BOLETIM
DO
NAPESMAT
NÚCLEO DE AMIGOS
DOS
PESCADORES DE
MATOSINHOS
ANO 5 - Nº47
JANEIRO DE 2008

MUSEU
DOS
RETRATOS

Editorial

O

mar representa três quartas partes da
superfície da Terra, e, nesta sua grandeza, encontramos: uma enorme fonte
de riqueza, encanto, raiva, poesia, crueldade,
acesso ao tráfego marítimo que liga povos de
todo o mundo, não esquecendo que há uma fonte
de vida nas suas profundezas aínda por explorar.
Portugal apesar de ser um país pequeno, tem
a sorte das suas costas serem banhadas pelas
suas águas, por isso, fomos sempre um país de
pescadores e de grandes navegadores que na
epopeia dos Descobrimentos, século XV deu
novos mundos ao mundo. Temos a sorte de
viver junto a ele e há uma sensação de encanto
ao contemplarmos o mar, quando calmo se
espreguiça na restinga das praias.
Disse Charles Baudelaire, escritor, poeta e
crítico francês que viveu entre 1821 e 1867:
- O homem livre sempre gostará do mar!
Esta frase faz-me recordar um episódio real
que se passou em 1967, quando a minha geração
teve que prestar serviço militar obrigatório e
enfrentar a guerra colonial.
Quando estive no Quartel do R.I. 10 em Aveiro, entre vários amigos, conheci um Aspirante a
Oficial Miliciano, que como a maior parte dos
jovens odiava a tropa. Era natural da Figueira
da Foz, mas, estava radicado em Lisboa e o seu
grande sonho era ser actor de teatro.
Entre nós formou-se uma boa amizade e várias
vezes passou o fim de semana em casa de meus
pais em Matosinhos. Passado algum tempo,
foi mobilizado para a Guerra do Ultramar e
teve que frequentar em Lamego o Curso de Operações Especiais.
No ínicio, descontente com todo aquele ambiente e aparato simulado de guerra, deu “baixa” à
enfermaria e num fim de semana, sorrateiramente desenfiou-se do tenebroso quartel, e foi
para casa do amigo Martins que vivia no Porto,
onde passou uma semana.
Quando regressou tinha ordem de prisão e
foi levado ao Comandante que lhe perguntou:
- Porque fugiste e para onde foste!
Ao que o meu amigo respondeu:
- Não gosto de guerras! Fui ao Porto!
O Comandante insistiu:
- Foste ao Porto fazer o quê?
- Resposta pronta do meu amigo:
- Fui vêr o Mar!...
A conversa ficou por aqui. Essa guerra acabou,
porque alguns homens de coragem lutaram pela
liberdade de todos. Hoje o meu amigo António
Rama é um actor de teatro como sempre sonhou,
e um homem livre tal como o mar que ele
contemplou... mesmo amordaçado.
Fernando Gomes Ferreirinha

Lá para os lados de Manhufe, onde hoje se situa o Bairro dos pescadores. Este retrato tirado numa
das romarias ao Sr. de Matosinhos recordamos da dir. pª a esq.: Luz Navarra e a mãe Olinda
Navarra; Conceição Cancujinha (esposa do Virgolino Taineta); Francelina Taineta; António Mocete;
Leonor Taineta e o marido Zé Videira; Virgolino Taineta; Rodozindo e a Marta Navarra filha da
Olinda e esposa do António Mocete.
Os pequenos à frente são: Joaquim Rajão filho do Rodozindo; Aurea Caseira e Zé Caseira filhos do
António Mocete. De pé :Leonor Taineta filha da Francelina e de blusa preta uma pobre que andava
a pedir.

P

ara lembrar os pais, e, criar condições
para um diálogo com as novas
gerações, ficam estes retratos representando uma determinada realidade num
museu virtual, que este boletim teimosamente faz funcionar com um sucesso inimaginável.
Os objectivos que atingimos, com alguma
lentidão e dificuldade, têm sido compensadores, aliciantes e de diálogo permanente

com as famílias.
Com excepção de algumas falhas de ligação ao seio das Escolas Secundárias de
Matosinhos e Leça, temos recebido informações, esclarecimentos e ajudas por parte
de todos nomeadamente dos mais pequenos. Que o digam os «miúdos das escolas
básicas, com menos de dez anos, com quem
temos trabalhado»!
- Envia-nos um Retrato!...

Consulte o BOLETIM MARÉ
a cores na Internet:
http://jornal.mare.googlepages.com

Publicações do NAPESMATE:
-UMA PRAIA D’ELA--------------Esgotado;
-MULHERES DO MAR...MÃOS DE SAL.
À venda na Secretaria da Casa dos
Prescadores de Matosinhos 12 Euros
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D

Faina Maior (I)

Por: Delfim Caetano Nora

o alto bojo desses pequenos barcos (naus de 50 a 70 tonéis, altas e bojudas)
séc.XVI - a pesca era feita à linha de mão, pelos seus 12 a 15 tripulantes,
sorteando-se diàriamente o lugar dos pescadores, que se metiam em barricas
e se cobriam com toldos. Assim não saiam das, naus, onde melhor se defendiam da
humidade e não se expunham, como hoje é necessário na pesca à linha, aos riscos
de permanência nos dóris.
(Ressurreição da Indústria Nacional do Bacalhau)
Dr. Jerónimo Osório de Castro - B. Pesca - Dezembro/51

(...) foram histórias que jamais esquecerei!
Nos cantinhos mais reconditos da minha
memória guardo desde pequenino as palavras sábias que aquele experiente pescador poveiro do bacalhau, de voz cavernosa
chamado Manuel Côca, rodeado de
crianças e gente crescida contava durante
horas a fio nas noites frias de Inverno.
Passados mais de sessenta anos continuo curioso e fascinado quando ouço falar
em: capitães, pilotos, pescadores, moços,
escaladores, salgadores, verdes, maduros,
dóris, veleiros, gelo, Terra Nova, Gronelândia, anzóis, pesca à linha e bacalhau.
Ao longo da história da humanidade,
muitos homens talentosos e estudiosos em
várias àreas da cultura exposeram-se ao papel de cobaias embarcando para a Faina
Maior, ou queimaram as pestanas na tentativa de matar a curiosidade a muitos “incrédulos” como eu, que por mais que ouça e
leia sobre esta Epopeia nunca me satisfaço.
Há três anos, numa das minhas visitas à
Biblioteca da Póvoa (local muito admirado
pelo NAPESMAT) o meu querido amigo
Manuel Lopes falou-me empolgadamente
nos seus poveirinhos e das suas aventuras
nas terras frias do bacalhau, talvez, muito
antes da era dos descobrimentos; fiquei
siderado, e, as velhas feridas onde dormia
toda a minha sedenta curiosidade sobre
este tema voltaram a abrir, exigindo um rápido tratamento.
A história da pesca do bacalhau pelos
Portugueses aparece pela primeira vez referenciada a 1353. Após acordo os pescadores Portugueses poderam pescar o bacalhau nas costas de Inglaterra durante 50
anos.
Como é fácil de concluir esta actividade
já se desenvolvia em anos anteriores.
Cerca de 1500 Gaspar Corte Real navega
até ao estreito de Davis, no que segundo
autores representa a descoberta da Terra
Nova.
Entretanto já o seu pai João Vaz Corte
Real tinha estado em 1470 numa expedição
à Gronelândia e “à Terra dos Bacalhaus”, o
que mais uma vez indicia a prática da pesca
anteriormente.

Coleccão de Alexis Passechnikoff e esposa.

Em 1504 já haviam colónias de pescadores de Viana e Aveiro na Terra Nova.
No entanto seria impossível criar em 4
ou 5 anos uma estrutura destas se não
houvesse já antes uma indústria de
Conservação e distribuição do pescado.
Durante este período, em 1583, Gilbert
Raleigh tinha ocupado a Terra Nova,

terminando assim a longa história de pescadores Portugueses na América do Norte.
Entretanto vários barcos portugueses
terão sido capturados conjuntamente com
as suas cargas de bacalhau.
Daí, e até ao século XIX, a pesca do bacalhau feita pelos pescadores portugueses
praticamente desapareceu.
(Continua)
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...bacalhau senhor capitão!? (I)

F

rancisco Gomes Ferreirinha nasceu
no lugar d’Afurada, Santa Marinha,
Vila Nova de Gaia, a 29 de Março de
1880. Era filho de José Gomes Ferreirinha
e Ana Roza.
Casou com Ana de Jesus, natural de
Riba-Ul, Oliveira de Azeméis em 25.11.1900
e tiveram sete filhos, Moisés, Rosalina,
Leopoldina, José, Esperança, António e
Clemente, este, o mais novo morreu ainda
solteiro.
Refiro-me ao meu avô de quem tenho
boas recordações e que cedo começou a
pescar no Rio Douro e no mar junto á costa, mas, foi na Epopeia da Pesca do Bacalhau, nas longínquas terras da Gronelândia onde passou grande parte da sua vida.
Naquele tempo as viagens ao bacalhau
duravam alguns meses. Os nossos pescadores estavam ausentes dos lares e as notícias escasseavam, assim, a minha avó Ana
de Jesus trabalhava arduamente vendendo peixe, para matar a fome aos seus sete
filhos; nos dias em que havia uma panela
de sopa era um grande festim lá na sua
humilde casa.
Naquele lar a grande alegria só aparecia
com a chegada do meu Avô Francisco,
trazendo algum dinheiro, bacalhau
salgado, incluíndo caras, sames e línguas.
Apesar da sua humilde origem o meu
avô tinha alguma cultura e um grande à
vontade em falar que lhe provinha da leitura de livros durante as travessias para a
pesca do bacalhau, e dizia-se que ele quase
sabia de cor o livro de Victor Hugo, “Os
Miseráveis”, por isso teve, muitas vezes,
que enfrentar o então Comandante Tenreiro para discutirem problemas da classe
piscatória, pois na altura não havia Sindicato dos Pescadores, mas, tinha que
haver alguém, oficialmente, a representar
a classe; em certas circunstâncias foi
várias vezes ameaçado de cadeia.
Houve várias histórias em que esteve
envolvido e que se contavam na Afurada,
demonstrando que ele era um desassombrado e verdadeiro líder, mas, a mais vincante foi aquela que se passou durante a
II Guerra Mundial nos mares da Terra
Nova.
Apesar de Portugal ser neutral, os submarinos alemães que rondavam por esses
mares para afundarem os barcos Franceses
e Ingleses sem apelo nem agravo, com os
Portugueses eram mais condescendentes
deixando que os seus tripulantes seguissem nos “Doris” com alimentos e água,
remando até à costa do Canadá.
E isso também tocou ao Francisco.
Contavam na Afurada que certo dia

Francisco Gomes Ferreirinha

foram abordados por um submarino alemão, e num bote salva-vidas alguns marinheiros armados de metralhadoras “convidaram” o Capitão, Oficiais e um representante dos pescadores para irem a bordo
do submarino, que estava á superfície,
onde se via pintado no convés a bandeira
alemã e a cruz suástica.
Perfilados no convés estava a tripulação
com o Comandante do submarino, ainda
novo, aparentava ter perto de trinta anos,

que começou a falar para outro que servia
de tradutor e que falava um espanhol agalegado. Perguntou de que praça eram, e
quando disseram matriculados em Aveiro,
o Capitão sorriu e disse que conhecia muito bem essa zona, pois tinha estava de férias na Costa Nova. Depois disse-lhes que
os deixava ir nos dóris com alimentos em
direcção á costa do Canadá, mas, ao terminar, perguntou-lhes o que fariam, se pudessem, á bandeira alemã que estava pintada no casco.
Todos ficaram como paralisados, mas,
perante este vácuo, o Francisco, olhando
de frente o Capitão e apontando para a
nossa bandeira içada no mastro, disse:
- Faria exactamente o mesmo que vão fazer á nossa!
Houve durante uns segundos que pareceram uma eternidade, um silêncio sepulcral, então, o Capitão disse ao tradutor:
- Diz ao português que ele é um Português de raça!
O meu avô, quando acabou a sua faina
do bacalhau, viveu na Afurada até pouco
depois da morte da minha avó, em 13 de
Outubro de 1947. Passado algum tempo e
como sentia muito a falta da sua Ana de
Jesus, o seu filho, António, meu pai, convidou-o a viver connosco em Matosinhos,
onde faleceu em 28
de Agosto de l953,
tinha eu 9 anos de
idade. Como éramos
nove (os meus pais,
6 filhos e o Avô),
numa casa tão peTerra Nova
quena, tive o grande
privilégio de partilhar a cama com o
meu Avô.
Fernando Gomes
Ferreirinha
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TER O MAR
COMO
SEPULTURA
A bordo do Lúzio 1º
Faleceu um camarada
Era um pobre pescador
Residente da Afurada
Quando do Porto saímos
Demos logo a conhecer
Então não quisemos crer
Quando aquele pobre vimos
Logo mal nele sentimos
Por não ter um conselheiro
Mas se abandona por dinheiro
Nunca o mal era tanto
Nem vinha acabar ao banco
A bordo do Lúzio1º
Quem tiver a infeliz sorte
De nesta vida adoecer
Está em risco de morrer
E pode contar com a morte
É uma dôr muito forte
Para a sua família amada
Que se acha incomodada
Guardando os seus sentimentos
Assim em poucos momentos
Faleceu o camarada
Viu-se morto no porão
Dia 14 de Julho
Os ferros foram seu embrulho
E o bote seu caixão
Recomendado pelo Capitão
A nós nos deixava dôr
Pedindo a Nosso Senhor
A sorte do desgraçado
Acompanhou-o para a sepultura
A bandeira das 5 chagas
Que quando foi lançada às vagas
Ainda deixou mais ternura
Vejam se não é amargura
Para quem nunca sofreu de nada
Fica a casa desgraçada
Correndo nestes estilos
Era casado e tinha filhos
Residente da afurada
Cantiga popular trauteada pelas ruas de Afurada

Notas sobre a
“Vassourinha”

C

ausas do declínio da pesca e da Poveiros, vai para o Brasil.
Em 02.10.1920 o governo do Brasil
intensificação da emigração de
determinou, que os emigrantes tinham que
pescadores: (Séc.XIX/XX)
Em 05.02.1867, é decretada a proibição proceder à sua naturalização (brasileira)
do uso das redes de arrastar, até às 5 lé- para poder continuar naquele país (seja
nacionalização dos pescadores) os que
guas da costa.
Assim, em 1868, começaram a ser regis- não aceitassem, teriam de regressar aos
tados os pescadores que por falta de con- seus países de origem.
Os pescadores que eram muito mais que
dições, renunciam ao mar.
Em 1877, é reiniciada a pesca por meio mil não aceitaram e regressaram a partir de
de redes de arrasto, rebocadas por barcos 14.10.1920. A este movimento chamaram:
“VASSOURINHA”
movidos a motor.
Entretanto as autoridades Portuguesas
Em14.07.1878, foi estabelecido um
convénio provisório com a Espanha, para abriram as portas de Angola e Moçamo exercício da pesca recíproca, que acabou bique para receberem os pescadores, mas,
por ser prorrogado em 01.02. e 07.05.1882. durante o primeiro ano, autorizaram
Em 1882, e aplicado o imposto de 6% apenas a ida de 110 repatriados, dado a
sobre o pescado e reduzido para 5% em penúria de meios, quer de alojamento, quer
de armazéns de salga.
1884, em face dos protestos verificados.
Os que foram, eram na maior parte PoveiEm 31.07.1891, é publicado o regulamento de pesca, que proíbe as embarcação ros incluindo o meu avô e partiram para
nacionais de receber no mar, por baldea- Moçamedes e Porto Alexandre no Sul de
ção, pescado de embarcações estrangei- Angola e para Lourenço Marques, em
ras. Entre os matosinhenses esta prática Moçambique.
No ano seguinte, o Brasil levanta a
era conhecida por “Ir aos arratões” e dela
dependiam inúmeras famílias de humildes restrição imposta e parte dos pescadores
emigrados (incluindo meu avô) regressam
pescadores.
Em 1892 o reino passa por uma crise fi- a Portugal e seguem de novo para o Brasil,
nanceira e no norte, vislumbra-se uma crise onde continuaram alguns até ao fim das
pesqueira, que tem início em 27.02.1892, suas vidas (como aconteceu com meu avô)
com a morte de pescaPor: Óscar Fangueiro
dores da Póvoa (70) e de
Afurada (35). A partir
desta data, intensifica-se
a emigração Poveira para
Matosinhos e em especial para o Brasil.
Em 26.05.1893, é elaborado na Póvoa de
Varzim um protesto, dados os prejuízos causados pelas redes de arrasto no alto mar.
Em 31.05.1903 é lançado um novo regulamento de pesca da sardinha,
que vem pôr em causa,
os sistemas tradicionais
ainda usados pelos pescadores do norte.
Em 1907,continua a
intensificar-se a emigração Poveira e não só para Matosinhos e Brasil,
devido á crise na indústria da pesca.
Aumenta a emigração José Gomes Remelgado (Zé Cancujo ) um dos homens que esteve no
em 1908 e meu avô em Brasil “pós-vassourinha” e Manuel Francisco Fangueiro (Manuel
1909 com outros Bigodeiro) dois velhos amigos, que recentemente nos deixaram.
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... crescer depressa à beira-rio!...

Por: Delfim Caetano Nora

A

maioria dos casais residentes nas
margens do Douro, no final do
século XIX sabiam que um monstro
muito conhecido iria mais tarde ou mais
cedo devorar-lhes os filhos.
Esse monstro que eles utilizavam diariamente para se lavarem, navegar, trabalhar,
comunicar, e, até para se divertirem em alegres competições, era uma peça de ferramenta sem a qual as suas humildes vidas
não poderiam passar.
Desde criança que o Herculano Calisto
gatinhou na plateia daquele enorme palco,
ou seja, nas margens do Rio Douro ou mais
para poente, na restinga do Oceano, habituando-se a uma nova dimensão de perigos que não se viviam em silêncio e com
os quais mais tarde teve que lidar de perto.
Nos tempos recentes em que vivemos,
vi-o sempre, ainda na flôr da idade, agarrado ao leme de uma traineira, disciplinado,
muito calado, a ir para o mar, ou, anos mais
tarde, durante o dia a horas marcadas,
debaixo de todo o tempo, já vincado pelo
ar salitrado da exaustão de uma vida dura,
a andar a correr pela praia, olhando para
aquela imensidão de água que ele tão bem
conhecia e tratava por tu.

Durante várias
safras o Herculano
trabalhou nas traineiras Mar Branco
(1968); Amância;
Gondomar; Nuno
Álvares Pereira; Lemy; Tridente; Pascoal Novo; S.João
III; Melinde e Belnice.
Casou com Edite
Maria da Cunha, filha de João Vicente
da Cunha natural de
Matosinhos e Maria
das Dores Rodrigues Maio natural
da Póvoa de Varzim.
O Ti João e a Ti
das Dores para além
da Edite foram pais
de: José (Zé Caravela); Maria; António e Albino.
O Herculano e a
Edite residiram muitos anos na Rua Heróis de França e foram pais da Adelaide
casada com o nosso
amigo de juventude
Asteniano Serrão
irmão do José; João
e Manuel.

Herculano Calisto, António Brio e João Portugal.
O João Portugal era natural de Aveiro. Em Matosinhos andou à sardinha
na traineira Santa Maria governada pelo conhecido homem do Ouro
“Chico Notícias”

Herculano Baptista Calisto

Herculano Baptista Calisto nasceu em
Lordelo do Ouro a 03.03.1921, e, coisas do
destino, faleceu na mesma data, no ano de
1997 em Matosinhos.
Filho de Joaquim Calisto Júnior e Maria
Jesus Batista, o Herculano tinha onze irmãos que eram na sua maioria conhecidos
pela alcunha dos “Do Carvalho”, entre eles:
Russa do Carvalho; Álvaro; Emília; Martinho; Américo; Manuel; Maria Rosa e o
António.

Herculano Calisto. O Reconhecimento de uma vida ao serviço da comunidade.
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MUSEU DO MAR
Destas paredes demolidas nos últimos meses, resta apenas a saudade!...
Hoje, é reconhecido o valor aos que criam obras que trazem à cidade harmonia e beleza!
E para os que constróem obras que marcam pela negativa a paisagem desta cidade?
O meu apreço vai para os que com muitos sacrifícios tentam manter em bom estado de
conservação as suas antigas casas, ultrapassando inúmeros obstáculos impostos por
quem tem obrigação de ajudar. Tudo isto para beneficiar ...os mesmos... não Matosinhos!

Esquina Tomás Ribeiro e Conselheiro Costa
Braga.
Antigo armazém de redes da traineira Sta.
Clara do Bonfim, propriedade do nosso muito
lembrado amigo Ti João da Mulata e da
carpintaria do Sr. Queiroz.

Esquina da Rua Brito e Cunha com a Av. da
República.
Vivenda do saudoso Eng. Amorim

Bar do Jardim Basílio Teles, local de encontro
da Tertúlia dos Patos... hoje NAPESMATE.
Este bar foi substituído pelo Café da Camisinha,
Furada como lhe chamava o nosso amigo
Campinas.

Vivenda do Sr. Lino Brandão pai de Lino e Mário
Brandão. O Fernando Brandão que foi aluno
da escola da Refinaria em 1944 foi acompanhado pelo Sr. Francisco Resende irmão do
Joaquim dono da empresa de camionagem.

Av. da República
Bomba de gasolina do Lizardo e moradia do
Russo Belo, demolidos após alguns golpes de
circo, Made in Matosinhos.

Esquina da Rua D.João I com a Av. da
República;
Casa da Conceição Brasileira, armazém de
redes das traineiras: Jerusalem, Moreia, Camões,
Jamaica, etc...

Escola da Refinaria
Rua Tomás Ribeiro
Demolição da vivenda do nosso querido
amigo João Dara

Esquina do Grilo
Entre as Ruas do Godinho e Heróis de França.
Esta foi a esquina mais famosa de Matosinhos;
ponto de encontro de pescadores que durante
muitos anos, vieram aqui receber “ordes” p’ra
irem p’ró mar.

Rua do Godinho.Edifício da Drograria NINI.
Propriedade da Conceicão Barroso neta do Ti
António Barroso.

Rua Alfredo Cunha.Demolição da Loja do
Amor. A primeira loja com o mesmo nome estava
instalada na Rua Afonso Cordeiro, sendo depois
passada para o Mário da Catroia (pai).

Restaurante PROA durante as obras de
recuperação. Depois de forte polémica acabou
por não ser demolido. Até Quando?
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MUSEU DO MAR - RETRATOS

Operárias da Fábrica de Conservas Activa

1963 - Foto tirada na PRAIA NOVA
Esclarecimento para ignorantes, demagogos hipócritas
e quem teima em lhes dar cobertura!...
- Seitinha da Rua Brito e Cunha equipada pelo Rei dos Fatos
com camisolas a 7$50. De pé: Rajão; Adriano; Zé I e Granja.
De Joelhos: Plácido; Zé Arnaldo; Tone e Isidro.

Trabalhadores da Fábrica de Conservas Lage e Ferreira (Maranteiro)

A família Cunha
Ao alto o pai Manuel Cunha na altura ausente em França.
Em baixo a mãe Alcina Santos ladeada pelos filhos: Ester;
Alice; José Cunha e o pequeno Quim Cunha nosso amigo,
hoje com 89 anos.

A PEÇA DA BOA NOVA
Instalada

em Leça da Palmeira (Pedras de Novais) esta peça de artilharia serviu de
defesa à frente marítima e ao Porto de Leixões. Na foto dois técnicos estrangeiros com
as crianças: António da Peça (hoje na casa dos oitenta, trabalhou muitos anos na
Doca) que podemos ver sentado sobre o cano da arma, e a sua irmã Maria Francisca.
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Entre petingas e migalhas!
TI MANEL BORRALHA
(VELHO PESCADOR
CASTIÇO)

H

á cerca de setenta anos, quando o
meu débil corpito já se mantinha
na vertical e brincava na areia do
caminho que passava pela porta de minha
avó, no canto das Vianas, habituei-me a
ver passar um homem, já de idade avançada, de estatura encorpada, todo vestido
de negro, com roupagem de tecido de qualidade, barrete preto e barba farta circular,
sem pêra e sem bigode, cigarro húmido ao
canto da boca, andar pausado, dando-lhe
um ar de pessoa respeitável e de poucas
falas.

Este foi o cantinho onde aprendi a andar e a
brincar. Na altura era de terra batida, hoje, apresenta-se com asfalto.
Ao fundo sobre a esquerda pode ver-se o casario novo no chamado “Canto das Vianas”.
O edíficio novo, ao fundo é propriedade de
uma filha e neta de Vianas.
No local onde se vê o telhado em V invertido,
situava-se a casa de meus avós.

Na altura a que me reporto, teria ele cerca
de setenta e cinco anos. Eu teria pouco
mais de três anos!

Edifício onde durante muitos anos foi a loja
do Sr. Joaquim Ferreira Valente (O Ti Crispim).
Ainda hoje se conserva na posse da família
Ferreira Valente.

Admirava-o, não só pelo seu porte mas,
também, pela sua postura silenciosa e calma. Esta é a figura serena que me habituei
a ver regularmente quando ele passava entre a loja do Sr. Crispim e a sua casa. Respeitava-o e sempre dele me recordei ao
longo da minha já extensa vida.
Muitas vezes o via passar com outro ao
lado, da mesma forma vestido, apoiando
uma das mãos no seu ombro. Esse outro
era seu filho que havia chegado há anos
do Brasil, onde apanhou a cegueira após
ter estado 48 horas na água por naufrágio.
Após isso, sem meios para sustentar a
companheira e dois filhos, foi mandado regressar a expensas de sua mãe.
Estas são imagens que a minha memória
muito acarinha! Agradeço a Deus a ajuda
que me dá quando recordo velhos amigos
que tanto me ajudaram a crescer.
Manuel José da Silva, de seu nome, mais
conhecido por Ti Manel Borralha, nascido
em 1863 no lugar do Ribeiro, Murtosa,
tendo falecido em 08.12.1948 na casa onde
havia nascido 85 anos antes;
E seu filho, António José da Silva, também conhecido por Ti António Borralha
ou Ti António Cego, nascido em 1886, no
Ribeiro, Murtosa, e falecido em 07.03.948
no mesmo local em que nascera, vitimado
por doença pulmonar.
Ambos pescadores na Ria de Aveiro e
no Rio Tejo, em Azambuja, conforme a época do ano, pois que tinham aparelhos tanto
lá como cá.
Em 21.04.1884, o ti Manel casou-se com
Maria José Marques, também do Ribeiro e
da mesma idade, a qual viria a falecer em
1936 com setenta e três anos.
Deste casamento, nasceram treze filhos,
porém, só seis chegariam a idade adulta.
Assim, passo a citar por ordem aproximada:
- António José da Silva, “O Cego,” já
atrás referido. Embora solteiro, terá sido
pai de dois filhos, um Alfredo e outro José

Manuel José da Silva (Ti Manuel Borralha)

- Alfredo da Silva, também ele nascido
na década de 1890, emigrou para o Brasil e
posteriormente para os USA, onde viria a
falecer. Deixou descendência que se fixou
nos USA e Portugal;
- Gonçalo António da Silva, nascido em
1895, foi emigrante nos USA, tendo regressado à Murtosa, nos finais da década
de 1940, ao seio da esposa e duas filhas.
Faleceu em 1973. Deixou descendência na
Murtosa;
- Gracinda de Jesus da Silva, a saudosa
Ti Gracinda Pinguinha, nascida em 1899,
casou com Manuel Joaquim Barroqueiro
de quem teve um filho, o nosso saudoso
amigo Henrique Pinguinha, que nos
deixou em 2001, e seis filhas:
* A Ti Agostinha, a residir entre
nós, a Rita, já falecida; a Glória, com quem
há pouco conversei e a residir nos USA; a
Gracinda, já falecida; a Júlia, com residência nos USA; e a Rosa, igualmente a residir
nos USA.
A Ti Gracinda Pinguinha, criou todos os
seus filhos na Murtosa mas, em dada altura
da sua vida, foi viver para junto das suas
filhas nos USA, onde veio a falecer em
20.10.1980, tendo o seu corpo recebido
sepultura nesta terra que a viu nascer.
- José Luciano da Silva, nascido na primeira década de 1900, trabalhou na Ria de
Aveiro, em Matosinhos, USA e Brasil,
onde viria a falecer em 27.5.1942. Admitese que tenha deixado descendência no
Brasil.
Falar do Ti Manel Borralha implica ter
de recuar aos meus tempos de criança, o
que me dá certo prazer ao atiçar a memória

António José da Silva (Ti António Borralha ou Ti
António Cego)
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de onde sobressai agradáveis recordações
desse velhinho amigo e de seu filho o
“Cego”.
Em 1943, tinha eu nove anitos, frequentava a 23 classe e, como os meus pais tinham que se deslocar para Matosinhos, a
conselho do meu professor, lá me deixaram
cá ficar.
As refeições eram tomadas em casa da
família Manso, também conhecida por Canholas, e dormia em casa do Ti Manel.
Vivíamos em paredes-meias. Na prática
éramos todos como uma família, dado que
os quintais se tocavam.
Foi um período muito útil para a minha
educação, tanto com eles como com a
família Manso, a quem muito fiquei a
dever. Moldaram-me de tal modo que teve
forte influência na minha vida futura.
Nos fins de semana era solicitado para
servir de guia ao Ti António Cego para o
conduzir na ida a casa de algum seu familiar.
Certa vez, tínhamos acordado em sair a
determinada hora para uma visita. Cheguei
um pouco mais cedo e ao chegar à porta
do anexo amplo, onde funcionava a
chamada cozinha velha, com lareira, mesa,
armários e uma cama, vi que o Ti Cego se
mantinha deitado, parecendo-me que
dormia, assim não falei, não fiz barulho,
mas reparei que em cima da mesa estava
um pote destapado com rojões dentro.
Não pude fugir à tentação e retirei um
rojão de fígado, saí, pé ante pé e fui comêlo para fora.
Acabei de comer, limpei as mãos às
calças e fui chamar o Ceguinho.

Gonçalo António da Silva

Como ele dormitava já vestido, logo se
levantou e saímos porta fora para a habitual
visita ao sobrinho Alfredo.
Quando já tínhamos caminhado umas
três centenas de metros, o Ti António
perguntou-me:
- Então Manel, o rojão estava bom?
Fiquei estarrecido e pensei:
- Já fui apanhado! Como é que ele sabia?
Mas, como miúdo julgava que era tudo
nosso, respondi tremelicando:
- Estava sim, Ti António!
Diz-me ele então:
- Bem me quis parecer!
E nada mais disse. Vi logo que tinha sido
rasteirado, pensei.
Dias depois ele chamou-me para uma
nova saída e quando íamos a caminho ele
disse-me:
- Manel, quando quiseres comer sabes
onde o encontrar, mas, será sempre bom
que me digas antes!
Esta passagem representou para mim
uma lição de conduta que eu jamais
esqueci.
Noutra altura, estando eu de férias, o Ti
Manel perguntou-me:
- Manuel queres ir conosco ao rio?
- Respondi-lhe que sim!
- Então prepara-te, leva algum agasalho
porque vamos de manhã cedo às rabetas,
(corvina pequena), pescaria em que eles
eram especialistas! Fiquei em pulgas! Era
a primeira vez que eu ia à pesca!
No dia seguinte embarquei com o pai e
com o filho, na bateira deles.
Como íamos trabalhar em parelha, ia
também o Ti Júlio Raimoira com bateira e
camarada.
Passados cerca de quarenta e cinco
minutos, estavamos no local onde iríamos
iniciar a pescaria, mas, como só seria de
tarde, começou-se a pensar no almoço.
Assim, e enquanto o camarada preparava
o almoço, o Ti Manel disse para o Júlio:
- Olha lá, vai com o rapaz aos gambozinos
enquanto se trata do almoço!
- Ok Ti Manel, vou preparar o saco e o
“charôlo” para apanharmos alguma coisa!
Então o Júlio disse-me:
- Manel, levas o saco e assim que eu vir
algum gambozino, grito... gambozinos ao
saco ... , e tu respondes... quantos vierem,
quantos ataco!
- Está bem Ti Júlio! disse eu.
E assim fomos pela duna, onde hoje
passa a estrada para S. Jacinto, e em dada
altura lá vem o alerta:
- Gambozinos ao saco!
Ao que eu respondi expedito:
- Quantos vierem, quantos ataco!
Nisto o Ti Júlio deixou-se rir e vinha com
o charôlo na minha direcção.(Charôlo é o
pau que faz de cana do leme nas embar-

cações miúdas da ria. Isto, na linguagem
popular local).
Ali, eu desconfiei, pus-me a correr na
direcção da bateira e só parei ao lado do ti
Manel.
Todos se riram. Foi a forma de eu conhecer a história dos gambozinos . Foi mais
uma lição.
Durante o almoço o Ti António disseme:
- Come Manel, não vás dizer como disseste da última vez. Fiquei todo chateado
porque não tinha havido nenhuma vez anterior e respondi:
- Eu nunca vim ao rio ... por isso o Ti António está a mentir!
Risada geral. Mas, este caso serviu para
depois os meus amigos de escola fazerem
chacota comigo. Não sei quem lhes terá
contado, mas a verdade, verdadinha, deve
ter saído do camarada do Júlio.
A meio da tarde fomos para o ponto onde
se iniciaria o lanço. Enquanto se faziam os
preparativos ouvi um “traque”vindo das
traseiras do Ti Manel, pessoa já de 80
anos.
Nisto o filho Cego gritou:
- Nessa viela já fiz isto e aquilo e corri
ainda atrás d’outro. (Isto dito em linguagem descodificada, o que muito me
admirei)!
Então o Júlio disse:
- Cala-te António, foi o teu pai...!
Ao que ele respondeu:
- Fosse o meu pai ... fosse quem fosse ...
há crianças a bordo e eu não gosto dessas
coisas! O Ti Manel só se ria em surdina!
Foi mais uma lição que tive, tanto do pai
como do filho.
(continua na página seguinte)

Francisco Maria da Silva
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Como me lembro do tabaco que ambos
fumavam.
Muitas vezes lhes fui comprar à loja onças de tabaco; para o pai era meia ou uma
onça de Tabaco Negro, com forte cheiro
amargo, em embalagens cinzentas e rectangulares; para o filho uma onça de tabaco
Superior, em embalagem redonda e avermelhada.
Os cigarros eram feitos por eles, em
“mortalhas” da marca Conquistador.
Não usavam fósforos ou isqueiros, mas
sim “Pataniscas”, constituídas por:
- Tubo oco de cana, com cerca de 15 cm
de comprimento, algodão queimado, uma
lasca de pedra negra e cerca de 12 cm de
aço, (normalmente obtinha-se a partir de
lima).
Ao faiscar para dentro do tubo, o algodão queimado ateava e, assim, se acendiam os cigarros. O Ti António como era
cego, depois de faiscar, levava o tubo ao
nariz e assim sabia se estava ateado ou
não. Finalizada a operação, o tubo era
fechado com rolha ou com trapo de algodão
por queimar. Este poderia servir também
para ficar de reserva para atestar o tubo.
Aprendi muito com estes dois velhinhos.
O Ti António teria 57 anos, embora parecesse ter mais. Aprendi que mesmo em lugares muito humildes, há lições que se podem extrair e que nos ficam para o resto
das nossas vidas.
Foram duas criaturas maravilhosas!
Especialmente para os olhos de uma criança que fui, e para o sentir da alma do
homem que hoje sou.
Passados poucos anos, a casa silencio-

Gracinda de Jesus da Silva (A ti Gracinda
Pinguinhas) 1899-1980

Na foto: Sentados, o casal Manuel Joaquim Barroqueiro e a esposa Gracinda. De pé da dir.pª a esq.:
Henrique; Mª. Agostinha; Rita; Júlia; Glória e Gracinda. Ao lado dos pais a pequena Rosa. Já
falecidos: Henrique; Rita e Gracinda. A pequena Rosa tem hoje 65 anos.

sa e sombria, onde várias gerações desta
família nasceram, passou a ser um lugar
triste, e a vida a esgotar-se sem piedade,
com a morte rondando a porta. O Ti
António Borralha, apesar da sua aparente
robustez, foi traído pela doença que na
altura era fatal, tuberculose pulmonar,
sendo, mais uma vez, vítima da crueldade
com que o destino severamente o marcou.
Recordo-me ainda, estando ele no seu
leito de morte, de o ouvir gritando:
- Afastem daqui essas crianças!
Eu era a principal criança que ele estava
protegendo!
Fechou os seus olhos cegos para
sempre em Março de 48, com 62 anos.
Nove meses depois, morre o Ti Manel
Borralha, homem bom e puro, que ficou
sem o seu filho mais velho, que lhe servia
de companhia, e agora, perde o direito de
viver depois de ter perdido tudo o que
amou na vida. Morreu quando se dirigia,
no seu andar pausado, para casa da sua
filha Gracinda, onde normalmente, encontrava carinho e conforto. Nas minhas contas ele teria 85 anos, mas, segundo o registo do óbito, consta que faleceu com 92.
Nunca mais naquela casa nasceram ou
viveram descendentes do Ti Manel, o que
seria necessário para que ela pudesse voltar a ter vida como antes. Hoje só vejo
ruínas em mãos alheias que a adquiriram.
São muitos os que ainda por cá andam
que se recordam destas duas figuras que
irradiaram simpatia ao longo das suas vidas, havendo entre nós bisnetos do Ti Manel que não tiveram o prazer e o conhecer,

mas, a Ti Maria Agostinha, sua neta, com
a bonita idade de 85 anos, recorda-o com
muita saudade e orgulha-se do avô que
teve.
Ao procurar dar um pouco de vida à
memória destes dois homens, estou a cumprir um dever, uma obrigação, pelo bem
que me fizeram e pelas lições de vida que
deles recebi.
O meu pensamento estará sempre com
eles e com os meus pais, porque se de uns
recebi vida, de outros recebi ajudas e ensinamentos.
Nota do autor: Estas fotografias são as
que se conseguiu obter, dado que, outras
se houverem, estarão espalhadas nos
USA.
Por: Manuel Lopes dos Santos

Neta do Ti Manel Borralha a Maria Agostinha
com 85 anos filha mais velha da Ti Gracinda.
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...anda minha linda, não tenhas medo das ondas!

Do livro “O lugar e a imagem” - Óscar Fangueiro

C.M.M. Pelouro da Cultura

Do livro “O lugar e a imagem” - Óscar Fangueiro C.M.M. Pelouro da
Cultura pág.82. A traineira Sta. TERESINHA, engalanada com
bandeiras e os tanques “à barda”. Os pescadores preparam-se para a
descarga com a bateira à borda e o seu arrais o Ti João Paquete afasta
um cabo com um bordão. A chalandra está a reboque pela popa.

pág.50 Traineira REFREGA com tripulação no convés. Porto de Leixões

Do livro “O lugar e a imagem” - Óscar Fangueiro, C.M.M. Pelouro da
Cultura pág.84. Pescadores da traineira enchem os cabazes de sardinha dos
tanques e passam aos camaradas da bateira.

N

ão sei onde li esta expressão, mas sei que este apelo do homem pescador à sua traineira, terá andado, de boca em
boca, de mar em mar, de barco em barco, ao longo da nossa costa.
A série que este ano vou dedicar ao Boletim MARÉ, assenta sobre uma descoberta recente de desenhos do arquivo
do pintor António Mendes. Teremos assim ocasião de tratar os temas: barcos, pescadores, peixeiras e desastres
maritimos.
Por feliz coincidência os desenhos do pintor foram inspirados na leitura e fotografias do livro “O Lugar e a Imagem
“ de Óscar Fangueiro editado pela C.M.M. Pelouro da Cultura..
António Mendes não conhece Óscar Fangueiro nem Óscar Fangueiro conhece António Mendes.
O mar, o lugar, a imagem, a escrita, sempre foram universo de encontros , e , tal como o poeta Fernando Pessoa,
aqui podemos expressar: “Não há acasos; há encontros”
A .Cunha e Silva
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PALAVRAS CRUZADAS
PROBLEMA Nº41

Armando Rodrigues

HORIZONTAIS: 1-Infracção a um dever;
instrumento rudimentar de cana. 2- Unidade monetária do Japão; colocar; foi virgem
romana; 3-Postos em ordem. 4- Goma resinosa; reze; sírio. 5-Berra. 6- Montanhas ligadas entre si; ciência da moral. 7-Flutuou;
doida. 8- Ról; canonizado. 9-Oficios. 10Sorrias; época; pássaros. 11- Incontestáveis. 12-Medeiro (inv.); ria; ouro. 13-Grande
sala; pron. demon.
VERTICAIS: 1-Parte de um curso liceal; educas. 2-Taramela; tempero; ainda. 3-Não merece crédito. 4-Banca; letra grega (pl.); resumo. 5-Caverna. 6-Agrava; liça. 7- Padeci;
abana. 8-Variedade de trigo italiano; senra.
9-Livro de cartas geográficas. 10-Criadas;
ião, mães dos pais. 11-Inatacáveis. 12-Texto
de um escrito; ferro temperado; terreno para
secar cereais. 13- Tostou; restos mortais.
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Trocas; dinamo. 2Maratonas. 3-Pari; ror; rapa. 4-Ameaça;
marrar. 5-Do; vampiro; re. 6-Aspar; curti. 7
-So; torna; ai. 8-Barao; rosca. 9-Ir; retrair.
10 -Serosa; panela. 11- Amim; pão;arar. 12Fatalista. 13-Amarar; oposto.
VERTICAIS: 1-Tapada; bisara. 2- Amossarem. 3-Omre; por; rifa. 4-Caiava; aromar. 5Ar; cartoes; ta. 6-Saram; tapar. 7-To; parar;
al. 8-Dormi; apoio. 9-In; arcaria; sp. 10Narrou; ornato. 11- Asar; ras; eras. 12Particula. 13-Orarei; acarto.

