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Editorial
(...) sou autor de dois trabalhos sobre a
nossa ligação com a Galiza:
- “Relações pesqueiras e comerciais
Luso-Galegas” apresentado no Colóquio
de Etnografia Marítima que teve lugar em
Santiago de Compostela, promovido pelo
Museu do Pobo Galego e pela Conselheria
de Pesca da Xunta de Galícia, em 1988.
- “A emigração galega para a Póvoa
de Varzim do séc.XVI ao XIX” apresentado no Colóquio «Santos Graça» de
Etnografia Marítima, em 1985.
É importante lembrar à confraderia de
Arosa que metade dos pescadores de
Matosinhos tem origem na Póvoa e destes, há quem tenha uma origem mais antiga na Galiza, e que deverão saber de
imediato.
Eram essencialmente da província de
Pontevedra e da região de Santiago de
Compostela, não conhecendo no meu trabalho algum oriundo de Arosa.
Assim, é possível esclarecer, que: os
Nova; Cadilhe; e Gavina em Matosinhos
têm origem Galega, bem como, poderão ter
os pescadores com os apelidos seguintes:
- Lourenço; Pena; Couto; Vasques;
Vidal; Madeira; Lomba; e Garrido, que
tenham vindo através da Póvoa ou Vila
do Conde, e que podemos encontrar em
qualquer ficheiro de pescadores.
Para satisfazer alguns pedidos resta-me
acrescentar que o ramo Galego oriundo
de Espinho tem também origem na Galiza.
Portanto, poderá ser feito o desafio no
BOLETIM MARÉ, para que estas famílias de Matosinhos visitem as suas raízes.
Óscar Fangueiro
*****************************************

Lembrar o 27 de
Fevereiro
em
Vila Garcia de Arosa.
Inscrições abertas a partir de
10.01.2008 na sede do
NAPESMATE.

A tragédia de 27 de Fevereiro de 1892
vai ser lembrada pelo NAPESMATE
(Núcleo de Amigos dos Pescadores de
Matosinhos) em:

Vila Garcia de Arosa
“O peito me lacera
Uma duvida atroz...
Vaga incerteza cinge como hera,
Ou aspide feroz,
Esta minha alma de sincero crente:
Que delito, Senhor, foi o do pária
Que anda ahi, noite e dia, rudemente,
Em lucta temerária
Co’o monstruoso mar?
Que crime commetteu elle, Senhor,
Para a onda o tragar?
Que crime commetteu o pescador?”
Consulte o BOLETIM MARÉ a cores na Internet:
http://jornal.mare.googlepages.com
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Retrato de um Pescador

A

ntónio Maria da Silva, mais
conhecido por Ti António Pateiro,
nascido na Fre-guesia do Monte,
na Rua do Rato, em 1925 e baptizado no
mesmo ano na Igreja Matriz da Murtosa.
Filho de Domingos Maria da Silva Sardo e
de Margarida de Oliveira, ele pescador e
ela peixeira.
Primeiro dos oito filhos nascidos de um
casal humilde, a quem a sorte e a fortuna

António Maria da Silva
(Ti António Pateiro)

nunca bateram à porta.
Desenvolveu-se, como tantas outras crianças, esgravatando aqui e ali para manter
as energias próprias da sua idade.
Aos oito anos entra para a escola primária, situada no ermo local da Saldida,
mas, foi sol de pouca dura, pois que, ao
fim de alguns dias decidiu abandonar a
escola por motivo de uma vergastada que
recebeu do seu professor que lhe rasgou
uma orelha. Daí em diante nunca mais na
vida manifestou vontade em voltar a um
banco de escola, onde poderia aprender e
brincar com outras crianças da sua idade
e desta sua terra. Foi pena, pois que, ficou
para sempre analfabeto.
Esta é parte de uma história viva, vivida
entre trabalho, fome e miséria, participada
por um professor que ao utilizar a sua “psicologia vergasteira” ajuda a lançar uma criança no mundo do trabalho infantil, em
tenra idade e sem ter o mínimo de apoio de
pais, familiares ou da sociedade.
Em casa a família vai aumentando e as
dificuldades avolumam-se, sendo este o
destino de quem nasce pobre, sem tecto
de seu, pão ou carinho, vivendo em permanente angústia, pesadelo e revolta, contra
tudo e contra todos.
Mas, o pequeno Pateiro foi-se adaptando e reagindo em função do meio,

ANTÓNIO PATEIRO

absorvendo no seu dia-a-dia os ensinamentos positivos, lançando no fundo do
seu saco de memórias amargas toda a parte
negativa que bem cedo aprendeu a conhecer e a separar.
Aos onze anos foi contratado para
“servir” como moço de pesca nas embarcações miúdas da Ria Formosa e no mar
do Algarve, pertencentes a um tal Manuel
Guerra que, sendo natural da Murtosa,
residia em Olhão.
O contrato estabelecia que ele iria ganhar
100 escudos por ano, alimentação e alguma roupa. Ao fim de 26 meses regressa a
casa, teso e de trouxa às costas, pois que,
os magros escudos ganhos já haviam sido
adiantados e gastos pela mãe no sustento
dos mais novos.
Cruel destino... amarga sorte! Que esperança poderia esperar esta criança?
Nem sempre estas passagens são pensadas devidamente pela sociedade que
nos rodeia, controla e se serve destas
crianças como “carne para canhão”.
Felizmente que o tempo se encarregou
de corrigir, em parte, tais desumanas anomalias. No entanto, foi a “servir” que muitos rapazes e raparigas, se educaram e se
formaram como homens e mulheres de bem,
fora do seio materno. Foi o que aconteceu
com o Ti António Pateiro. No entanto, quer
queiramos ou não, mesmo havendo algo
de positivo em alguns casos, fica sempre
na criança um sentimento de tristeza degradante que a acompanhará ao longo da sua
atribulada vida.
Durante os 26 meses que esteve em
Olhão aprendeu a lidar com redes de pesca
de emalhar, conhecer as melhores marés e
a resolver problemas primários de avaria
nas redes, tomando-se, a pouco e pouco,
num pescador em formação, do qual se
antevia habilidade, conhecimento e amor
à arte.
Em 1938, com treze aninhos, estando de
regresso à sua terra natal, volta a ser objecto de novo contrato, feito pelos pais, com
um membro da família “Charrela”, natural
da Murtosa mas com residência em Samora
Correia, onde exercia a actividade da pesca
ao sável, lampreia e peixes do fundo e outros. Este contrato era por tempo indeterminado, mediante o pagamento anual e
progressivo, na ordem dos 350 escudos
por ano, incluindo roupa e alimentação.
Aqui, valeu-lhe a experiência anterior,
adquirindo mais conhecimentos e tornando-se num pescador de “corpo inteiro”.
Manteve-se neste “patrão”durante oito
anos. O que significa que obteve duas “licenciaturas” na arte de pescar e de se
orientar na ria ou no mar, bem como normas
de relacionamento.

Em 1946 regressa à Murtosa para cumprir
o serviço militar. Encontra os seus outros
sete irmãos em pobreza extrema e sua mãe
com saúde muito precária.
Foi às “sortes”! Foi inspeccionado e ficou apurado para o serviço militar. É precisamente no dia em que se apresenta em
Coimbra para iniciar a recruta, que recebe
a notícia do falecimento da mulher que lhe
deu vida, que, apesar de tudo, era sua
MÃE.
Nesta altura o então jovem Pateiro sente
revolta e desprezo por tudo que o rodeia,
incluindo o próprio Exército, que não autorizou que ele fosse acompanhar sua mãe
até à sua última morada.
Fez a recruta em Coimbra, seguindo depois para a Escola do Exército, em Lisboa.
Ao totalizar oito meses de tropa é-lhe
dado o tempo como cumprido e regressa a
casa com mais algum conhecimento, pois
aprendera, entre outras coisas, a desenhar
o seu nome - coisa que ainda hoje
conserva.
De regresso à casa onde nasceu, encontra um quadro desolador!
Triste e indefeso, impotente para resolver os problemas que encontra em casa, decide-se por lançar mãos a alguns tostões que tinha amealhado e partir para
governar a vida.
Ouvia falar de Matosinhos, dado que lá
trabalhavam muitas centenas de pescadores murtoseiros.
Era para lá que iria tentar a sua sorte.
Prepara o seu saco de magros haveres
e, com ele às costas, apanha o comboio de
Estarreja para S.Bento. Ali, informou-se e
apanhou o eléctrico Nº1 para Matosinhos.
Ao passar na zona do Ouro vê uma traineira e dois seus conhecidos da Murtosa.
Apeou-se e foi falar com eles, tendo ali
mesmo arranjado trabalho nesse barco. Era
a”GUIGA,” a traineira que era propriedade
da empresa Sá Paes, tendo por mestre o
saudoso Moisés Vendeira.
Foi neste barco que o Ti Pateiro morou
e trabalhou desde meados de Novembro
de 1947.
Neste barco, viveu muito de perto a tragédia de 47, mesmo antes de aquecer o
lugar.
No dia 1 de Dezembro de 1947 o Guiga, à
semelhança de outros barcos, fez-se ao
mar. Ao fim da tarde desse dia avistou-se,
para o Sul do mar de Aveiro, alguns barcos
já “largos”, o que fez com que o mestre
Moisés, ao sentir peixe, mandasse largar.
Desse lanço recolheram cerca de 400
cabazes, tendo o mestre dado instruções
para que todo o peixe fosse embarcado
para ré, isto é, distribuir o peixe pelos
tanques do leque e de estibordo, pois
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queria ver se dava outro lanço, deixando a
Toda a tripulação que se encontrava em
proa disponível para mais algum peixe que baixo, veio para o convés dar graças a
viesse.
Deus, aos Santos, ao pessoal que veio em
Dado que o mar ia engrossando, o Ti cima e da máquina, abraçando-se uns aos
Adriano, escrivão e familiar do mestre, outros com lágrimas e sorrisos.
disse-lhe:
Foi um fim feliz para esta companha, o
- Moisés... olha que o mar está a cres- mesmo não se poderá dizer dos quatro
cer... é melhor navegarmos para o Norte!
barcos que se afundaram e em que perdeDepressa, o mestre acatou a opinião do ram a vida centena e meia de pescadores.
seu escrivão e rumaram à doca.
A partir desta sua nova experiência o Ti
Quando se encontravam a Oeste da bar- Pateiro fez uma opção de vida, dedicandora do Porto, uma vaga mais forte fez estra- se por inteiro à pesca da sardinha em Magos na máquina, parando-a. O barco ficou tosinhos e, durante o defeso, ganhava a
à deriva no meio da escuridão, e, de cal- vida na Ria de Aveiro.
deira apagada.
Em 1949 casou-se com a jovem Maria da
O maquinista aflorando na escotilha do Glória Pereira, companheira de uma vida
albói, procurando:
de quem teve seis filhos: duas raparigas e
- Então, aonde estamos?
quatro rapazes. Com ela conheceu amor e
O camarada Pateiro que estava de quar- carinho, vivendo humildemente, mas de
to, prontamente respondeu:
cabeça erguida e num tecto que ambos
- Estamos em frente ao Porto!
construíram.
O maquinista, de seu nome Ribeiro,
olhou em redor e teve este desabafo:
- Ai meus meninos, que morremos aqui
todos com a boca cheia de água... em
frente à minha casa!
O contramestre Gonçalo gritou:
- O que é que se passa?
- Não temos luz, a máquina parou porque
a caldeira abafou, respondeu o maquinista.
Então o mestre observou:
- No beliche da camarinha está uma lanterna, vejam, por Deus, se resolvem isso!
Com a ajuda da lanterna desentupiu-se
e limpou-se o queimador, e, realmente,com
a ajuda de Deus tudo se normalizou, o queimador acendeu-se e lá se conseguiu em
pouco tempo criar pressão para que a máquina pudesse rodar.
Maria da Glória Pereira
Com o veio engrenado avante e a “pé
(Esposa do Ti António Pateiro)
coxinho”, seguindo o conselho do maquinista para se manter a proa ao mar, lá foram,
a pouco e pouco, para fora, fugindo às
Durante 26 anos trabalhou em diversos
fortes ondas, até deixarem o farolim do es- barcos, sendo com certa emoção que recorporão de Leixões pela ré do través de esti- da os seus nomes, bem como dos propriebordo e a pouco mais de milha e meia.
tários, dos mestres e camaradas.
Para o jovem Pateiro, homem inculto mas
Depois da Guiga, passou com toda a
de experiências feito, ao navegar para fora companha para a Fernanda Maria, da mesquis-lhe parecer que entre o Guiga e as lu ma empresa. Depois S.João 3º, da empresa
zes de terra, ter notado um vulto como de Abreu. Boanita, com o mestre Juca, algarum barco rolando ao sabor das ondas.
vio. Bom Despacho,
Entretanto, o mestre Moisés, já quase a com o poveiro Maperder o controlo da situação, disse para nuel Marafona. Raio Lino Geraldo: Pega no leme, óh Lino, e nha da Paz do Joaruma à Praia Nova porque se tiver que mor- quim Tavares com o
rer que seja em frente à minha porta !
seu mestre LucinO Lino assim fez, mas ao cruzar com os do, que era genro
faróis do salva-vidas e do enfiamento da do Ti Rifão. Antóbarra, aproveitando uma aberta dá um nio Manuel, com o
safanão ao leme para bombordo e num mestre Chinchinha.
instante, sem se saber como, o Guiga
Em dada altura
estava dentro da doca. O Lino que era um deste seu percurso, Mestre da traineira
bom profissional e contramestre sem carta. é-lhe oferecido lu- Guiga Moisés Vendeira

gar no navio bacalhoeiro Pádua. Porém,
como houve um desaguisado no acto da
matrícula, em que se apresentou outro pescador com o mesmo nome, desistiu e disse
adeus definitivo à pesca do bacalhau, menos no prato! Nunca embarcara em navios
de pesca longínqua, nem sente pena.
Em 1974, para não andar sempre a correr
para Matosinhos, decide ir trabalhar para
Aveiro, onde conheceu um bom amigo, de
saudosa memória que bem cedo nos deixou - Mestre Adelino Palão.
O mestre Adelino trabalhava na sua motora, Brasília, logo deu trabalho ao Ti Pateiro, que passou a sentir-se como peixe
na água.
Aqui trabalhou cerca de 20 anos, tanto
no Brasília como no Nova Brasília.
Depois de deixar o mar, continuou exercendo a vida da pesca na ria até perto dos
80 anos.
Nos entretantos, convém realçar uma
outra faceta da vida deste homem que sempre gostou de actividades tradicionais da
sua terra ligadas à cultura.
Assim, em dada altura da sua avançada
idade, juntado um grupo de jovens, cria o
chamado Grupo da Dança dos Ditos, cuja
actuação em público, durante alguns anos,
era do agrado geral.
Foi pena esta sua
iniciativa, de dar vida a uma cultura popular, ter morrido ingloriamente. Era
muito agradável de
ver o Ti Pateiro, personalizando o “Capitão” do grupo,
fardado e de espada
na mão, comandan- Ernesto Pereira Silva
(Mestre de redes no
do aqueles jovens!
bacalhau)
Este é o retrato
possível de um homem que sofreu, viveu e trabalhou arduamente ao longo
da sua vida, tendo
por recompensa dos
Serviços Sociais,
aos 83 anos, uma
mísera reforma de
230 euros.
Adelino Pereira Silva
Será esta recom- C/Mestre no bacalhau
pensa justa e dignificante para quem
contribuiu para o desenvolvimento do
seu país?
Acho bem que
não!
Por: Manuel Lopes
dos Santos

António Pereira Silva
C/Mestre no bacalhau
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Vapor Cerco Americano
“Extremadura”
Esta embarcação foi matriculada em
17.07.1924 com a identificação de PL 1599Y.
Tonelagem bruta: 30,029ton.

Tripulação
Arrais - Albino Bernardino Ramalho
Maquinista - Elísio Biscaia
Fogueiro - Belarmino Gonçalves
Fogueiro - José Pedro
Camaradas
José Bento André
José Vieiras
José de Sá Rodrigues da Silva
Manuel Pereira Ganço
José da Silva Braga
Felisberto Caetano Nora
Gonçalo Francisco da Costa
Salvador dos Santos
Júpiter dos Santos Balacó
João Vicente da Cunha
José Francisco Neves
Francisco Pereira da Silva
José Fernandes Correia
José Oliveira Jarrais
Joaquim Oliveira Júnior
Joaquim Oliveira Alegre
António Maria Lopes
Moços
Francisco Gomes Cruz
Raul Lopes Regufe
Elementos Familiares
Albino Bernardino Ramalho era filho de
Albino Bernardino Ramalho e de Thereza
Rosa dos Santos.
João Vicente da Cunha era filho de José
Vicente da Cunha e Thereza Rosa de Jesus.
Felisberto Caetano Nora filho de Manuel Caetano Nora e Theresa de Oliveira
Instruções
Os Cercos Americanos e semelhantes,
em paragens onde estiverem lançadas Armações Fixas em completa de pescar, não
podem funcionar a menos de 1000 metros
das faces laterais do corpo de uma armação suspensa, estas prolongadas até a terra, nem a menos de 1000 metros de face do
mar de qualquer armação. Decreto lei de
19 de Março de 1903.

Albino Bernardino Ramalho

Por: Mário Miguel/Delfim Nora

Não é permitido ás embarcações porta redes dos aparelhos do cerco, fundearem na zona acima indicada, salvo
em caso de acidente ou qualquer força maior devidamente
comprovada. Decreto de Maio 1903.
Nas águas territoriais que são limitadas pelos paralelos
que passa por Espinho ao Norte e por Palheiros ao Sul,
sòmente é permitido o emprego dos cercos Americanos a
Associações exclusivamente de pescadores, organisadas
segundo o Decreto de 21 de Maio 1908 e Decreto de 7 de
Julho 1913.

que espia o rabo que por
sua vez é firme com 13
ferros do rabo, tendo
todos os ferros um cabo de
arinque com pequenas
boias para a sua localização.
Pescadores do Leça
Neves dos Santos

As armações fixas à valenciana
Era uma arte de pesca das mais antigas na nossa costa
marítima, sendo a última armação abandonada há cerca
de 80 anos.
Ainda há memória de existirem em Matosinhos 7 armações que se chamavam: Santo António, Estrela, S. Pedro,
Aurora, Esperança e 2 conhecidas por Negra.
O seu varadoiro era no estuário do Leça no sítio chamado Aiteiro que ficava na margem esquerda (lado de
Matosinhos), onde hoje se encontra a doca n. o 1, e eram
armadas junto à costa, nas praias de Fuselhas e Boa Nova.
A levantada da armação fazia-se 2 vezes por dia: a primeira de manhã cedo e a segunda ao escurecer, chegando
a sardinha desta levantada, já de noite à praia, onde à luz
de archotes de palha e alcatrão era lavada, escorchada e
escamada, seguindo logo de manhãzinha em animais de
carga e à cabeça, para o mercado da cidade do Porto.
Eram duas barcas e dois batéis as embarcações empregadas no transporte da sardinha da armação para a praia
e eram rebocadas por um rebocador a vapor.
Os batéis tinham proa alta com gaviete e roldaina próprios para levantar os pesados ferros (âncoras com travessões de pau) da armação.
A armação compõe-se dum longo rectângulo com 30
braças de comprimento e 15 de largura, feita de grossos
cabos de linho ou cairo, suspensos à tona da água por
barris de 100 litros de capacidade e fixos ao fundo do mar
por resistentes ferros (âncoras), tendo no seu interior 3
divisões denominadas: a cãmara, o bucho e o copo que
é onde morre o peixe.
Do lado da câmara e estendendo-se pelo mar em direcção
à terra, sai um longo pano de rede, amarrada no cabo suspenso por barris e também fixo ao fundo do mar por fortes
âncoras, chamado o rabo da armação, tendo 150 braças
de comprimento e comunica com a câmara do rectângulo
por meio da boca.
O peixe ao entrar na faixa de água limitada pelo rabo da
armação, capeia a rede na direcção da boca, enfiando-se
na câmara, seguindo daqui para o bucho, e sem contar
entra no copo através das portas onde fica retido devido
ao fechamento destas pela levantada da rede do fundo
do copo.
O peixe é depois retirado com nassas da sacada formada
pela rede assente no fundo do copo e depois de alada
pelas colinas das portas e da testa.
A levantada das portas é feita por duas barcas ou batéis
de maior tamanho, indo as mais pequenas para a testa.
O rectângulo onde está o copo é sustentado por 4 ferros
de cabeça, 4 de encontro, 4 de pernadas e 1 do mercaço

João Vicente da Cunha

Felisberto Caetano Nora

Júpiter dos Santos Balacó

José Oliveira Jarrais

Raúl Lopes Regufe
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... arte xávega ainda lavra o oceano!
“(...) passei horas de fascínio nas Praia
do Furadouro, Espinho, Esmorins, Mira,
Torreira,etc. à espera de ver saírem os sacos da àgua.
Vão longe os tempos em que os sacos
carregados, rebentavam antes de começarem a subir o rampeado das praias, ou a
vencer a rebentação muitas vezes altaneira na restinga do mar.
As infelizes bateiras, frágeis cascas de
nóz, encarapitavam-se nas ondas como
brinquedos de crianças lançados ao ar, com
os homens inclinados a confundirem-se
com a posição da embarcação.
Já com a costa distante, no meio de vagas crueis, muitas vezes, uma voz mais vibrante e sonora gritava de terra:
- Cuidaaaddddo oóóó´geenteee que vem
mar de noroeste!
O meu espírito levava-me para longe...
para muito longe... até a um cantinho onde
os meus antepassados (Pinhos Brancos e
Noras), nos anos 1600, arrais das companhas do Guerra, desciam do Lugar do
Outeiro em Ovar, para fazerem a safra nas
praias ladeiras da Costa Verde e escaparem-se muitas vezes até às bandas da Figueira.”
Então, mais uma vez, o mestre Raúl
Brandão que na sua juventude escreveu a
venerada obra História do Batel Vae com Deus,
reaparece-me na sua plenitude:
- A paisagem mais bela, é aquela em
que fomos criados e que faz parte da nossa substância”;
- “O mar, cada vez mais impetuoso, rebenta sobre o areal, rolo atrás de rolo, e
os homens e os bois saem da água a correr do vagalhão de espuma... Foi diante
de um quadro assim que Ferdinand Denis
exclamou, assombrado:
- Que estranho país é este, onde os bois
vão lavrar o próprio oceano?!...”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hoje, o trator substituiu os bois no esforço de puxar os barcos para terra, quando regressam com o peixe. Mas o
espectáculo daquela forma antiga de apanhar peixe (arte xávega) continua a ser um
espectáculo que “chama” pessoas à praia.
Na Vieira, a actividade ainda serve, sobretudo no Verão para equilibrar os orçamentos de uma boa parte das famílias, muitas delas com empregos precários. E proporciona, ao mesmo tempo, momentos
lúdicos para ocupar os turistas.
Na época estival é comum os pescadores irem ao mar mais do que uma vez ao dia.
E o peixe que apanham é consumido nos
restaurantes da praia. Sempre foi assim,

Por: Delfim Caetano Nora

Procissão do S. Paio da Torreira.

mas, nos últimos anos, com o aumento do
emprego precário e a crise na indústria, a
vidreira, por exemplo, tem havido muito
mais gente a arriscar a pesca.
Como actividade turistica, a faina da arte
xávega tem sido utilizada em diversas praias da região, como é o caso da Nazaré. Ali,
a câmara municipal chegou a integrar, no
programa de animação de Verão, a recriação do acontecimento.
É uma técnica de pesca ancestral, já praticada na Galileia, antes de povos como os
fenícios (depois os romanos) atingirem o
território que viria a ser Portugal e, por isso,
algumas entidades, como as autarquias,
neste caso, tendem a preservá-la. Era, em
grande parte, com este tipo de pesca que
os naufrágios eram uma constante na

Nazaré antes de ser construído o porto de
abrigo. Não é por ser sazonal que a pesca
tradicional na Vieira deixa de constituir um
risco.
Artigo publicado no D.N. de 24.01.2007

...o mar, as bateiras e os bois.

Duas fases da pesca. Saída para dar o lanço (calão fica em terra) e chegada do saco a terra.
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Miniaturas de embarcações

Embarcação de pesca de Angeiras - Carlos Neto

Estaleiro de miniaturas. Museu da Alfândega Régia de Vila do Conde

Lancha Poveira - José Moreira

Traineira moderna - António Branco

Traineira antiga - Francisco Ferreira Soares
(Xico Cafoca)

Traineiras naufragadas na tragédia de 02.12.1947
- D.Manuel; Rosa Faustino; S.Salvador e Maria
Miguel. Por: Luís Gonçalves Paquete.

Embarcações diversas - Albino Oliveira Lopes

Motora da pesca artesanal - José Moreira

Traineira - António Francisco Fangueiro

Salva-Vidas - Francisco Ferreira Soares
(Xico Cafoca)

Veleiro - Júlio Pinto da Costa (Júlio da Capitânia)
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MUSEU DO MAR
Miniaturas de embarcações

Bateira da arte xávega - Manuel Calisto

Traineira Miguel Alexandre- Carlos Marques (Afurada)

Traineira Narciso - António Branco

Traineira Carolina Lima Faria de: Júlio Pinto
da Costa (Júlio da Capitania)

Homenagem
aos
nossos
artesãos
Ilídio Fortuna e a Lancha Mascarita

Veleiro Criola - Carlos Marques (Afurada)

Lancha Poveira - Manuel Calisto
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Entre petingas e migalhas!

S

empre que debruço o meu olhar
sobre a inanimada bacia do Porto de
Leixões, recende-me à lembrança os
acordes profundos e vibrantes daquela
orquestra compostas por centenas de homens de bordões aos ombros tranportando
em carrocel, para cima e para baixo, cabazes
de peixe.
A este corropiu, juntava-se o piar estridente de milhares de gaivotas, esgrimando
entre si, por algumas sardinhas arroladas
na restinga, abafando os ruídos metálicos
e cavernosos provocados pelos burros e
motores das traineiras num vaivém
constante.
Perante estes admiráveis retalhos do
mar, o meu espírito ainda impregnado de
geira da lingueta, misturado com o odor
do sal marinho, parte à procura de murmúrios (vozes), arrumados nas vielas da
minha memória.
Perante numerosas figuras de valor inatingível, sobresai naturalmente, sem equívocos, obstáculos ou auréola dourada, a
serena imagem do Ti Manuel Coto, envolta
em histórias simples de sentimentos, e,
destemido carácter.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A safra caminhava a passos largos para
o Inverno e aproximava-se o fim de mais
uma semana de duro trabalho.
O peixe dava pouco dinheiro e a companha andava extenuada devido ás cargas
de carapau que tinham descarregado durante essa quinzena... tanto trabalho para
fazerem meia dúzia de contos, mas, barco
cheio faz vintém e nada é que é nada.
Naquela maré, ao mar de Mira, os barcos
começaram a lancear ao alvor, apanhando
uns cabazitos (100, 200, 300) de sardinha
grande.
No meio deles o Ti Manel Coto andava
numa fona de lado para lado sem conseguir
dar lanço. O sol já ia alto, quando na sonda
começaram a marcar uns peixes; a companha ia toda em cima com a chalandra a
reboque..., preparada para botar ao mar.
Mais uma negacinha e o Coto ordenou:
- Bota ao mar..., vai-te na hora do Mascarenhas!
Com a rede na água e fechado o lanço,
um dos homens da chalandra passou o
calão e a retenida para bordo, correndo
depois a rebocar a traineira, desviando-a
do rolheiro que estava a atirá-la para cima
da rede.
Seguidamente a chalandra foi correr a
cortiça e quando chegou a meio um dos
três chalandreiros gritou para bordo :
- São carapaus grandes... Jaburus! ! !
Dentro da casa do leme o Coto começou

a dar largas á sua impaciência.
Minutos depois, começaram a enxugar
e confirmou-se a previsão, o lanço deu 500
cabazes de carapau grande, como os
Jaburus da Galega.
Desesperado, vestindo um samarrão até
aos joelhos para o proteger do frio, o Coto
saiu da casa do leme pela porta do lado
bombordo e de pé sobre a rede, levantou
os braços ao céu e gritou, num poveiro
cerrado:
- Ohhhh carapaaauuus!? ... porque não
morrendes afogados?!
Alguns tripulantes, resignados com este
tipo de lamentação, deixaram escapar em
simultâneo um sorriso de compreensão,
continuando o seu trabalho de alar a rede
e acamar o peixe nos tanques.
Era assim este homem que dedicou uma

uma vida recheada de sobressaltos provocados por lutas titânicas que travou
com o mar, contam-se inúmeras histórias.
Falando com homens do seu tempo, recolhemos alguns testemunhos que confirmam a sua extrema generosidade para
com as suas companhas (era um mãos
largas a dar peixe aos seus camaradas)
muitas vezes indiferente ás pressões daqueles que em terra o criticavam, mas, sem
o poder reprimir, ele sabia que não lhe faltava onde trabalhar.
Começou por dar de caldeirada à companha um balde de sardinha retirada do
último lanço e que era enviada para terra
na primeira chalandra ou bateira, depois
passou a dar um baú e muitas vezes
distribuiu um cabaz para cada homem.
O peixe diferente era distribuído de forma equitativa pelos quartos.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O peixe diferente é do pescador

Joaquim Correia dos Santos
(Pai do Manuel Coto)

vida inteira ao mar.
Manuel Correia dos Santos (Manuel
Coto) era filho de Joaquim Correia dos
Santos e de Antónia Custódia Reigoiça.
Este casal teve vários filhos, entre os
quais um mais velho que o Coto com o
mesmo nome, mas, que era conhecido por
Manuel Coão.
A alcunha de “Coto” teve origem num
acidente ocorrido quando ainda era bebé.
A sua mãe passava o tempo na praia,
mourejando em tudo o que lhe aparecia
para ganhar algum dinheiro, no sentido de
ajudar a sustentar a família.
Um dia, na Praia das Fanecas, era o Coto
ainda bébé, a mãe com um rapichel carregado de sardinha foi para dentro de água
lavá-las, e, deixou o piqueno a palrrar
numa canastra; um burro de um almocreve
que passou por perto pisou-lhe uma mão
provocando-lhe uma deficiência para toda
a vida.
Deste homem generoso que eu admirava,
trabalhador incansável, de piada fácil, com

Nessa safra o Coto governava a traineira
António Pedro cujo patrão era o Salvador
de Carvalho.
Um dia entrou na doca com uma carga
de sardinha e umas setenta cachorras.
Depois de descarregada a sardinha,
quando todos esperavam ouvir no altifalante da praia o anúncio: - Atenção senhores compradores a girência da traineira
António Pedro vai vender cachorras....!
chegava á lingueta a chalandra sem peixe,
e, os camaradas foram informados que o
Coto ordenava para todos se deslocarem
ao Cais do Sul.
Os homens e as mulheres que aguardavam em terra pelos baús com as caldeiradas, acompanhadas pela filharada puseram
os pés ao caminho, atravessando a Praia
Velha e dirigindo-se ao Cais.
Entretanto,já o António Pedro fazia
manobras para atracar junto das escadas
da lingueta, quando o magote de homens
e mulheres ali chegaram conforme combinado.
Foram passados os cabos para terra e o
barco ficou imobilizado. Debruçado á janela da casa do leme, o Coto dava a seguinte
ordem:
- Oh Sebastião Fonseca distribui uma
cachorra para cada home !
E assim, perante o espanto e contentamento de toda a tripulação e a indignação
do gerente do barco, distribuiu uma cachorra a cada um dos camaradas, justificando
que o “peixe diferente” era, e sempre foi,
propriedade dos pescadores que o pescavam.
Segundo testemunhos de antigos cama-
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radas, foram muitas as vezes que mandou
as mulheres deles ao cais do sul para lhes
dar um cabaz de sardinha a cada uma.
Esta conduta, granjeou-lhe uma enorme
fama e fizeram dele um pescador acarinhado pelos homens da sua classe.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A catraia “Boas idas e boas vindas”
Em 1937, numa deslocação á Póvoa, o
Coto arrematou depois de muito regateada, uma catraia, com o sentido de a utilizar
para pescar durante o defeso .
Alguns dias depois, para a ir buscar, o
Coto levou consigo o seu grande amigo
Manuel Boto e como companhia o pequeno, mas, astuto Manuel Malhão.
Durante a manhã prepararam o barco
para a viagem de regresso até Leixões, e,
ao início da tarde, depois de saírem a barra
da Póvoa, içaram a vela e fizeram proa de
oeste/sudoeste, descrevendo um bordo
para o largo.
Conta o Malhão:
- Ah rapaz... lá fora o vento e o mar
comiam tudo... andavam feitos, adivinhavam coisa ruim!
Proa feita, e, depois das primeiras milhas
de navegação após constatar que a catraia
se estava a portar lindamente, o Coto decidiu fazer um bordo ainda mais por fora para
experimentar melhor a embarcação.
O Boto ainda alertou:
- Coooto..., páss, tás tooolo... tem cuidado, olha que o mar tem tempo em cima
d’ele... vê lá no que te metes!
Porém, teimoso como era, esta chamada
de atenção entrou-lhe por um ouvido e
saiu-lhe pelo outro.
Depois de navegarem umas milhas, avistaram lá fora um arrastão Belga, que depois
confirmaram, chamar-se “Charles” .
Contente com esta descoberta o Coto
ficou ainda mais afoito; já nada o detinha
e decidiu navegar em direcção ao arrastão,
queria juntar o útil ao agradável, ou seja,
levar uma boa teca de peixe para terra.
Estes arrastões era normalmente contactados por arrais (Tomás Gato, Domingos
Malhalassa, Tone da Benta, Zé Cartola,
etc...) de catraias de Matosinhos, eram
clientes certos - e, pagavam o peixe, por
géneros, bebidas, café e até peças em ouro.

Com estas trocas, muitas vezes as catraias carregados, deslocavam-se para outras
terras, nomeadamente para norte e sul de
Espinho, onde depois de encalhadas nas
praias, procediam á descarga e venda do
peixe, noutras ocasiões, as bateiras e barcos locais, vinham ao encontro deles e em
pleno alto mar, faziam o negócio e o transbordo do pescado.
Entretanto, quando a catraia do Coto se
abeirou do arrastão, estava uma enxofria
de tempo “que Deus temeu”.
Naquelas condições, a única alternativa
que lhes restou foi amarrarem a embarcação ao arrastão; o Ti Boto e o Malhão,
deram o pinote, o Coto ficou na catraia,
para o que desse e viesse.
Mantiveram-se debaixo desse temporal
durante três dias e só ao fim deste tempo é
que se viu aparecer “O Senhor ao mar”.
No fim da tormenta, o capitão do arrastão resolveu dar um lanço para eles não
chegarem a terra com as mãos a abanar.
Após o lanço, que enchapou a catraia
de peixe, os belgas rebocaram-nos até próximo da Boa Nova.
Durante os dias em que a catraia esteve
desaparecida, fizeram-se os mais diversos
vaticínios, mas, a opinião unânime era a
de que todos estavam mortos.
Naquele tempo, Leixões tinha um movimento muito significativo de barcos de
pesca, em especial, os de “boca aberta “,
por isso, todos os pescadores se conheciam uns aos outros, assim, logo que se
aproximou de terra, a catraia do Coto foi
rapidamente identificada, e, como uma voz
enche um reinado, quando entraram na
doca já Matosinhos em peso os aguardava
em delírio.
Próximo da lingueta a vela da catraia foi
arriada, e, no meio das pessoas que os esperavam o Coto avistou alguns elementos
da Polícia Marítima, então, lembrou-se que
ia ter problemas, o Malhão, só tinha dez
anos e estava ali ilegalmente.
Rápido, virando-se para o rapaz disselhe:
- Moço, vais para ali para o bico da
proa e só apareces quando vires o cabo

Domingos da Cunha Folha
(Domingos Malha Lassa)

Manuel Milhases
(Manuel Boto)

Manuel Correia dos Santos
(Manuel Coto)

do mar distraído ... ouvistes !?
Quando o barco deslizou sobre o limo
verde da lingueta, o Coto saltou da catraia
e dirigiu-se ao encontro dos marinheiros,
ao mesmo tempo que a mãe do Malhão
(irmã do Coto) safava de um vocabulário
especial e começava a gritar pelo filho que
dizia estar morto.
Entretanto, alguém aproximando-se dela
disse-lhe junto ao ouvido:
- Cala essa boca rapariga que o teu filho
está ali escondido!
Era a voz do ti António Cagas que como
patrão do salva-vidas assistia á chegada
dos homens desaparecidos.
O Coto cheio de ronha, procurava distrair a atenção dos marinheiros e levá-los
para longe da catraia .
Foi então que o Malhão, aproveitando
um momento de distracção dos guardas,
saltou felinamente do esconderijo e misturou-se com o pessoal que observava a cena, partindo depois tranquilamente para
casa com a mãe, que não parava de insultar
o irmão pela improvidência de ter levado
naquela aventura uma criança.
O resultado desta maré foram oito dias
de descanso na cadeia para o Coto e o
peixe todo apreendido por ser fruto de
um acto considerado ilícito “os barcos
irem aos arrastões pedir peixe e depois
virem para terra comercializá-lo”.
Relembra-se que o mestre do salva- vidas
era essa grande figura de Matosinhos de
nome António Rodrigues Crista (António
Cagas) e o Cabo de Mar que veio prender
o Coto era o Leites.
Depois a catraia” Boas idas e boas vindas” foi vendida ao Chico Trilheirão que
andava a pescar com o Chico Prausinha.
A elaboração deste texto, só foi possível
graças á prestimosa colaboração de alguns
amigos entre os quais o Antero do Gordo
e um dos protagonistas principais, Manuel
Malhão a quem o NAPESMA TE agradece
a gentileza das informações.
Delfim Caetano Nora
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(...) entre petingas e migalhas!
Graciano Roque dos Santos nasceu em
Matosinhos na Rua do Godinho a
27.08.1913 e faleceu a 03.11.1966.
Filho de José Roque natural de Ilhavo e
de Rosa Gomes dos Santos natural de
Matosinhos.

Graciano Roque dos Santos

Casou em 1939 com Odete Pinho de Oliveira natural de Matosinhos, filha de
Fernando Pinho Faustino (Barqueiro) natural de Espinho e Rosa de Oliveira natural
de Águda.Neta paterna de João de Pinho
Faustino e Ana Gomes

Odete Pinho Oliveira

A primeira habitação deste casal foi na
Vinícola (Refúgio) local onde foram concentrados dezenas de humildes casais de
pescadores e conserveiros, para se protegerem da epidemia do Tifo que na altura
ameaçava alastrar de forma perigosa nas
zonas de maior promiscuidade, nomeadamente em algumas ilhas.
Situado na Av. Meneres este edifício continua prometido (hoje levantam-se alguns
constrangimentos por causa da construção de mais caixotes de betão) para futuras
instalações do ansiosamente aguardado
MUSEU DO MAR.
Ao Graciano e à Odete nasceram-lhe
neste misterioso lugar três raparigas: Rosa
Maria, Deolinda e Maria.

Mudaram-se depois para a Rua França
Júnior onde nasceram a Isaura e o José.
Mais tarde, na Rua Direita em Leça da
Palmeira nasceram a Maria Rosa, Joaquim
e Conceição. Os nomes das raparigas
incluiam Rosa em homenagem à avó da
Odete.
Depois de sairem de Leça regressaram
para Matosinhos e foram viver na célebre
e populosa Ilha do Galante.
Nos primeiros anos de casados o Graciano e a Odete, tal como, toda a classe
piscatória, passaram por muitas privações,
miséria e fome que obrigaram o casal a
mandarem para casa de familiares residentes na Gafana da Encarnação (Ilhavo) as
filhas Deolinda e Maria então com oito e
seis anos respectivamente.Tempos depois
o casal deslocou-se à Gafanha com intenções de reaberem as filhas, contudo, as meninas não quiseram voltar para uma vida
de incerteza e fome e ficaram lá até ao dia
de hoje constituindo naquela terra família.
Pescador toda a sua
vida activa o Graciano
foi tripulante das
segintes traineiras:
- Viatodos 1927;
- Maria Olinda 1939;
- S. José V 1943;
- Moreia 1947;
- Nice 1948;
- Anjo Monte 1952;
- Sr. do Padrão 1955;
- St. Clara Bonfim
1961
- Portugal IV 1962.
Durante estes anos o A traineira Portugal
Ti Graciano teve dois
naufrágios, um no
Portugal IV de água aberta e o mais grave
no dia 02.12.1947 na traineira Moreia, era
mestre nessa altura o Ti Luís Mendonça.
A situação foi de tal maneira aflitiva que
após chegarem à doca a Moreia não
resistiu e foi pelo fundo abaixo com toda a

Joaquim Oliveira Santos

Isaura Oliveira Santos

companha desesperada a salvarem-se
como podiam.
Em terra firme, sobre o Cais do Relógio,
todos os elementos da companha decidiram ir a pé ao Padre Santo à Foz conforme
se encontravam, e, assim, descalços e encharcados até aos ossos lá foram cumprir
a sua promessa.
Num período de crise em 1963, o Ti Gra-

IV a última embarcação onde o Ti Graciano foi
tripulante

ciano foi para a descarga do peixe dos cercos algarvios tendo como seu responsável
o Ti David Cigau.
Em 1964 andou na pesca artesanal na
embarcação S.João de Brito com o mestre
António Gavina. Dois anos depois em 1966
debilitado pela doença, faleceu este
humilde pescador.

José Oliveira Santos
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A Mulher e o Mar
na
Arte Portuguesa
...A ESPERANÇA
A esperança é como a última folha de um calendário - é a última a morrer.
A esperança é uma expressão de fé que alimenta a Mulher do Mar portuguesa.
Dezembro, é o mês que assinala o brutal naufrágio de 1947, a última folha do ano - os homens morreram as
mulheres/âncora ficaram. Mulheres de olhos cravados no mar, a viúva carrega emoção, luto e filhos, e dentro de si só
tem uma praga, mar ladrão, só tem um pedido, compaixão, só tem uma prece, fica em paz , só tem um quebranto,
solidão, só tem um soluço, estou só, só tem um medo, falta de coragem, só tem um grito, punho erguido, só tem
um ritual, chorar na praia, só tem uma oração, na hora das trindades rezar um pai-nosso, só tem um sorriso, o da
esperança.
O resto é luto, é escuridão.
Augusto Gomes deu um nome à barca do mundo dos homens do mar...ESPERANÇA.
A ela, encostou uma mulher do mar e uma ancora. Segurou-a, amparou-a, o pensamento está no céu...o seu espírito
está no mar!...
A.Cunha e Silva.

DESENHO/1953
Tinta da china - 21,5cm X 30cm / Colecção Dr. António Rebordão Navarro
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POESIA

PALAVRAS CRUZADAS

Viúva do Mar

PROBLEMA Nº40

Nessa noite igual a outras, fui p’ró mar
No coração a esperança quanto baste
Pensando em nossos filhos p’ra criar
Mas o mar me arrebatou e enviuvaste
E nesse leito profundo que é o mar
Pétalas brancas uma a uma tu lançaste
Não há forma mais pura de lembrar
Aquele que em vida tanto amaste

Armando Rodrigues

Mas nesta nova vida que encontrei
Há paz, amor,
Serenidade
É Deus que tudo sabe
E quer assim
Continuar o nosso amor na eternidade
José Paiva

HORIZONTAIS: 1-Permutas; gerador. 2-Corrida pedestre
(pl). 3-Parturi; grande quantidade; escanhoa. 4- Advertência; turrar. 5-Nota musical; morcego; acusada. 6-Escrever entre aspas; calejar. 7-Único; volta; gemido. 8-Inferior
ao visconde; regueifa. 9-Seguir; encolher; nádegas( inv.).
10-Cerosa; serve para fazer a sopa. 11-Afaga (inv.); alimento; lavrar. 12-Partidário do fatalismo. 13-Pousar no mar;
contraditório.
VERTICAIS: 1-Mata murada; repetira. 2-Amossegarem.
3-Descampado (inv.); colocar; sorteio. 4-Pintava com cal;
aromatizar. 5-Aspecto; papelões; basta. 6-Curam; entupir.
7-Reco; estacionar; nota musical (inv.). 8-Repousei; auxílio. 9-Pref. de negação; arcada; consoantes de sopa. 10Relatou; enfeite. 11-Guarnecer com asas; chefe etíope;
datas. 12-Hóstia. 13-Rezarei; acarreto.
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: A-Devora; exalar. B-Imagem; cabine. CVara; eco;amim. D-Icar; sos; lime. E-Santo; natal. F-Aid;
cd; ou; ave. G-Rsi; ainda; dai. H-Nu; vor; do. I-Seca; reis.
J-Si; sagrada; ps. L-Eu; noute; fe. M-Regi; mois. N-Revistado. O-Es; levante; ar. P-Bom; ano. Q-Olores; isente. RSoroso; rolais.
VERTICAIS: 1-Divisarias; rebos. 2-Emacais; ier; solo. 3Varandins; uer; mor. 4-Ogart; ues; gel; ro. 5-Re; oca; canivetes. 6-Amos; divago; iv; so. 7-Cor; no; russas. 8Ecos; odarat; tn; ir. 9-Xa; nua; edematoso. 10-Abala; dia;
ode; el. 11-Limitados; fio; ana. 12-Animava; pes; anti. 13Remeleiros; aroes.

