campeão das Provincias, retrata
bem a aflição de naufragos e salvadores.
Assim:
- Para os naufragos, o medo de perderem
a vida de forma inglória aflorando ao pensamento o fim trágico que se avizinha e as
imagens familiares muito queridos a serem
projectadas nas suas mentes aflitas;
- Para os salvadores, há um sentimento
que em tais momentos os assola, passando
a serem comandados por “Algo Profundo”
que os leva a não pensar em riscos, mas
sim e apenas em salvar em vias de se perderem.
Em 1966, no Rio dos Bons Sinais, Quelimane, Moçambique, às 02H00 de 07.02, fui
protagonista de uma acção de Salvamento
de dois militares do Exército que se encontravam em sério risco de se afogarem.
Consegui que isso não acontecesse, graças a uma mão a que chamo Divina, que me
ajudou na hora da verdade a salvar aquelas
vidas.
Por tal facto, fui agraciado com a Medalha
de Prata do Instituto de Socorros a Naufragos, mas a melhor recompensa foi ter recuperado aquelas duas vidas e pela satisfação do dever cumprido.
(continua na página 12)
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27.01.1937 - No dia em que os barcos vieram à praia

Flagrante aspecto panorâmico da bacia de Leixões, focado, durante o temporal pelo repórter de O Comércio do Porto. Por ele, pode-se apreciar embora
vagamente, a importância do acontecimento, que foi caracterizado como um verdadeiro aspecto drama-maritimo.Além de numerosas embarcacões, vêemse os molhes nalguns pontos cobertos pelas gigantescas vagas que não deixaram de os fustigar com violência. Falando com algumas figuras ligadas ao mar,
as vagas entravam na bacia vindas de Noroeste saltando o Cais do Sul de dentro para fora acabando ainda por varrer a Praia Nova.

70
anos passados
sobre a impressionante catástrofe que deixou um rasto de miséria e fome em Matosinhos, vamos abordar o assunto à luz de
testemunhos relatados por vários amigos,
e, tendo como suporte base o diário que
José Fernandes Amaro Júnior escreveu e
que se encontra na posse do seu filho, o
nosso amigo Rui Picarote a quem agradecemos a prestimosa colaboração.

Relato
Os sinais do tufão e das bategas de chuva
estão patentes por toda a cidade.
Na província as inundações assumiram
proporções invulgares. No estrangeiro, o
dia foi também, excepcionalmente sinistro.
Em consequência do violento ciclone
que passou sobre Leixões, na manhã de
ontem, afundaram-se, às primeiras rajadas,
dentro do Porto de Abrigo, dois iates, um
lugre, quatro fragatas, dois vapores de
pesca, dez traineiras, numerosas barcaças,
lanchas, catraias chalandras e bateiras. Um
vapor de carga encalhado e quatro vapores
em perigo eminente de sossobrarem.
Momentos de angústia e prejuízos de
dezenas de milhar de contos.
Devido ainda à forte agitação das àguas

Para apreciarem os aspectos mais impressionantes dos sinistros provocados pela tempestade, muitos
pescadores vieram comtemplar o espectáculo doloroso da bacia de Leixões, juncada de destroços de
embarcações espatifadas pela fúria das ondas.

dentro da vacia e ao vento violentíssimo
perderam as amarras o vapor “ASCHANDI”
de nacionalidade inglessa movido a óleos
pesados e com carregamento de carvão e
as vapores portugueses “Silva Gouveia “
Alferredede” e “Penteola”.
O ASCHANDI que conservou a tripulação
a bordo até à tarde ofereceu por vezes graves riscos para segurança dos outros va-

À esquerda vê-se a pôpa do vapor norueguês “Ingria”a embater nas pedras do Cais das Gruas. Mais à
direita alguns barco de vela parecem querer refugiar-se em cima do Cais do Norte, mas, acabaram por
se desfazer contra as pedras. Nesta foto o nível da água e do cais é o mesmo. Este aspecto impressionante
foi fotografado cerca do meio-dia, em plena tempestade e com risco do próprio reporter fotográfico...

pores sendo-lhe prestado auxílio pelo
reboque MARS 2º mas as fortes amarras
partiram-se porém diversas vezes, estamdo
o vapor ao começo da noite ao sabor das
vagas.
Pouco antes também do capitão do Ingria
abandonar este vapor havia sido ali
captado um rádio S.O.S. de bordo de um
vapor holandês que deu os sinais de código
P.F.E.N.e informou achar-se próximo das
Berlengas em crítica situação .
Pouco depois deixava de emitir os
pedidos de socorro, que, pode fazer crer
que naufragou, isto de acordo com a
opinião dos homens mais experimentados
nas coisas do mar que ouvimos em Leixões.
O salva-vidas Carvalho Araújo que conforme acima dissemos prestou os mais
relevantes serviços, tal como o seu patrão
Sr António Rodrigues Crista e o motorista
Aristides Muleta da Silva que evidenciaram grande sangue frio nos salvamentos
que aquele barco efectuou.
Devido ao violento embate do Ingria
contra o Cais de Serviço este fendeu na
extenção de 80 metros ameaçando ruina.
O Ingria que ficou com a proa torcida
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...empurrados por vagas negras como a fome!

O cais de embarque a ser violentamente varrido pelas vagas. À direita assinalado com X, observa-se a esquisita posição em que ficou o vapor Ingria, depois
de arremessado pelo vento contra as pedras do cais do Norte. Ao fundo, entre o Titã e a cabeça do Molhe Norte o mar parece quer tapar na totalidade o cais.

sofreu ainda um rombo de mais de 3 metros.
Cerca das treze horas, passou a Norte de
Leixões um forte furacão que se fez sentir
com violência, caíndo grandes pedras de
granizo que partiram muitos vidros das casa
no local.
Durante a noite as traineiras que ainda
tinham tripulação a bordo pediram insistentemente por socorro acendendo fogachos
no convés e fazendo ouvir as suas sirenes.
O vapor português Silva Gouveia que às
17 horas informou para terra possuir a bordo
apenas carvão bastante para manter as caldeiras acesas até às 18 horas foi abastecido
com 3000 Kg daquele combustível pelo
salva-vidas Carvalho Araújo.
Na capitania de Leixões não se dorme.
Se há gente que tenha o sono leve são
os marinheiros.
O Capitão Rodrigues Coelho deu logo
todas as ordens, o Sr. Conde Vilas Boas
adjunto da Capitânia deixou imediatamente
a sua casa na Boavista.
Não faltou o mais modesto funcionário.
A hora era de sério perigo.
Encapelara-se o mar e a tragédia começou
logo às 7,45 da manhã. Dia com muitas nuvens, carregado e ameaçador, foi o iate
“Cisne” carregado de sal. A àgua sorveu-o
num volver de olhos. Centenas de contos
de prejuízo em poucos segundos.
Com o Ingria quase simultâneamente desapareceu o Lugre Horizonte da praça de
Lisboa.
A carga de cimento não se sabe se por
efeito da explosão da caldeira ou por combustão incendiou-se, desconhecendo o
perigo muitos deixamram-se ficar. Muitos
olhos ficaram queimados sendo tratados
no Hospital de Matosinhos,. Um dos
nossos camaradas de trabalho o Daniel
Felgueiras de uma dedicação a toda a prova
foi vítima das queimaduras e os Voluntários
de Matosinhos-Leça (de uma dedicação
que nunca é demais exaltar) cuidaram dele
e de muitos outros desveladamente.
Foz do Douro, 27 de Janeiro de 1937
José Fernandes Amaro Júnior

Flagrantes, focados durante a catástrofe marítima de Leixões. O arrastão belga Indépendance, que as
vagas vão desmantelando, visto de um poente melancólico... O vapor norueguês Ingria visto do local
onde está a ser construída a doca (lado norte). O mesmo barco, visto da praia do pescado, em Matosinhos
(lado sul) e, ao lado, uma das inúmeras traineiras que o mar arremessou para terra e para cima do cais
de descarga do peixe. Uma fragata meio afundada, junto das obras do Porto de Leixões. Uma das muitas
traineiras que a violência inaudita das águas reduziu a estilhas...
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Dado que o referido rio é frequentado
por tubarões e garoupas gigantes, seria de
esperar que o medo me bloqueasse, apoderando-se da minha vontade, mas não, o
tal sentimento que nos comanda em determinados momentos diz-nos o que devemos
fazer para preservar a vida humana.
Julgo que não andarei muito longe da
verdade, mas arrisco em afirmar que Deus
me ajudou a conseguir tal proeza, pois que,
apesar de ser considerado um bom nadador,
estaria longe de o conseguir sem a Sua ajuda. Por isso digo que Deus existe e que

tanto Ele como os Espíritos Bons acompanham os audazes na hora de defenderem
a vida. Este é o meu ponto de vista segundo
a minha Fé.
Felizmente que ainda estou vivo e lúcido,
graças a Ele, para poder recordar estas coisas que o meu peito fortemente encerra.
NOTA: O NAPESMAT, através do seu
Boletim MARÉ, está disponível para
publicar qualquer fotografia que ainda possa existir na posse de familiares dos salvadores da tripulação do Nathalie.

PALAVRAS CRUZADAS
PROBLEMA Nº37

Manuel Lopes dos Santos

Armando Rodrigues

HORIZONTAIS: 1-Disfarce; remunerara. 2Aquartelar. 3-Matizei; coerência. 4-Canseiras; tritura; aroma. 5-Possuir; expira;
renque. 6-Fio metálico; jarras. 7-Provérbios. 8-Ali; castrar. 9-Firmamento; sagrada;
época. 10-Ofício; oferecei; com a duração
de um ano. 11-Soltar; reconquista. 12-Ventos do Sudeste entre Gregos e Romanos.
13-Equipais; campónio.
VERTICAIS: 1-Ferro velho; abranda. 2-Proporá. 3-Silenciara; Outra pessoa. 4-Tamanco (inv.); errado; fêmea do cavalo. 5-Casal;
montões cónicos de palha; nome masculino. 6-Coragem; átrios. 7-Resulta. 8-Envernizar; projéctil (Pl.). 9-Tem doze meses; invoca; letra grega. 10-Tartamudo; parte do
avião; Mercado de peixe (inv.). 11-Secas;
arduo. 12-Situaram. 13– Afias; esmagado.
Na Romaria do S. Paio da Torreira o NAPESMAT encontrou uma figura querida e conhecida no

(ver solução no próximo número)

meio da Classe piscatória . AUGUSTO RAMPA chalandreiro da traineira Pardela

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Alhada; válida. 2-Amortecer. 3-Al; oca; roi; re. 4-Rir; arcas; dei. 5Éter; aro; repa. 6-Meteu; remos. 7-Ressuscitou. 8-Caspa; salsa. 9– Arai; tom; liar. 10Mirrar; odiada. 11– Ao; aleluia; ou. 12-Tropicais. 13-Amuara; assado.
VERTICAIS: 1-Amarem; camada. 2-Literário. 3-Há; retesar; tu. 4-Amo; respirara.
5-Doca; usa; alor. 6-Arara; trepa. 7-Cristo;
li. 8-Verão; mouca. 9-Aços; ris; dias. 10Lei; retaliais. 11-Ir; demolia; sa. 12-Repousado. 13-Aleias; arauto.

