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Editorial

Falar em discriminação etária e nos:
“Velhos do NAPESMAT”, “Velhos
pescadores de cana da Meia Laranja”,

“Velhos jogadores de cartas do Jardim Basílio
Teles”,etc... é a mesma coisa.

Mário Contumélias a propósito do seu livro
“Os  velhos da turma B” esclarecia:

“O que procuro dizer neste livro é que toda a
gente , independentemente da sua idade tem so-
nhos. E que os velhos têm de ser encarados como
pessoas. Vivemos numa sociedade em que o va-
lor da juventude se sobrepôe aos outros. Não
tenho nada contra isso. Sou pai de quatro filhos
dois deles até muito jovens. Mas o que me inte-
ressa é dizer que os mais velhos fazem parte
desta sociedade, têm um papel a desempenhar
que podem desempenhá-lo.O avançar da idade
não significa necessariamente desistir da vida,
da actividade, da esperança do futuro.”

Quando há dias acresceitei um ano à minha
idade, recebi como prenda da minha querida filha,
mais um exemplar do  livro de ERNEST HE-
MINGWAY “O velho e o Mar”.

Esta obra, relata uma aventura em que o autor
evidência a capacidade do homem para fazer
face e superar com sucesso, os dramas, dificul-
dades e sofrimentos da vida real.

A luta titânica do velho pescador cubano com
o seu peixe imenso, transporta-me aos tempos
em que acompanhei, como moço da tripulação,
verdadeiros heróis do mar de Matosinhos, que
num passatempo sereno e nostalgico, como é a
pesca desportiva, sem barricadas, espadartes e
tubarões, me fizeram ferver o sangue nas veias
envelhecidas.

Envolvidos na pesca á linha com anzol
(despertem os neurónios, caros leitores! ...hoje
considerada arma mortifera para os stoks de
peixe...) tive o previlégio de passar horas
fantásticas, ouvindo histórias de lanços porcos
e sonhos que não se concretizaram.

Ir ao mar com os pescadores aposentados:
João Neves, Zé Fortuna, Manuel Ratinho, Moi-
sés Folha, Zé Gato, Tone Soeiro, Manel Gadim,
Domingos Tato, Quim Camaço, Manuel Cheta,
Augusto Pinhal, Carlos da Aguda, Frutuoso Ga-
vina, etc. que querem envelhecer com diginidade
fazendo aquilo que gostam, foi para mim,  um
enorme previlégio e uma aula de plena formação.

Hoje, muitos de nós entre os 60 e 80 anos,
ainda estamos em condições de ajudar a desen-
volver saudavelmente a nossa juventude.

Vamos lutar pelo nosso peixe e não deixar
que os tubarões o comam como fizeram ao
velho Santiago!

Delfim Caetano Nora

27.02.189227.02.189227.02.189227.02.189227.02.1892
A REVOLTAA REVOLTAA REVOLTAA REVOLTAA REVOLTA

 DO MAR DO MAR DO MAR DO MAR DO MAR
O NAPESMAT (Núcleo de Amigos dos Pescadores de
Matosinhos) decidiu na sua reunião de 28 de Dezembro,
homenagear os Pescadores vítimas da tragédia de 27.02.1892.

Dessa homenagem a realizar a 27.02.2007 destacamos:
1 - Uma romagem à Afurada onde pelas 09H30 faremos a

deposição de um ramo de flores junto da placa toponímica da
rua que simboliza o acontecimento;

2 - Pelas 11H30 repetiremos o gesto nas Caxinas junto ao
monumento Súplica na Marginal da Póvoa.

Pedimos a comparência de todos os interessados.

Vila do Conde. Em cima, a Capelinha da Nossa Senhora da Guia. Em Baixo, a entrada da Barra
do Rio Ave, um dos locais onde se desenrolou a tragédia de 27.02.1892.
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Há muito que não lia o Maré.
Ocupações várias afastaram-me
de reviver para viver esta realidade

que sinto dentro de mim- o mar, mas o meu
mar de Matosinhos. A casa da minha avó
«Fangueira» ali mesmo em frente à doca na
antiga rua da Praia, imprimiu no meu olhar
aquele vaivém da lota. Os caixotes de peixe
que nas carroças de cavalos enchiam de
sardinha o armazém da minha avó. Os se-
rões a escochar, os tanques fundos da
salmoura, o tanque do sal, a prensa para
acamar as sardinhas nas barricas e nas

Gente do Mar - Famílias
Sá Pereira; Chalão; Caronha; Brasileiro. (I)

Nem calcula como estou contente de
saber que a minha família se lembra do
passado e, me faz viver este presente com
a alegria de que todos vamos continuar a
existir. Num livro que consultei sobre
Felgueiras encontrei uma fotografia de uma
visita que a equipa do F.C.P, fez em 1951
àquela cidade e um dos jogadores era Sá
Pereira. Julgo que era irmão da minha prima
Rita, irmã da Conceição e Filomena Sá
Pereira que andaram no Colégio de Nossa
Senhora da «Constelacião» filhas do Hen-
rique Sá Pereira que morou na rua Ló
Ferreira e era filho de Henrique Sá Pereira
irmão do meu avô.

Cara amiga, Emília Albertina
De acordo com as informações que lhe trans-

miti  via Email, posso confirmar-lhe, que a maio-
ria das suas suposições  estão correctas e serão
esclarecidas no nosso próximo boletim.

Delfim Nora

Correspondência com: Emília Albertina Sá Pereira Vasconcelos
Este é sem dúvida um momento de enorme si-

gnificado para a vida deste pequeno boletim
MARÉ, que nasceu com essa necessidade absoluta
de esclarecer alguns aspecto da memória dos
pescadores, que o tempo na sua marcha impla-
cável ia omitindo!

Email de Emília S.P. para Delfim Nora 14.01.2007

caixas. Ali ao lado, o tio Domingos Sá Perei-
ra casado com a «Sigau», mulher tão limpa
e cuidadosa como nunca vi. Era tio de minha
mãe Alzira Sá Pereira, filha do Serafim Sá
Pereira e de Adelaide Rosa Maio, parenta
do «Cego do Maio», já que, era natural da
Póvoa do Varzim.

Email de Emília S.P. para Delfim Nora 25.01.2007

Esta minha avó era filha de Maria Rosa
Maio e de Domingos Vicente Moreira,
também natural da Póvoa. O pai, segundo
ouvia dizer foi para o Brasil e nunca mais

apareceu. Então a minha
bisavó Maria Rosa Maio
ou Maia voltou a casar
com João Ferreira Nunes
Arruela natural de Espi-
nho e que residiu na Pó-
voa. Em 1912 tinha 29
anos. Julgo que, residiu
na rua da Praia. Sei que
teve uma filha que casou
com um primo que veio
do Brasil para casar com
ela, o que veio a acontecer.
Viajou ,pelo menos, duas
vezes a Portugalpara
visitar familiares. Cheguei
a estar com ela no Brasil,
Era proprietária e vivia

bem. A minha avó ficou muito nova viúva,
porque em 1927 o meu avô Serafim, irmão
do Henrique Sá Pereira faleceu tuberculoso.

Este meu avô residia na rua Roberto Ivens
386, numa casa que no rés do chão teve
uma carvoaria e depois uma mercearia.

Ao lado tinha uma ilha com cerca de 13
casas, que a minha avó alugava a poveiros
e a nazarenos. Julgo que ficava quase em
frente à casa onde viviam os Flores.

Na casa da rua da Praia havia uma tabu-
leta que dizia: Adega do «Caronha». Esta
tabuleta de chapa estava emoldurada e
arrumada lá para um canto. Quem será este
«Caronha» de tão inigmática placa?

A minha mãe falava de uma pessoa que
tinha tido «bexigas loucas» e que ficou mui-
to feio...Verdade ou maneira de despachar
crianças curiosas e intrometidas?

A avó Adelaide Fangueira como era co-
nhecida viveu muitos anos no Brasil, pois,
casou em 1928 com um primo abrasileirado
e lá foi, tal como a sua meia irmã filha do
João Arruela, para o Brasil com os 3 filhos

do Serafim. Por esta razão, além de «Cha-
lões» também éramos conhecidos pelos
«Brasileiros». A minha mãe falava muito
num tio Alfredo que seria graduado da
marinha e que seria também filho do João
Arruela. Este João Arruela estava sepultado
em Sendim numa campa que pertencia a
Maria Rosa Maio, que era igual e pegada
com outra que pretencia aos Arruelas, mas
julgo que já não pertence. Eu sou afilhada
do Henrique Sá Pereira e da mulher a tia
Albertina. Eis a razão porque tenho este
«lindo» nome de Albertina. Agora, o
«Caronha» mais a dita tabuleta é um inigma
que vem da minha infância. Ajudem-me
pessoal valente do nosso mar, deste mar
que os meus olhos jamais esquecerão.

Emília. A. S. P. Vasconcelos

João Ferreira Nunes Arruel

Serafim Sá Pereira

Deolinda Gomes (Sigau) e Domingos Sá Pereira
Filhos de:Serafim Sá Pereira e Adelaide Rosa
Maio (Fangueira).
Da esq. pª a dir. João Sá Pereira, Alzira Sá Pereira
e Henrique Sá Pereira.
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 Quando o mar “binha” ao CARTAXO... (IX)
Por: Delfim Caetano Nora

Seita do BIEL
Meu  amigo Gabriel Gato!

Reconheço que não é fácil recriar
através da escrita, as revoltas,
contestações e insatisfações que os

elementos da tua seitinha manifestavam
contra comportamentos intolerantes e asfi-
xiantes, de muitos previlegiados que se
julgavam intocáveis.

Defraudando as espectativas de alguns
leitores deste boletim, resolvi nestas linhas
enveredar por um tipo de linguagem ade-
quada ao fenómeno das seitinhas, por isso,
vão-me perdoar a rebeldia e a frontalidade
com que, ao fim de três anos, escrevo um
artigo ordenado numa táctica de salve-se
quem puder.

O palco preferêncial  desta seitinha de la-
dinos  talentos, em várias artes, situava-se
numa área compreendida entre a Praia Nova
e a Lingueta da descarga da sardinha, e, ti-
nha como reconhecido lider o Gabriel Gato.

Gabriel, imagino-te  há cinquenta e mui-
tos anos, inconformado, revoltado e mistu-
rado com os nossos queridos amigos, os
filhos do Ti Adolfo Serrão, o Zé, João, Ma-
nuel, o Justiniano,e os primos Joaquim, Ra-
fael, Armando e Álvaro, os teus irmãos João
e  Américo, e, muitos elementos da seitinha
do BIEL, nomeadamente: Manuel, Joaquim,
Orlando, Mário e Armando Folha, João Es-
teves, Zé Flamingo, Patela, João Lingrinhas,
Américo Brandão, Américo Filipe,  os Prai-
nhas Alberto, Manuel e Clemente, Carlos
Veiga, Guedes, Zé e Jacinto Moreira, os
Chetas Manuel, Lino, Zé, Dionísio e o Car-
los, os Tarecos Jaime, Filipe e António, os
Cristas Quim e Tone, os Calinhos António,
Manuel e Renato,os Rebolas Alberto e
Henrique, Carlos Facas, Carlos Sequider,
Quim da Murtosa, Alfredo Bichana, Chico
Badaca, Tone Vermelhinho, Tone Polícia,
Américo Sapateiro, Tino Paroleiro, Manuel
Gadim, João Fanata, Mário Félix, etc.

Sabes amigo Gabriel!?
- Sempre tive inveja da tua frontalidade,

e, de vez em quando tenho inguinas de pe-
gar no vertedoiro e vazar tudo cá p’ra fo-
ra... como tu e a tua seitinha o faziam...  e
fazes!

Aposto que alguns desenxabidos  e prote-
gidos pequenos tubarões, que de vez em
quando se lembram que existimos, nunca
foram de noite numa gamela ou num “pi-
naço” assaltar uma enviada carregada de
peixe no meio da doca, p’ra gamar umas
sardinhas e matar a fome com elas, e,esses
bem encunhados e repastelados, quando
protestámos, ainda  comentam de forma ro-

À procura de melhores dias no estrangeiro.
Gabriel Gato, Guilherme famoso jogador do
Espinho e António Fortunato

botizada:
- São actos irreflectidos dos peixeiros...

da vareirada!
Sabes Gabriel,deliro ao pensar nas re-

acções que teriam os moralistas do povo
ao ver-te dar a volta a um  quarteirão, como
Deus te pôs ao mundo, com a rapaziada de
pé descalço, cheios de melga, reunidos em
pé de guerra na esquina da Continental!?

É claro, que  com uma fuga de informação
...tipo judite, terias maior audiência que os
Morangos com Açucar, e, “serias  conde-
nado como os senhores de todos os apitos
doirados (e não só) cá da nossa aldeia, que
ainda há bem pouco tempo andavam a
vender rifas e hoje lançam a fateixa a tudo
que dá lucro”!

Ó Gabriel, lembras-te que antes de fugires
audaciosamente no vosso pequenino barco
CORPO SANTO para França, viviamos num
sistema que converteu,  durante muitos
anos, uma grande parte da população da
nossa terra num imenso rebanho que acei-

Na foto: Zé Cácá, António Fortunato, Fernando
Cácá, Quim Guincho (Peyroteo) e Neca.

Da esq. pª. a dir:: De pé:Chico Badaca, João Gato, Gabriel Gato, João Esteves, Américo Retas e Zé
Flamingo. De Joelhos: Quim da Murtosa, João Lingrinhas, Zé Moreira, Zé Serrão e Tino Paroleiro.
Deitado Américo Gato. O menino no meio deste terror é o nosso amigo Zé Lucas.

tava conformada as migalhas que sobravam
da gamela?

Pois é! Hoje, em nome da tolerância, li-
berdade e paz alguns evangelizadores  (que
já deviam ter calçado as pantufas e dar
oportunidade aos mais novos) tentam com
alguma crueldade ostracizar a rebeldia natu-
ral que nasceu e cresceu em cada um de
nós, prometendo...prometendo e nada.

Nesta terra de pescadores, a memória de
homens fantásticos como o teu saudoso
pai o Ti Tomás Gato está esquecida; esses
sim eram gente de critério e de palavra.

Gabriel,de manhã quando regressas da
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(continuação da página anterior)

praia e te encontro no jardim junto ao cha-
mado “Café da Camisinha Furada” cons-
truído para abrigar os idosos (segundo opi-
niões vai acabar como a Mascarita, a arder
nos fogões do Padre Grilo ou implantado
no local onde se encontram os bancos de
“ferro fundido”, que foram há muitos
meses para pintar) vejo-te palrador mas,
pouco afoito..., tem fé home que há-de vir
o Sinhor ao mar... aguardemos pelas obras
do Constantino, do Museu do Mar...etc.

Amigo Gabriel, lembro-me de te acom-
panhar e à tua Seitinha, algumas vezes  nas
viagens de chalandra alugada até ao canto
Sudoeste da doca, para apanhar uns fatocos
e uns xarabanecos.Os remos eram dema-
siado pesados para os da minha idade, mas,
o arrais (que eras tu) impunha que as pás
mergulhassem bem na água, e, certinhos...
um de cada vez, lá mantinhamos a proa da
chalandra em direcção às pedras do farol
verde ; as ordes eram para remar e não
para ciar.

Foi contigo que aprendi...:
- Numa embarcação, há só um arrais e

uma companha, não dois, três ou quatro;
como em algumas naus, uns a remar, outros
a ciar, ou então, entretidos a mandar
bitaites  pelo faladoiro!

Ó Gabriel,recordo quando nas noites
quentes de Verão nos juntavamos na Rua
Heróis de França para brincarmos ao
pirogalo, e, lá pela noite dentro, aparecia o
velhinho e simpático guarda-noturno Buiça,
de espada à ilharga encoberta por um so-
bretudo que lhe dava até aos pés,a inspe-
ccionar a segurança das casas.

Nos meses quentes de Verão, as casas
das Ilhas não eram o melhor sítio para dor-
mir e as pessoas iam para a Praia Nova, ou
então, ficavam nos pátios e nas vielas  com
o machado de partir a lenha, a servir de
travesseiro.

Por último, meu amigo Gabriel, gostaria
de ver a rapaziada da tua Seitinha com uns
vinte anos de idade, todos bem treinados
formando uma equipa de futebol a sério.
Qual F.C.Porto, Benfica, Sporting..., não ha-
veria paio p’rá gente..., è claro que tu não
calçavas...nem no banco te sentavas,
sempre foste um grande aselha e um
autêntico nabo a jogar a bola!

 Seitinha do Ferro e Aço
(Áférriá)

 ou
 Comboio das Nove.

A maioria dos elementos desta
seitinha começaram a arrebitar
cabelo em simultâneo com o início

das obras de construção da Doca nº1.
Por isso, muitos deles, recordam-se

quando foi montado e vedado, o acesso ao

estaleiro de apoio a estas obras, situado
entre o cais do sul e a lingueta da descarga
do peixe, ou seja, ocupava toda a àrea do
carvão e Praia Velha onde eles brincavam.

Esta rapaziada mexia-se pela Av. Serpa
Pinto, cheia de vielas com barricas de sar-
dinha salgada a empestar o ambiente.

No passado esta avenida era  estrangula-
da entre a esquina do café Girassol e um  fio
de água chamado Rio Leça, que anos atrás,
tinha sido  desviado por um aqueduto insta-
lado na margem direita para facilitar as
referidas obras.

Para construír a Doca Nº1foi removida a
Ponte de Ferro do Comboio onde encalhou
a motora do Zé Poveiro (Troia).

Por esta altura, foi construída uma ponte
treliçada em madeira, aproveitada pelos ra-
pazes da seitinha para ver as pernas às ca-
chopas, quando elas se deslocavam ao ou-
tro lado do Rio visitar as amigas que “ti-
nham o sol guardado na caixa”.

No intervalo das guerras com as Seitinhas
Leceiras (que os obrigava a irem abastecer-
se de munições à Praia Moderna carregando
com sacos de burgau) a rapaziada da
“Áférriá” passava o tempo a navegar no
canal que entrava pela Praia das Fanecas,
onde foram executadas as fundações do cais
do Sul da Doca Nº1.

Durante estes dias assistiram apreensi-
vos ao  naufrágio do paquete ORANIA, e,
depois, durante anos à sua remoção.

Quando foram interrompidos os traba-
lhos de construção da Doca por causa  do
início da Segunda Guerra Mundial, a vigi-
lância do estaleiro abrandou um pouco e,
então, a seitinha atacou a fundo no pima-
canço de componentes em aço, mas, em
especial de materiais mais nobres nomea-
damente em cobre e bronze, daí o nome da
Seitinha de Ferro e Aço ou Áferriá.

Seita do Ferro e Aço. De pé: Valdemar, Mario e
Rei. De joelhos: Neca Regufe, Zé Manco e João

Buca.

Da esq. pª a dir.:Quim Amaral, Conceição, Zé
Maria, Luísa, Zé, Ida, Ana Maria e João.

De pé: Fernando, João Peão, Tirone, Gaspar e
de joelhos o Quim da Bola.

Nesta foto antiga entre muitos reconhecidos destacamos:A Ti Piedade e o Ti Dionísio Meireles
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(continuação da página anterior)
Desabafos de antigos elementos

da seitinha:

- Em 1940 assistimos à inauguração da
Doca Nº1 e vimos pouco depois, os pri-
meiros tripulantes dos vapores de carga es-
trangeiros, assediarem as mulheres resi-
dentes nesta área, que tinham por costume
sentarem-se nuns pequenos bancos de ma-
deira ou nas bermas dos passeios, remen-
dando os seus humildes farrapos, fazendo
peças de vestuário em lã, catando-se umas
às outras, ou aos filhos. Os estrangeiros
costumavam aproveitar-se da ausência dos
homens no mar para se meterem com elas,
só que um dia, excederam-se nos seus in-
tentos, e, a rapaziada da seitinha foram à
praia pedir reforços e avisar os homens que
estavam na descarga das traineiras. Três
companhas interromperam o trabalho des-
locando-se à avenida armados de bordões,
e, a guerra começou próximo do cinema com
os estrangeiros a refugiarem-se no seu
interior!

- Foi um tal molhar a sopa! Os mais es-
pigadotes da seitinha entraram no conflito
em conjunto com a polícia,  farta de receber
queixas das mulheres ofendidas!

- Para nós, tudo de resumia a uma  brinca-
deira, mas, do que mais gostavamos mesmo
era de andar no Comboio! As viagens entre
Matosinhos e Póvoa eram feitas em zonas
agricolas e belos pinheirais. Quando o di-
nheiro escasseava faziamos esses mesmos
percursos a pé no meio das mais diversas
brincadeiras!

- Nos anos quarenta, após a guerra, os
alemães regressaram a Leça no meio de
grande aparato para levarem as ferramentas
com que iniciaram  a construção  da Doca
Nº1. Alarmados com este facto muitos habi-
tantes fugiram a pé para a Póvoa utilizando
para tal a via férrea e levando  consigo o
máximo de haveres.

- Aquando das festas de Agosto na
Póvoa, eram muitas as famílias de pesca-

- Os rapazes desta seitinha acordaram nu-
ma manhã de Janeiro de 1937 com o “mar
mais uma vez a chegar ao Cartaxo” dei-
xando no interior do Porto  de Leixões   uma
imagem de tragédia, dada a enorme quan-
tidade de embarcações destruídas pela pro-
pagação das vagas!

- Quando o comboio apitava de forma
estridente e prolongada para afastar as pes-
soas que circulavam por perto, sabia-se que
o vento soprava de Sul e estava “ UMA
PRAIA D’ELA”!

- Nos dias  em que as traineiras vinham
a nada passeavamos entre os trilhos do
comboio para apanhar os restos de carvão
e o pó, com que faziamos as bolas para o
lume, entretanto, fomos assistir à inau-
guração da via ferroviária entre Contumil  e
Leixões!

dores que se deslocavam
á Póvoa de comboio, ou-
tras iam de traineira, só
que, as nortadas nesta é-
poca eram bravas e os tu-
ristas fartavam-se  de cha-
mar pelo Gregório, com os
camaradas das traineiras a
comer dos merendeiros e
a gozarem o panorama! Já
nessa altura a Póvoa tinha
muitos atractivos para ca-
tivar os turistas.À noite
ouvia-se música na espla-
nada e o movimento era
comparável ao que se pas-
sava na romaria do Senhor
de Matosinhos!

O dia em que o
Mundo mudou.

Há mais de sessenta a-
nos, precisamente a 6 A-
gosto de 1945, quando
uma bomba matou milha-
res de pessoas e deixou
inúmeros deficientes a cla-
marem por justiça, nós, a-
qui, também   viamos en-
tremeadas com algum sal,
estas   histórias simples e
inocentes  fervilharem nas
veias dos humildes pes-
cadores, com muitos pro-
blemas morais e sociais,
que eram aproveitados
por  alguns protegidos e
previlegiados extrema-
mente poderosos  (que de
certeza ficaram  com pesos
de consciência que nin-
guém pode apagar) para
explorarem os mais fracos
e carênciados.

Hoje, depois de os ou-
vir, por entre lágrimas de
raiva, ainda vejo junto ao
Senhor do Padrão, as
mulheres esqueléticas de

Mulheres da Lota. Da esq. pª a dir.: Rosa dos Congros, Susana, Elsa,
Conceição do Amaral e Laurinda

rostos imperceptíveis, descalças, vergadas
pela miséria, procurando manter o equilibrio
com carregos de carvão á cabeça, subindo
e descendo sobre  pranchas aqueles montes
negros, como a negra noite. Essas mulhe-
res, também as vi de caras pretas do pó de
carvão nos cais da Ribeira, ou,  correndo
ao toque das fábricas de conserva, e en-
trarem aos encontrões pelos portões onde
as chaminés construídas de tijolos verme-
lhos deitavam fumarolas pela boca, denun-
ciavam as condições de trabalho violento
destes edifícios, autênticos vapores carvo-
eiros  anunciando uma miséria negrada.

 Muitos dos rapazes desta seitinha, a
quem agradeço a prestimosa colaboração,
foram trabalhar para o mar.

Mulheres da Ilha da Henriqueta, situada na Av. Serpa Pinto. Da esq.
pª a dir.: Henriqueta, Elisa, Beatriz, Maria e Lurdes.

Mulheres do Mar em dia de procissão, da esq. pª a dir.:Emilia Ramona,
Rosa dos Congros, Catarina Gavina, Irene, Conceição Lirua, Lina
Torrão, Mena Patela, Fátima Carrejona.

Ida à Póvoa de barco: Luís ?, Conceição Lirua,
Joana do Bendito, América e Silvina Meireles.
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      27.02.1892
     A
Revolta
    do
   Mar

              I
27 de Fevereiro
Uma data recordada
De que temos como símbolo
Uma rua na Afurada.
                               II

Numa grande tempestade
Esse naufrágio tão bruto
Deixou pais desaparecidos
E tantos órfãos de luto.

                III
E com a vela a bater
De quando em quando à róla
Lá iam p’ró  Mar  d’Ovar
Ou para o Mar da Cartola

V
E a remos e à vela
Lá partiram da Afurada
Para o mar  iam pescar
Para a pesca da pescada.

VI
Remelgado e Regalado
Esses nomes já lá vão
Quem sabe se os de agora
Serão dessa geração?

IV
Nestes 115 anos passados
Essa data tão lembrada
Ficou sempre na memória
Na Póvoa e na Afurada.

VII
Não existe cá ninguém
Desse tempo e dessa era
Mas todos sabemos bem
Que eram filhos cá da terra.

VIII
Nesta Afurada vareira
Há 115 anos, já lá vai!
Foi sempre assim tão useira
De ter crianças sem pai.

Naufragos
Afuradenses de

27.02.1892
Apelidos--------AlcunhasApelidos--------AlcunhasApelidos--------AlcunhasApelidos--------AlcunhasApelidos--------Alcunhas
Silva---------------------------Mano
Ferreira --------------------Simplício
Catarino -------------------Sapateiro
Santos --------------------------Paçô
Neto --------------------------Piloto
Evangelista-------------------Porrão
Silva --------------------------Bucho
Cação---------------------Ti da Clara

Girnes-----------------------Pesadelo
Maria --------------------Figueiredo
Patrício ----------------------Taineta
Valente ------------------------Costa
Bastos----------------------Chibante
Granja --------------------------Rato
José -------------------------Palhaço
Ramos ----------------------Moleiro

Silva do Mar------------------Lanca
Domingues -----------------Perdido
Regalado--------------------Barbado
Remelgado---------------------Cheta
Remelgado-------------------Moreira
Remelgado--------------------Manco
Remelgado---------------------Rifão

Imagem: Tó Zé Baptista
Texto: Quadras (inspiradas num
livro de Óscar Fangueiro) - David
“Sucena” (bisneto de José António
Silva do Mar-Mestre do “Senhora
da Hora”, falecido no naufrágio de
27 de Fevereiro).
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Identificação de outras
vítimas do 27.02.1892
de nome Remelgado:

- António Gomes Re-
melgado (Cheta) de 29 anos,
filho de, Francisco Gomes
Remelgado e Joaquina Mo-
reira, casado com Ermelinda
Gomes (Cascareja), pai de
três filhos;

- António Gomes Re-
melgado (Manco) de 42
anos, filho de Francisco Go-
mes Remelgado e Anna de
Oliveira casado com Ma-
rianna Gomes Cascareja
(Foguete), pai de um filho;

- JoséAntónio Remel-
gado (Manco) de 26 anos,
filho de Francisco Gomes
Remelgado e Maria Rosa
Moreira solteiro;

- António Gomes Re-
melgado (Moreira) de 29
anos, filho de, José António
Gomes Remelgado e Joana
Gomes, casado com Joanna
de Jesus (Chibante), pai de
dois filhos;

- José Gomes Remel-
gado (Moreira) de 35 anos,
filho de José António Go-
mes Remelgado e Joana
Gomes, casado com Rosa
de Oliveira Pinto (Truta),
pai de cinco filhos;

- José Gomes Remelga-
do de 29 anos, filho de Hen-
rique Gomes Remelgado e
Joanna de Oliveira Dias ca-
sado com Rosa Gomes
Ferreirinha.

Delfim Caetano Nora

Filhos Netos Bisnetos Trinetos

Descendentes de José António Gomes Remelgado
(Rifão) falecido na tragédia de 27.02.1892

Joaquim Gomes Remelgado

João Gomes Remelgado

João e Manuel G.Remelgado

José Gomes Remelgado

Maria Oliveira Gomes

Moisés Gomes Remelgado

Francisco Gomes Remelgado

António Gomes Remelgado

Manuel C Gomes Remelgado

Eduardo Gomes Remelgado

Manuel Gomes Remelgado

DomingosGomes Remelgado

Infância Gomes Remelgado

Manuel Agonia Pereira Silva

 

Manuel Gomes Remelgado  

Olívia Gomes Remelgado

António Gomes Remelgado

José Gomes Remelgado

António Gomes Remelgado



8

MULHERES DO MAR
Ti’ Graça Garrana

Por alturas de 1949 vim morar para a
Travessa Comendador Camacho
Teixeira (também conhecida por Rua

do Cú Tapado), numa casa anteriormente
comprada pelo meu pai, Hernâni de Oliveira
Lopes, e pela minha mãe, Emília de Oliveira
Granja.

Foi aí que conheci a Ti’Graça (ou Engrá-
cia) de Oliveira Alegre. Era uma mulher alta,
viúva, o chamado “espeto de pau”. Pouco
mais durou, pois viveu mais um ano depois
disso, vindo a falecer a 4 de Outubro de
1950, com 88 anos de vida.

Era a Ti’ Graça Garrana. Ou Engrácia, se
preferirem…

Ti’ Graça Garrana era oriunda de Ovar,
lugar do Outeiro. Filha de José Pinho dos
Santos e de Josefa de Oliveira Alegre, nas-
ceu a 23 de Abril de 1862. O seu nome de
“guerra”provém do avô paterno, António
Pinto Garranas, daí o povo na sua lingua-
gem popular tenha “adoptado” pela Graça
Garrana…

Foi uma mulher do mar de Matosinhos,
apesar de não ser origem de “cá” e, mais do
que isso, foi ela que estabeleceu a “ponte”
entre Matosinhos e Lavra, uma das dez fre-
guesias do concelho de Matosinhos. Já sa-
beremos a razão…

Veio a casar com João de Oliveira, natural
de Lavra, filho da viúva Joana Oliveira, que
viveu em casa dos pais da Ti’Graça Garrana,
na hora de vender o peixe, de canastra à ca-
beça, pelas ruas da Foz do Douro e do
Porto, como ela fez durante vários anos.

Desse casamento, celebrado a 1 de Janei-
ro de 1888, testemunhado por José Valente
Serrano e José Vicente de Castro, nasceram
os oito filhos do casal: Henrique de Oliveira,
António de Oliveira, Francisco de Oliveira,
Maria de Oliveira Alegre, Helena de Oliveira
Alegre, João de Oliveira, Margarida de
Oliveira Alegre e Josefa de Oliveira Alegre.

O mais velho, Henrique de Oliveira, veio
a morrer no Brasil, ao que se consta, devido
a desgosto de amores não correspondidos,
enquanto a sua filha Margarida morreu mui-
to nova, quase na tenra idade.

Era uma família muito respeitável, ao pon-
to de três das filhas casarem com três mes-
tres afamados da altura: Maria com o Fran-
cisco de Oliveira Granja, o Ti’Xico Sampaio
ou Xico da Margarida, como também era
conhecido; a Helena com o Ramiro de Aluai;
a Josefa com Ti’Armando Crista, mais co-
nhecido pelo “Cagas”.

Não resisto a contar uma história deste
último matrimónio: Ti’Armando era “Ca-

gas” de nascimento, tal e qual o seu irmão
Eduardo, dois famosos mestres da sardinha
em Matosinhos. Só que o seu irmão mais
novo, Jaime Crista, ainda vivo, felizmente,
com a bonita idade de mais de 90 anos, que
enveredou pelas fábricas de conserva e,
talvez, por ter sido um atleta de eleição do
Leixões, nas modalidades de futebol e
hóquei em campo, foi sempre conhecido
pelo sr. Jaime Crista, nunca por nunca por
“Gagas”, afinal, a alcunha de família…

Há estórias simples que revelam muitos
dos usos e costumes da sociedade portu-
guesa…

E o que é também curioso é que a Josefa
nunca conheceu o rosto do pai, falecido
em 1905. Veio ao mundo alguns meses após
a sua morte em condições algo trágicas:
estava o seu home, da Ti’ Graça, a pescar
na foz do Rio Leça, quando, de repente, a
embarcação se voltou, com os filhos a bor-
do. Ti’ João Oliveira, só três meses depois
apareceu.

Nas pedras do Senhor do Padrão,

mãe o que é ser uma Garrana, mesmo sen-
do ela casada com um “Fanata”, a Emília
Garrana…

Há “adopções”, quase sempre as popu-
lares, que custam a desmentir, sinal de uma
personalidade que nem o mando do seu
home e senhor não ousam contrariar.

Talvez pela sua imagem de “mulher mais
parecida com um espeto de pau”, isto é,
magra e desenvolta, para mais não enganou
o tempo em que viveu, ao ponto de se tornar
empresária- barcos da mugiganga-só para
ter ao seu lado-e não no Brasil- o homem
do seu coração, esse João Oliveira, que,
um dia, lhe pregou uma coça de todo o
tamanho, só por ela guardar, numa  cómoda,
umas libras em ouro.

É por isso que tenho uma admiração es-
pecial por esta Graça (ou Engrácia) de Oli-
veira Alegre a minha bisavó materna!

Que Deus a guarde no seu eterno des-
canso, afinal, com todo o respeito, uma mu-
lher do mar de Matosinhos.

A.O.L.obviamente já morto.
Já não restava à Ti’
Graça que amparar
tamanha desgraça,
mesmo que à custa da
cabeça decepada do
seu homem, que, ela,
corajosamente, guar-
dou religiosamente,
como uma “coisa” sua
pertença.

Os filhos nunca ma-
is quiseram saber do
mar...
Inclusivamente, o meu
padrinho de baptis-
mo, António de Oli-
veira, e seu segundo
filho, no serviço mi-
litar, foi destacado pa-
ra servir o exército
português na batalha
de La Lis, em França,
na 1.ª Grande Guerra
Mundial, e, posterior-
mente, veio a servir
uma família inglesa,
no Porto, como moto-
rista.

A todos eles guardo
com respeito a sua
memória, ou não fos-
sem filhos da minha
bisavó, a mulher que
transmitiu à minha

Engrácia (Graça) Oliveira Alegre
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A minha mãe chama-se Alice Dias
Ferreira e nasceu a 15. 11.1919
(oficialmente),na rua S. Sebastião,

freguesia de Matosinhos.
Esta rua, ainda existente, situava-se na

Praia, que era uma área junto à embocadura
do rio Leça, quase toda ela desaparecida,
devido às obras de construção do porto
comercial de Leixões, a doca nº1. Os pais
da minha mãe foram Benjamim Ferreira Nu-
nes Arruela, pescador, e Beatriz Dias Serra-
no,vendedeira ambulante de peixe, ambos
naturais de Espinho.

Os padrinhos de baptismo de minha mãe
foram António Arnô e Alice Lázaro, ambos
da Póvoa de Varzim, sendo esta Alice irmã
do senhor Lázaro, que foi chefe da secre-
taria da Junta de freguesia de Matosinhos.

A data real do nascimento da minha mãe
foi a 12.10.1919. 0 meu avô, que andava na
pesca do bacalhau, regressou a casa a 14.11
e só no dia seguinte, 15, foi registar a minha
mãe. Porém, como já tinham passados mais
de 30 dias entre a data de nascimento e a
data de registo, para não pagar multa o meu
avô registou a minha mãe como nascida em
15.11.

A minha mãe foi a mais nova de 6 irmãos:
João Arruela, que casou com Ana André
(Santana do Boto); José Arruela, que casou
com Rosa de Oliveira Gomes (Silva Mano);
Maria Serrano, que casou com Moisés
Granja (Sampaio); Henrique Arruela, que
morreu com 15 ou 16 anos, e um rapaz, que
terá vivido 15 dias.

A minha mãe tinha dois anos quando o
pai faleceu, vítima de tuberculose.

Em termos escolares a minha mãe apenas
completou o 1° grau (2a classe) do ensino
primário, na escola da D. Elvira, à rua Dr.
Afonso Cordeiro, mas lê fluentemente e faz
as 4 operações de aritmética.

Aos 11 anos a minha mãe começou a  a-
companhar a minha avó na venda ambulante
de peixe, pela Foz e Lordelo do Ouro, fa-
zendo o caminho de volta por Gomes da
Costa, Boavista e Vilarinha.

Aos 12 anos foi trabalhar para o armazém
de salga dos Américas, italianos, que ficava
no cruzamento das ruas Roberto Ivens e
Sousa Aroso, atrás do armazém de Giu-
seppe Campo, também italiano, onde a mi-
nha mãe trabalhava quando nos Américas
não havia trabalho. Este armazém de Giu-
seppe Campo situava-se onde está actual-
mente o restaurante Proa. Devido a que na-
quela época só se podia trabalhar a partir
dos 14 anos, a minha mãe e outras raparigas

eram escondidas quando apareciam os fis-
cais do trabalho.

Aos 18 anos a minha mãe foi trabalhar
para a fábrica de conservas Lopes, Coelho
Dias, Lda. Esta fábrica, conhecida também
por Fábrica Velha, estava situada na rua
Brito Capelo, nº 1104, onde mais tarde esti-
veram os armazéns da Cuf, depois a fábrica
têxtil Sitenor, e actualmente blocos de apar-
tamentos em condomínio fechado, com en-
trada pela avenida Meneres, n° 234. Tra-
balhou aqui até 1947, com os patrões se-
nhores Coelho, Massó (espanhol), que
aplicou na fabrica um novo método de coze-
dura do peixe, Uva, que também era patrão
da fábrica de redes Marina e, por fim, Adão
Polónia, que quando passou a sócio maio-
ritário, a firma passou a ter o nome de Adão
Polónia e C” Lda e que veio mais tarde a
encerrar a fábrica, ficando muita gente sem
trabalho e na miséria, devido à idade.

Quando foi trabalhar para esta fábrica, e
ao tratar da documentação para o cartão
do sindicato e para a caderneta profissional,
esta passada pelo Grémio dos Industriais
de Conservas de Peixe do Norte, é que a
minha mãe ficou a conhecer a data oficial
do seu nascimento, bem como também o

Esta fábrica Lopes, Coe-
lho Dias, Lda. possuía
uma creche, o que não era
muito normal para a época,
onde eu passava o dia de-
pois de ter nascido e en-
quanto a minha mãe tra-
balhou nesta fábrica.

Quando nasci, a minha
mãe recebeu como par-
turiente a quantia de
100$00, pagos pelo Grémio
dos Industriais de Conser-
vas de Peixe do Norte,
passando a receber men-
salmente a quantia de
20$00 de abono de família,
que foi cancelado quando
a minha mãe deixou de
trabalhar na fábrica (os
pescadores não tinham di-
reito a abono de família
dos filhos, só muito mais
tarde é que tiveram esse
direito, por volta dos anos
60 do século passado).

Do casamento de mi-

nha mãe com o meu pai, Manuel Rodrigues
Cação, em 06.11.1941, resultaram 5 filhos:
Conceição, que morreu no parto, Manuel
Rodrigues Cação, José Rodrigues Cação,
Maria da Conceição Ferreira Rodrigues
Cação e Maria de Fátima Ferreira Rodrigues
Cação.

O abandono do trabalho na fábrica pela
minha mãe deveu - se a ter arranjado o lugar
de lavadeira de cabazes, na praia da lota,
que era mais rentável e lhe deixava mais
tempo para tratar de mim, e depois também
dos meus irmãos, e da casa. Também che-
gou a ser vendedeira na lota quando a mi-
nha tia-madrinha, Adelaide Cação, não po-
dia estar presente por doença ou outra ra-
zão. Neste caso a minha mãe não ganhava
nada mais, apenas ganhava o mesmo que
lavadeira de cabazes, que era um cabaz de
peixe.
A minha mãe deixou de trabalhar como la-
vadeira de cabazes quando o meu pai deixou
de trabalhar na empresa M. A. R. (Mestres
Armadores Reunidos), em que era contra -
mestre do meu tio-padrinho, Manuel Crista
(Neca Videira), passando à situação de
doméstica.

(continua na página seguinte)

Alice Dias Ferreira

Alice Dias Ferreira

MULHERES DO MAR

seu verdadeiro nome que
ela, tal como a minha avó,
julgavam ser Alice Dias
Serrano.
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José Marques da Silva (Zé Benta) em criança,
com a sua avó Maria Marques da Silva nascida
na Póvoa de Varzim. Filha de Manuel António
Marques da Silva e Irlanda Rosa.

Como todas as mulheres ligadas ao mar, em
Matosinhos a Ti Maria trabalhou em várias acti-
vidades ligadas á pesca, fixando-se depois como
costureira, trabalhando para as famílias dos
pescadores nomeadamente na confecção da
chamada roupa de óleado: os panais, os suestes
e os casacos.

A minha mãe tinha e tem um sentido eco-
nomicista da vida. É que a vida de pescador,
tal como ainda hoje, era muito incerta em
termos de ganhos e, por isso, havia que
amealhar nas épocas em que se podia fazê-
lo. Durante muitos anos a minha mãe punha
diariamente de lado 2$50 (dois escudos e
cinquenta centavos, ou ainda dois mil e
quinhentos, referidos a réis, actualmente
pouco mais de um cêntimo), os quais entre-
gava à minha avó, que funcionava como
caixa de aforro. Ao fim de um ano de depó-
sitos, a minha mãe utilizava esse dinheiro
aforrado como entendia, ou continuava a
guardá-lo na minha avó. Várias vezes esse
dinheiro serviu para satisfazer necessida-
des de algumas pessoas que trabalhavam
com o meu pai e que no defeso não tinham
com que matar a fome, mandando as suas
mulheres pedir emprestado à minha mãe
(como quem governava a casa eram as mu-
lheres, elas eram mandadas pelos homens
ou eram elas quem tomava a iniciativa).

Apesar da vida não ter sido fácil, ela con-
seguiu que os filhos, excepto a minha irmã
mais velha, por problemas de saúde, con-
cluíssem licenciaturas. A minha mãe ficou
viúva em 12.03.1977, com 57 anos. A sua
fonte de receita passou a ser uma pensão
de sobrevivência, devida ao meu pai, mais
tarde acrescida da sua pensão de velhice,
fruto do tempo em que trabalhou no arma-
zém de salga e na fábrica de conservas.

Ainda em vida de meu pai, a minha mãe,
que já tratava parcialmente da minha avó,
passou a tratar dos meus filhos, que foram
os primeiros a nascer, e mais tarde dos ou-
tros netos, cujos pais trabalhavam. Mais
tarde também passou a tratar do seu irmão
João, o irmão mais velho e a quem tratava
por você e por padrinho, quando este en-
viuvou, acumulando com os cuidados à mi-
nha avó que, entretanto, cegara. A minha
mãe de vez em quando vai sentindo alguns
percalços de saúde, mas não pára, conti-
nuando a ir à missa diariamente, e ao cemi-
tério de Sendim, para aqui já não diaria-
mente, mas quase, e vai fazendo a sua convi-
vência na Associação dos Pescadores Apo-
sentados.

A maior parte das pessoas não saberá
quem é a Alice Dias Ferreira mas, se eu dis-
ser que ela é a Alice Caronha, já toda a gente
a conhece. Porquê Caronha? Um irmão do
pai da minha mãe tinha a cara toda marcada
pelas “ bichas “ e as marcas eram chamadas
caronhas, termo utilizado na época pelos
pescadores. Então, uma das formas que as
pessoas passaram a usar para identificação
da família foi ”fulano ou fulana da família
do Caronha“, que passou a ser alcunha,
alcunha que morrerá com a minha mãe.

27 de Setembro de 2006 Manuel Cação

(continuação da página anterior)

Senhor, Pai de Misericórdia, compassivo
para com quem vos ofende, perdoa e tem
compaixão para com este humilde casal, Jo-
sé e Celeste, que uniste pelos laços do Santo
Matrimónio, há 50 anos nesta Tua igreja.

Laços de amor puro e verdadeiro, de valor
humano inigualável. Protege-os e mantem-
nos sempre unidos, até que um dia, Vos
permita ver tal e qual como Sois, nesse en-
contro final, quando partirem para o novo
amor eterno.

Senhor de Matosinhos, que os abençoas-
te no dia 05.01.1957 com o Sacramento do
Matrimónio, alimentai neles o Vosso amor,
até que um dia a morte os separe.

sos sogros, e vossos amigos, para que
dentro do seu coração, os anjos cantem de
alegria de jubilo e de felicidade, porque têm
dentro de si o gérmen do amor fiel.

Senhor de Matosinhos, que amas este
casal, conserva-o na terra, para servir de
testemunho aos demais casais, que vivem
em crise de amor, compreensão e tolerância,
deixando morrer o diálogo por interesse
pessoal.

Nós Te pedimos e agradecemos, os Dons
da vida, da saúde e da Tua Infinita Mise-
ricórdia .

Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso
Filho que Vive e Reina para sempre. Amem.

Senhor de Matosinhos,
Pai de Bondade e
Esperança que lhe deste
dois filhos muito amados,
te pedimos a Tua benção
paternal para eles encon-
trarem a felicidade no Teu
Santo coração, como es-
tes dois humilde servos
encontraram em Ti.

Senhor de Matosinhos,
que tantas vezes viste e
apreciaste, esta tua humil-
de serva chorando, junto
das areias da praia, com a
dor e sofrimento no seu
peito, marcadas no seu
rosto, porque aquele que ela amava, já
demorava tempo a mais, para quem anda
na faina do mar, Tu, sempre Lhe deste ânimo
e coragem, para enfrentar as ondas negras
da vida, que um pescador passa sobre as
águas azuis, mas, enganadoras, Lhe falavas
baixinho ao ouvido “ele está a chegar,
sossega, vê além, certifica-te é ele, não
chores mais”

Senhor, nem imaginas o quanto ela te
agradecia, quando Te ouvia falar baixinho
ao ouvido, era eu pequenino, mas, ouvia-
Te falar agarrado ao seu avental, e vi-a
chorar.

Senhor de Matosinhos, Deus de Bonda-
de e Amor, reina nos nossos corações e
permanece para sempre dentro de nós, seus
filhos,  para os amarmos e sermos como raí-
zes de vida e felicidade, dando vitalidade
aqueles que nos rodeiam e também nos
amam.

Senhor de Matosinhos, que caminhaste
sobre as águas do Mar, sem receio, nem
medos, vem com a Tua bondade ensinar a
esta família hoje unida  em festa, a caminhar
na vida com um só objectivo, amar-Te, res-
peitar-Te e ser feliz junto de Ti e dos amigos.

Senhor de Matosinhos, abençoa este ca-
sal, que são nossos pais, nossos avós, nos-

Exemplar casal de elementos do NAPESMAT
comemoraram as bodas de ouro de casados.

O Presidente da Asembleia Geral do NAPESMAT Zé Benta e Maria
Celeste, no momento de cortarem o bolo que lhes parar veio à rede.
A este exemplar casal, endereçamos os nossos sinceros parabéns e
votos de muitos anos de vida na defesa da memória dos pescadores.

Por: Américo da Silva Carvalho
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A Mulher e o Mar
 na

 Arte Portuguesa
...mas o mar também chora de tristeza.

Gilberto da Russa, autor deste
quadro a óleo oferecido à Casa dos
Pescadores de Matosinhos,

projectou assim simbolicamente, a homena-
gem póstuma aos pescadores desapareci-
dos  no naufrágio de 1947.

O pintor, neto e filho de pescadores, nas-
ceu em Matosinhos em 1959, passada que
estava uma década sobre o trágico nau-
frágio.

Desde criança o sentia, se arrepiava e
admirava, só de ouvir falar, quando em
família e sentado à mesa, evocavam o
acontecimento e os olhos dos presentes
se marejavam de lágrimas.

Outras vezes ainda, quando agarrado ao
saiote da avó, junto da bomba da água à
beira da pedra do tanque, via e ouvia mulhe-
res viúvas, no amanho da lavagem das rou-
pas, que cochichavam  ladaínhas, soluça-
vam gemidos e vertiam lágrimas.

Porém, em frente do menino não se diziam
pragas nem se encarniçavam cabelos para
evocar maldições.

Estes rituais, de berreiro e punhos fecha-
dos, estavam recolhidos para as horas da
agitação e rebentação maldita das ondas
usurpadoras, atiradas contra os barcos,
atiradas contra os cais.

Havia naquele tempo, uma asurdinada
oralidade: de olhares, de gestos, de sinais
e soluços que continham forças imensas e
desconhecidas, aptas a expulsar medos e
generosas a aconchegar saudades.

Gilberto, ouviu destas mulheres do mar,
murmuradas vozes, saídas dos lábios tapa-
dos pelos xailes que de cruzados intencio-
nalmente sobre a boca hirta e os dentes
cerrados a ferrar o pano, evitavam a dureza
de um grito e de uma imensidão de doridos
ais.

Quantas vezes na sua imaginação cria-
tiva, Gilberto da Russa viu uma jangada co-
berta de terra, tripulada por mulheres, com
um cavername em formato de um portal e
uma Cruz de Cristo à prôa, que volteava
sobre si própria como se fosse uma roda
do leme. É esta, a mensagem do quadro do

Gilberto da Russa, uma
imagem de barca/ilha, a
entrar pelo mar dentro
como um desejo supre-
mo e profundo das mu-
lheres dos pescadores
naufragados, e neste
retorno da terra ao
mar, as mulheres tripu-
lando um instrumento
de navegar, este qua-
dro simboliza uma es-
pécie de barca resgate,
para todos aqueles ho-
mens que não arriba-
ram à praia - avós, pais,
filhos, maridos, noivos,ou até, algum mo-
cito, neto de mártires dos mares.

O poder da memória, ou o do resgate
dessa memória, só a mulher do mar o tem.

Tem-no quando reza, quando chora,
quando berra, quando pragueja ou por úl-
timo, quando resignada com a sua sorte, se

enrola na sua própria mortalha negra e se
veste assim, para honrar os seus mortos
até ao fim dos seus dias.

Quando um gesto simbólico como o do
Gilberto da Russa, é assim fraterno e
iluminado, a mão do artista lança no tempo,
o infinito do olhar e bem lá no infinitamente
vago, no ponto minusculo- o lugar do
reencontro.

A. Cunha e Silva

Florbela Espanca
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PROBLEMA Nº30

ARMANDO RODRIGUES

HORIZONTAIS: 1-Tulera; maldição. 2-É um fruto citrino; magôa;
prestável. 3-Indolente; desmentira. 4-Reza; sas (anag.); ferro tem-
perado. 5-Obedece. 6-Despretênciosas. 7-Sorri; lodaçal; vogal (pl.).
8-Máquina usada nas tecelagens. 9-Adverte (inv.). 10-Letra grega;
amarre; peça de uma arma de fogo. 11-Mijai; zombaria.12-Parte de
um templo; solitários; marreco. 13-Separa; queridos.
VERTICAIS: 1-Além; sacos em pele para transporte de líquidos;
juntei. 2-Juízo; aqui está; datas. 3-Osso do braço (pl.); causa 4-In-
vulgar; pron. pess. (inv.); aro. 5-Maravalha. 6-Desfolhais. 7-Poeira;
acentuaras com til (inv.); alternativa. 8-Incontestáveis. 9-Amarrada.
10-Carquilha; saudação; parte do chapéu. 11-Acometes; magne-
tizar. 12-Percurso; curso de água (inv.); numeral cardinal. 13-Ren-
que; pron.demonst.; cont.de prep. e art. pl.

PALAVRAS CRUZADAS

(ver solução no próximo número)
Solução do número anterior

HORIZONTAIS: 1-Iod; ramal; dos. 2-Eles; por; peca. 3-Desapa-
rafusas. 4-Sarar; males. 5-Parecerem. 6-Praia; pipos. 7-Ior; firme;
ara. 8-Tremi; altar. 9-Contraria. 10-Uivar; citro. 11-Endireitarias. 12-
Atoa; mao; oana. 13-Mes; messa; mal.
VERTICAIS: 1-Ied; apito; eam. 2-Oles; ror; unte. 3-Desaparecidos.
4-Sarai; movia. 5-Parafinar. 6-Apare; treme. 7-Mor; corar; ias. 8-A-
rame; actos. 9-Farpearia. 10-Pulei; litro. 11-Desempatariam. 12-O-
cas; ora; oana. 13-Sas; asara; sal.

Maravilha da natureza
A mulher essa beleza
Que tanto nos faz sonhar
Sem dúvida que a mulher
É tudo que um homem quer
Nasceu para nos amar

Depois do homem nascer
Só p’ra não se aborrecer
Durante a vida inteira
Para não viver sòzinho
Sem amor e sem carinho
Deus deu-lhe uma companheira

O Mundo não era Mundo
Era um vazio profundo
Nem quero pensar sequer
A tristeza era imensa
Se não houvesse a presença
Sublime da mulher

Vejo-as com tal prazer
A cumprir o seu dever
De mães-esposas e avós
Sempre muito dedicadas
Quantas vezes maltratadas
E ainda gostam mais de nós

Seja de que espécie fôr
Nem com uma simples flôr
Ninguém lhe deve bater
A mulher nunca merece
Ela que só nos oferece
Rios de amor e prazer

Mulher criada para amar
Com tanto amor para dar
Mas também p’ra receber
Quando o amor não existe
É uma vida tão triste
É vegetar sem viver

Há algo mais importante
Que a mulher esposa amante
Para os nossos ideais
Há mulheres com tal encanto
Só não peça quem é Santo
E Santos já não há mais

Nesta simples mensagem
Presto a minha  homenagem
E é o que posso oferecer
À mulher essa flôr
Que é o simbolo do amor
Paraíso do prazer

Carlos Alberto Neves
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