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Editorial
Que participação querem de 

nós?
	 1º-É uma inacreditável praga nos dias 
que vivemos!
	 Quando	 visto	 uma	 copejada	 requeira:	
calças	de	surrobeco,	camisola	de	castorina,	
boné	tabaqueiro,	sapatilhas...,	e,		tenho	de	
me	deslocar	a	locais	onde	os	funcionários		
deviam	 primar	 no	 atendimento	 público,	
in-dependentemente	da	forma	como	as	pes-
soas	estão	vestidas,	sinto	um	enorme	con-
flito  no meu interior e adio a resolução dos 
meus	problemas	para	os	dias	em	que	ando	
mais	lustroso	e	sobretudo,	engravatado.
 Juro que é verdade o que atrás afirmo, 
e,	ao	longo	dos	últimos	três	anos	(em	que	
visto	mais	desportivamente)	tenho	inúme-
ros exemplos justificativos.
	 	Hoje,	detesto	deslocar-me	a	locais	onde	
sou	 recebido	 por	 pessoas	 com	 quem	 me	
cruzo	e	saúdo	todos	os	dias;	contudo,	no	
seu	posto	de	trabalho,	esta	gente	violenta-
da	e	em	pânico,	só	vê	espiões,	comportan-
do-se	como	se	estivessem	na	presença	de	
um	extra-terreste	ou	marginal	evadido	da	
cadeia.		
	 Não	é	um	pesadelo...,	e,	sempre	que	pos-
so		delego	em	amigos,	para	me	resol-verem		
problemas	em	alguns	destes	locais.
	 2º O BOLETIM MARÉ fez a 20.02.2007 
três anos.  	
	 Todo	 o	 Núcleo	 de	Amigos	 dos	 Pesca-
dores	de	Matosinhos	tem	uma	vida	cheia	
e	intensa.	Trabalhamos	com	as	armas	que	
te-mos,	com	vigor,	fé	e	muito	entusiasmo,	
pela dignificação da memória dos pesca-
dores.
	 Hoje,	já	somos	cinquenta	formiguinhas	
num	desejo	de	reconstituição	e	renovação	
das	nossas	vidas.
	 Há	 dias,	 ficamos	 perplexos	 quando	
“um	 Senhor	 Dirigente	 do	 Sindicato	 dos	
Pesca-dores,	nos	repetiu:	...sou	o dono do 
antigo Ficheiro da Casa dos Pescadores 
e estou a	 negociá-lo...”,	 entretanto,	 o	
guardião	 deste	 precioso	 tesouro,	 deixou	
os ratos comerem quatro  de cinco fichas 
da	família	dos	Ri-fões,	que	ainda	há	pouco	
faziam parte do ficheiro, daí a péssima 
qualidade	 das	 fotos	 que	 publicamos	 no	
último	número.
	 Tinhamos	decidido	não	falar	mais	neste		
assunto	duvidoso,	mas...!	

http://jornal.mare.googlepages.com

Sem	 confusões	 e	 com	 o	 máximo	 de	 emoção,	 	 o		
NAPESMAT	 (Núcleo	 de	Amigos	 dos	 Pescadores	 de		
Matosinhos)	 e	 o	 seu	 BOLETIM	 MARÉ	 chegaram	 à	

INTERNET	graças	à	 	prestimosa	colaboração	de	um	amigo,	
a	quem	cabe	inteirinho	o	nosso	agradecimento	e	admiração-
Fernando	Moreira.
Ainda	temos	um	longo	caminho	a	percorrer,	e,	decididamente,	
ambicionamos	voar	mais	alto,	mas,	enquanto	não	tivermos	mei-
os	informáticos	próprios	não	podemos	avançar	mais	rápido.
Á	jinga,	a	remos	ou	à	vela,	também	lá	chegaremos!	
	

A Ti Maria das Flores
 Aos 28 anos deu vida a um filho a quem deu o nome de António...!
 Em 03.02.2007 com 83 anos despede-se desse filho em New Bedford, rodeada em 
parte,	pelas	FLORES	que	na	vida	com	tanto	amor	cultivou.

Que povo é este, que o mar 
atrai irresistivelmente...!



 Quando o mar “binha” ao CARTAXO... (X)
Por: Delfim Caetano Nora

	 Lembro-me	 dos	 Leões	 de	 Matosinhos	
onde	 entravam	 o	Azevedo,	 Maganinho,		
Amorim,	Sá	Pereira,	Nora	e	outros	.
	 Recordo	um	jogo	realizado	a	23.08.1954,	
em	que	o	José	Castro	Amorim	nascido	a	
05.07.1936 filho do Sr.”Zeca Chefe” saltou 
a	uma	bola	com	um	amigo	e	caíu	tão	mal	
que	veio	a	morrer	deste	acidente.
	 Foi	um	dia	triste	para	todos	nós!	nem	é	
bom	lembrar!
	 Eram	jogos	de	muda	aos	3	e	acaba	aos	6,	
ou	muda	aos	6	e	acaba	aos	12,	sem	tempo	
fixo; alguns terminavam muitas vezes já 
noite	alta	com	as	luzes	do	cais	acesas.
 No final, davamos uns mergulhos no mar 
ou	 nas	 banheiras:	 Carolina,	 Esménia	 do	
Bento,	Adelaide,	Barbosa,	Clara	do	Ello,	
etc.
	 Chegados	a	casa...	nem	vos	digo	nem	vos	
conto	era	“sermão	e	missa	cantada”.
................................................................
..........
	 Hoje,	depois	de	Fevereiro,	quando	os	di-
as	começam	a	aquecer,	um	numeroso	grupo	
de	indivíduos,	que	noutros	tempos	foram		
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Seitinha da Rua Ál-
varo Castelões

Foi	 num	 tempo	 em	 que	 se	 existiam		
muitas	 crenças,	 falava-se	 de	 bruxarias,		
e,	as	pessoas,		reféns	de	determinados	pre-
conceitos,	viviam	cercadas	de	mistérios	e		
supersticões.
	 Para	Norte	da	Rua	1º	de	Dezembro	até	
à	Alameda	junto	ao	Rio	Leça,	entravamos	
em		ruelas	estreitas,	que	a	partir	de	deter-
mina-das	 horas	 da	 tarde,	 nomeadamente	
no	 In-verno,	 apresentavam	 um	 aspecto	
sombrio,	misterioso	e	pouco	atraente.
	 O	bulício	da	garotada	que	frequentavam	
as	 escolas	 dos	 Sinos,	 Mocidade	 e	 Junta	
emprestavam	uma	grande	agitação	aquela	
zona	 antiga	 de	 Matosinhos,	 fortemente	
ocupada	por	ilhas	onde	habitavam	nume-
rosas	famílias	de	pescadores.
	 As	brincadeiras	e	os	jogos	tradicionais,	
desenrolavam-se	em	S.	Roque,Cardeal	D.	
Américo	e	nas	travessas	e	ruelas		adjacen-
tes	ao	Mercado	Velho,	próximo	da	Capela	
de	 Santo	Amaro,	 	 até	 às	 comportas	 e	 à	
Pon-te	de	Estilo	Românico,	 enquanto	as	
grandes	concentrações	se	realizavam	junto	
à	Escola	dos	Sinos.
 Hoje, ao falar com dois filhos desta terra 
e	deste	mar	percorro	os	lugares	sagrados	da	
nossa	devoção	(porque	é	por	ali	que	ando	
tantas	vezes	com	eles)	que	são	as	nossas:	
Praia	Nova	e	a	Praia	de	Leça.
	 Foi	à	cerca	de	dois	meses	que	ao	ouvir	
o	nosso	querido	amigo	Israel Moreira	no	
lançamento	do	livro	Geração	de	Campeões	
lhe lancei o desafio para me falar sobre 
aquela	geração	de	miúdos	que	deu	um	forte	
contributo	para	levar	a	equipa	de	júniores	
do Leça até  a uma final com o Benfica.
...............................................................
...........
	 Este	nosso	(digo	nosso	porque	ele	é	ami-
go	 de	 toda	 a	 gente)	 maravilhoso	 amigo	
co-meçou	por	me	dizer:
	 -	 “Estavamos	em	meados	dos	anos	de	
quarenta,	 eu	vivia	na	Travessa	dos	Lou-
reiros	em	Matosinhos	e	num	raio	de	300	
metros	viviam	os	meus	amigos:	João	Coe-
lho, João Gomes, Zé Brandão, Quim Marti-
nho,	Cácá,	Norberto	de	Sousa,	Mesquita,	
Zé Jacob, Areias, Juca, Reis , Ramos Pinto, 
e	tantos	outros	que	já	não	me	lembro.
	 Esta	 rapaziada	 tinha	 brincadeiras	 fan-
tásticas,	em	tudo	semelhantes	aos	rapazes	
de	outros	locais	humildes	de	Matosinhos.
	 Jogavamos	 hoquei	 com	 os	 caules	 das	
couves	a	fazer	de	stik;	o	futebol	era	jogado	
com	uma	bola	feita	de	papel	revestido	com	
meias	 de	 vidro	 usadas	 pelas	 senhoras;	
as	caricas	 (tampas	das	garrafas)	serviam	

para	conduzir	nas	guias	dos	passeios	num	
com-primento	estabelecido,	para	ver	quem	
che-gava	 em	primeiro	 lugar;	 imitavamos	
os	 cic-listas,	 utilizando	 guiadores	 feitos	
de	arame	e	presos	neles,	frascos	cheios	de	
água	com	uma	palhinha	para	matar	a	sede,	
após	uma	corrida	à	volta	dos	quarteirões...	
a	meta	era	em	frente	à	Escola	dos	Sinos.
	 Alguns	de	nós,	frequentavamos	esta	es-
cola	primária	e	tinhamos	como	professor	o	
Senhor	Paredes		que	era	natural	de	Nine.
	 Também	 imitavamos	 os	 policias	 e	
ladrões, quem fosse apanhado ficava preso 
aos	pos-te	dos	telefones	ou	da	electricidade,	
até	que,	viesse	um	companheiro	da	seita	lib-
ertá-lo.		 	 Aconteceu	 que	 uma	
vez fiquei preso num poste dos telefones 
na	Trav.de	S.	Roque	 (também	conhecida	
por	viela	das	bruxas)	durante	quase	duas	
horas	e	quem	me	veio	libertar	foi	o	João	
Gomes.
	 Quando	íamos	para	o	formosíssimo	Rio	
Leça	“que jamais o esquece quem uma vez 
o viu”	que	cansado	de	navegar	desde	Mon-
te	Córdova,	nos	deixava	brincar	tranquila-
mente	nas	suas	águas	junto	à	Pontavares,	
que ficava a uns 1500 metros a montante 
da	Ponte	Românica.	
	 A	nossa	querida	Praia	Nova	era	para	os	
grandes	jogos	de	futebol,	ali,	junto	ao	cais,		
a	areia	aí	era	mais	socada	e	não	se	enterra-
vam	tanto	os	pés;	jogavamos	sempre	com	

Pescadores em Santa Luzia

As mulheres das Redes

Festa do Sr. de Matosinhos. De cigarro na boca e 
um estilo à cowboy.

Bairro dos pescadores
Família do Água -Lusa  em festa
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considerados	malucos,	mantêm	um	velho	
hábito	de		frequentarem	a	Praia	Nova.
	 São	homens	 simples,	 antigos	 lobos	do	
mar	ou	com	eles		familiarizados.
	 Um	 pouco	 mais	 novo	 que	 o	 Israel	
Moreira	o	António Fortunato é	membro		
de	uma	das famílias	virtuosas	de	pescado-
res	desta	terra	pela	qual	todos	os	elementos	
do	NAPES-MAT	têm	uma	elevada	consid-
eração e es-tima. Os da São Benta ficarão 
na	história	das	gentes	desta	terra	como	um	
grande	exemplo	para	as	gerações	vindou-
ras.
	 Foi	com	ele	que	há	tempos	recordei	uma	
história	que	marcou	a	sua	seitinha.
	 Eu	andava	na	Escola	da	Junta	e	no	meu	
trajecto	 pela	 Rua	 Álvaro	 Castelões	 era	
fre-quente	encontrar-me	com	esta	rapazia-
da:Tone	 e	 Manuel	 Fortunato,	 Mesquita,	
Quim	Guincho	(Peiroteo),	Tone	Brandão,	
Mudo,	 Moisés	 e	 Manuel	 Rola,	Augusto	
Mata,	Camilo,	Quim	Santeiro,	Bernardo,	
Castanho,	Jorge	Coelho,	Eduardo	Maresia,	
Carlitos,	Tone	 e	 Chico	 do	 Ouro,	 Gama,	
Ca-mueca, Zé Bexiga, Zé Pescadinha, Tita, 
Luís	Vergadinho,	 Quim	 Nora	 (Juim),	 os	
Careus,	Brotas,	etc.
	 Naquela	época,	todos	andavamos	entre-
tidos	em	arranjar	cavilhas	que	depois	de	
espalmadas	 nos	 trilhos	 dos	 eléctricos	 ou	
dos	comboios,	serviam	para	confeccionar	
navalhas e pontas de flechas, já que os ar-
cos	eram	fáceis	de	obter	nas	Austrálias	ou	
na	Bouça	do	Alferes.
	 Um	dia,	depois	de	um	jogo	de	futebol	no	
campo	da	tourada	(Campo	do	Canastra)	ao	
fundo	da	Rua	D.	João	I,	a	rapaziada	da	Sei-
tinha	decidiu	ir	espalmar	as	cavilhas	para	
junto	da	Floresta,	no	Rio	do	Gasómetro.
	 O	comboio	tinha	saído	do	apeadeiro	de	
Matosinhos	com	destino	á	Sra	da	Hora,	e,	
naquele	local,	havia	uma	ligeira	inclinação,	
pelo	que,	o	comboio	vinha	a	passo	de	cara-
col,	dando	tempo	para	tudo.	
	 As	cavilhas	eram	relativamente	peque-
nas,		com	excepção	da	do	Tone	Fortunato,	
que	era	um	cavilhão	e	modo,	que	o	pai	dele,	
o Ti Zé da São Benta, lhe tinha trazido do 
estaleiro	de	Vila	do	Conde.
	 Com	toda	a	rapaziada	escondida,	os	roda-
dos	do	comboio	começaram	a	mastigar	as	
cavilhas,	mas,	de	repente,perante	o	nosso	
espanto,	o	comboio	saiu	dos	carris	e	inves-
tiu	como	um	 touro	do	Canastra	contra	o	
muro	da	Quinta	de	Manuel	P.	Azevedo.	
	 Como	por	encanto,	toda	a	rapaziada	se	
evaporou		sem	deixar	rasto.
	 Ninguém	 viu	 ninguém	 durante	 vários	
dias, e, confesso que desde esse dia fiquei 
amnésico	deste	acidente,		agora	recordado	

Na foto da esq.pª. a dir.:Maria (a residir no Brasil), Luísa, Juventina, Aurea Fangueiro, Maria, Luísa Rosa, 
Manuel Malhão, Juventina e Quim Maganinho.

Santa Luzia. Na foto da esq. pª a dir. 2º plano: ????, Alberto, Zé Rifão, Bela Caseira, Artur, Graça, 
Henrique, ????. 1º plano: Maria das Dores, Amélia, Zé Vita, Zé Augusto Carolina Maravalhas, filha do Zé 
Augusto, ????, ????. Sentadas: Maria Caseira, ????, ????, Mulher do Manuel Pipa.

Gente do Ouro. De pé:
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Georgina Jesus Matos
Filha	de:	Joaquim	Matos	Malhado

	e
	Domingas	Luisa	Vieira	

	 Casada	com	Mário	Dias	de	Pinho.
	 Nascido	a	20.05.1922	em	Matosinhos	
		 Filho	de	Dina	Dias	da	Fonseca	e	Manuel	
Rebeca.
		 Neto	materno	de	Manuel	Oliveira	Lopes	
e	Ana	Dias	da	Fonseca.
 Deixou uma filha de nome Maria José.
	 O	Mário	foi	uma	das	vítimas	da	tragédia	
de	02.12.1947	e	fazia	parte	da	tripulação	
da	traineira	Rosa	Faustino.
 Esta traineira era propriedade da firma 
J.Faustino	&	Pinhal,	da	qual	eram	sócios	
José	de	Pinho	Faustino	e	António	de	Pinho	
Pinhal,	naturais	de	Espinho.
	 Dos	 45	 homens	 apenas	 conseguiram	
salvar-se	três:	José	Ruela,	Manuel	Maria	
Acabou	e	José	Oliveira	Pinho	Rebeca.

Por: Joaquim Matos 
	
		

Georgina Jesus Matos

Maria Dias da Fonseca
Filha	de:	Francisco	Reis

e	
Maria	Dias	da	Fonseca	

	 Casada	com	Alexandre	da	Cruz	Rola.
	 Nascido	a	10.06.1909	em	Matosinhos
 Deixou 6 filhos: António, Alexandre, 
Manuel,	Laura,	Mariana	e	Emília.
	 O	Alexandre	 foi	 uma	 das	 vítimas	 da	
tragédia	 de	 02.12.1947	 e	 fazia	 parte	 da	
tripulação	da	traineira	Maria	Miguel.
	 A	traineira	Maria	Miguel	foi	o	segundo	

Ana Martins Areias
Filha	de:	Filipe	Martins	Areias

e
Rosa	Neves

	 Casada	com	Carlos	Nunes	Gaiteiro.		
	 Nascido	a	07.03.1912	em	Matosinhos.
	 Filho	de	Firmino	Nunes	Gaiteiro	e		de	
Emília	Gomes.
	 Neto	paterno	de	Francisco	Nunes	Gait-
eiro	e	Maria	Alves	Pereira		e	materno	de	
Francisco	Pereira	Gomes	Franco	e	Maria	
Gomes
	 Deixou	 três	 filhos:	 Maria;	 Emília	 e	
Manuel
	 Da	 embarcação 	 naufragada 	 em	
08.05.1941	faziam	parte:
	 -	José	Nunes	Gaiteiro		de	36	anos	casado	
com	Rosa	Gomes	dos	Santos.

Viúvas do Mar

Maria Dias da Fonseca

Ana Martins Areias

	 O	José	é	 irmão	do	Carlos	Nunes	Gait-
eiro.

Rosa Gomes dos Santos
	 -	 Manuel	 Pereira	Americano	 de	 42	
anos		 	 -	 Joaquim	 Giesteira	 de	
30	anos		
	 -	António	 Pereira	Americano	 	 de	 35	
anos	
	 Não	fosse	a	intervenção	de	várias	trai-
neiras	 e	 arrastões	 que	 correram	 a	 ajudar	
as	 tripulações	das	frágeis	catraias	que	se	
en-contravam	a	pescar	na	pedra	da	Galega	
e	estariamos	em	presença	de	uma	tragédia	
algo	semelhante	ao	27	Fev.	de	1892.
	 Quando	 apressadamente	 as	 catraias	
foram	recolhidas	pelas	embarcações	salva-
doras	ainda	vislumbraram	lá	longe,	muito	
longe,	ao		sul,	os	cinco	naufragos	lutando	
dentro de água, mas, já era tarde, a dificil 
manobra	que	fez	adornar	a	catraia	não	dei-

Rosa Gomes dos Santos

barco	a	naufragar,	o	que	aconteceu	em	fr-
ente	à	praia	da	Madalena.	Como	barco	de	
grande	porte	que	era,	chegou	a	ser	avistado	
de	ter-ra	mal	o	dia	começou	a	nascer.	Por	
momen-tos	admitiu-se	que	seria	possível	
salvar	os	infelizes	pescadores,	mas	a	espe-
rança	se	desvaneceria	quando	a	chalandra	
foi	meio	despedaçada	e	juntamente	com	a	
borda	fal-sa	deu	arrojada	pelo	mar	à	Praia	
da	Aguda.
	 Dos	35	tripulantes,	nenhum	se	salvou.
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Viúvas do Mar
Maria Alves Cruz Frasco

Rosa Frasco
Filha	de:	António	Francisco	Fra-

sco
e	

	 Casada	com	Marco	Moreira	Fangueiro,	
nascido	a	10.05.1943	em	Matosinhos.
	 Filho	de	José	João	Fangueiro	e	Edmina	
Moreira.
	 Neto	 paterno	 de	 Manuel	António	 Fan-
gueiro	e		Benardina	Leite	dos	Santos	e	ma-
terno	de	Gaspar	Pereira	Gomes	e	Alexandra	
Moreira.		
 Deixou quatro filhos sendo o mais velho 
de	cinco	anos:	José,	António	Manuel,	Fer-
nando	e			Maria	Cristina.
	 A	tragédia	ocorreu	07.01.1973	num	barco	
de	 boca	 aberta,	 com	 um	 motor	 fora	 de	
borda,	com	o	nome	“Mátir	São	Sebastião”	
que	pertencia	ao	seu	pai.
	 Os	 tempos	 eram	 de	 fome	 e	 na	 manhã	
des-se	dia,	o	pai	do	Marco	numa	sota	con-
seguiu	fazer	uma	boa	pescaria	de	congros	
nas	pedras	do	Baixo	da	Cestas	em	frente	
do	Castelo	do	Queijo.
	 Depois	de	uma		fraca	safra,	o	desespero	
anunciava-se	num	defeso	com	muito	mau	
tempo		e	o		Marco	não	tinha		ganho	nada	
para	 acudir	 às	 necessidades	 da	 família	 e	
pediu	 o	 barco	 emprestado	 ao	 pai	 para	 ir	
largar	um	trole	aos	congros.
	 Para	o	acompanhar	pediu	ao	seu	jovem	
irmão	António	de	15	anos		para	o	ajudar,	
ao	que	este	contrariado	e	forçado	pela	mãe		
acedeu	ao	pedido.
	 Em	má	hora	os	 dois	 irmãos	 saíram	de	
casa,	 	 para	 não	 mais	 voltar,	 uma	 vaga	
traiçoeira	 “própria	 deste	 baixo”	 virou	 o	

Filha	de:	José	Francisco	Frasco
	e	

Madalena	Alves	Cruz	

barco	quando	eles	largavam	o	trole.
	 Três	dias	após	esta	tragédia	apareceram	
os	corpos	dos	dois	irmãos	ao	Sul	do	Caste-
lo	do	Queijo,	um	de	manhã	reconhecido	
por	uma	meia	que	lhe	tinha	dado	a	 irmã			
mais	velha,	e,	de	tarde	apareceu	o	Marco	
logo	reconhecido	por	uma	tatuagem	gra-
vada	que	dizia”Adeus	Guiné”
	 Entre	os	pescadores	e	a	irmã	mais	velha,	
formou-se	um	cordão	solidário	para	pagar	
os	funerais,	e,	com	as	sobras	deste	peditó-
rio,	ainda	restou	dinheiro	para	comprar	um	
barco novo para o Ti José Fangueiro (Zé 
Breca).

Joaquim Matos 				
	

Maria Alves Cruz Frasco

	 Casada	com	Ramiro	da	Silva	Vieira	nas-
cido	a	15.07.1931	no	Porto.
	 Filho	de	Vitorino	Vieira	e	de	Maria	Ne-
ves.
		 Esta	 tragédia	 ocorreu	 a	 15.04.1986	 	 e	
nela	 	 estiveram	 envolvidos	 e	 pereceram	
três	 conhecidos	 pescadores	 residentes	
em	Leça	nas	próximidades	do	edifício	da	
capitania:		 	 -	Ramiro		Silva-
Vieira	(Ramiro	Frasco)	de	54	anos	arrais	
do	barco	“Estrela	do	Céu”	de	4/5	metros	de	
comprimento. O Ramiro deixou três filhos: 
Afonso,	António	e	Constantino
	 -	Manuel		José	Maganinho	Bastos	(Ma-
nuel	 da	Aguda)	 de	 32	 anos	 casado	 com	
Ana  C.G. Pinto deixou 2 filhos: Mário e 
Manuel.	
	 -	João	Santos	Constantino	(João	da	Sa-
bida)	de	54	anos	casado	com	Maria	Con-

	 Preocupados	com	este	achado	dirigiram-
se	até	ás	Grifas	e	depois	aos	Galinheiros.
	 Já	em	direcção	ao	Sul,	encontraram	um	
remo	 a	 boiar	 e	 em	 seguida	 mais	 alguns	
apetrechos,	 que,	 reconheceram	 ser	 pos-
sível	pertencerem	ao	barco	desaparecido.
	 Dado	o	alarme	foi	destacado	para	o	local	
um	grupo	de	mergulhadores	comandados	
pelo	Chefe	Campos,	que	em	conjunto	com	
o	pessoal	do	salva-vidas	 inspeccionaram	
durante	 vários	 dias	 toda	 a	 zona	 do	 aci-
dente.
	 Apesar	dos	esforços	desenvolvidos	pelo	
Malhão	e	restantes	equipas	de	busca	não	
foi	possível	resgatar	os	corpos	dos	infelizes	
pescadores, assim como, definir as causas 
do	 naufrágio,	 contudo,	 muitos	 atribuem	
a	uma	forte	trovoada	registada	cerca	das	
08H00	a	origem	do	terrível		sinistro.

ceição das Dores deixou 3 filhos: Helena, 
Ana	Maria	e	Maria	Rosa.
	 A	madrugada	apresentou-se	 	 com	bas-
tantes	trovoadas	e	o	vento	de	Leste,	fresca-
lhudo,	soprava	por	vezes	forte,	rondando	
de	vários	quadrantes.
	 O	 mar	 estava	 calmo	 com	 vaga	 de	 1	
metro,	notando-se	alguma	ressaca
	 O	Ramiro	 e	os	dois	 camaradas	 saíram	
cedo	para	levantar	os	côbados	que	tinham	
sido	largados	no	dia	anterior,	por	fora	do	
cais	do	norte	certamente	entre	o	Baixo	do	
Moço	e	a	Alagadiça.
	 Cerca	das	10H30	a	mulher	do	Ramiro	
deslocou-se	á	estação	do	salva-vidas	para	
saber	se	o	homem	já	tinha	regressado,	pois,	
não	 era	 habitual	 o	 homem	 regressar	 tão	
tarde.
 Desconfiado com este atraso anormal, 
o	 Manuel	 Malhão	 patrão	 do	 salva-vidas	
reuniu	dois	tripulantes	o	Fernando	Nora	e	
o	motorista	Rui	Bombeiro	e	fez-se	ao	mar	
no	salvadego	“Patrão	Joaquim	Casaca”.
	 Depois	de	contornado	o	cais	dos	petro-
leiros	os	 três	homens	procuraram	desco-
brir	sinais	da	presença	da	pequena	embar-
cação,	mas	,	nenhum	indício	constataram	
no	Leixão	e	na	Lada,	por	tal,	continuaram	
a	navegar	para	o	norte	.
 Chegados junto ao Pêlo Negro verifica-

Rosa Frasco

Ana Conceição Gomes Pinto
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Na	 manhã	 do	 passado	 dia	 28	 de		
Janeiro	último,	quando	me	dirigia	a		
um	 Café,	 situado	 na	Avenida	 do	

Emigrante,	nome	dado	pela	Autarquia	Mur-
toseira	a	uma	das	suas	principais	artérias	
em	 homenagem	 aos	 milhares	 de	 Emi-
grantes	Murtoseiros,	que	no	seu	dia-a-dia	
labutam,	desde	longa	data,	por	esse	Mundo	
fora,	ouvi	algumas	pessoas	cochichando,	
dei-xando	no	ar	suspeitas	de	que	algo	de	
anor-mal	se	teria	passado.
Procurei	saber,	mas,	a	informação	que	ob-
tive	foi	de	que	alguém	teria	desaparecido.
Não	havia	certezas,	apenas	uma	manifes-ta	
inquietação	que	se	ia	alastrando.
Fiquei	também	preocupado,	e	isso	levou-
me	 ao	 Cais	 do	 Bico	 para	 averiguar,	 ao	
certo,	do	que	se	teria	passado.
Ali	ninguém	sabia	de	nada.
Desloquei-me,	então,	à	Ribeira	de	Parde-
lhas	onde	encontrei	o	meu	sobrinho	Manu-
el,	a	quem	procurei	se	sabia	de	alguém	que	
tivesse	desaparecido	na	ria	ou	no	mar.
Também	de	nada	sabia.
Ambos	entramos	na	“	Tasca,	O	Farol,”	ali	
situada,	e	propriedade	de	um	ex-emi-grante	
nos	US,	e,	a	ele	também	homem	que	foi	
do	mar,	de	seu	nome	Manuel	Calhau	lhe	
foi	colocada	a	questão	se	sabia,	ou	não,	de	
alguém	que	teria	desaparecido.
Também	de	nada	sabia.
Passados	 escassos	 minutos	 surgiu	 um		
conhecido	 que	 entregou	 ao	 nosso	 amigo	
Calhau	 um	 documento	 de	 2/3	 páginas,	
e	 que	 me	 pareceu	 ser	 um	 FAX	 recente,	
nele	constando	todo	o	desenrolar	de	uma	
TRAGÉDIA.
Efectivamente,	 diz	 o	 ditado	 que	 não	 há	
fumo	sem	fogo.
	 Algo	 de	 grave	 se	 passou,	 mas	 os	 fa-
mili-ares	nada	adiantaram	porque	restava	
a	es-perança	que	os	ia	alimentando	nestes	
mo-mentos	de	incertezas.
	 A	notícia	dava	conta	que	o	barco	de	pes-
ca,	da	praça	de	NEW	BEDFORD,	Lady	of	
Grace,	propriedade	do	Português	e	Mur-
toseiro,	 Jaime	Santos,	 teria	desaparecido	
no	mar,	com	4	tripulantes	a	bordo,	quando	
estava	de	viagem	de	regresso	ao	seu	porto	
de armamento (New Bedford).
	 A	 partir	 de	 então,	 as	 noticias	 foram	
céle-res,	tendo	os	meios	de	comunicação	
social	dado	cobertura	por	meio	da	TV	e	de	
Rádio,	e,	no	dia	seguinte,	em	quase	todos	
os	jornais	diários.
	 Ficamos	 estarrecidos	 porque,	 quer	
quei-ramos	quer	não,	estas	tristes	notícias	
pene-tram	fundo	na	alma	de	toda	a	família	
pisca-tória,	e,	também,	de	toda	a	comuni-
dade	Murtoseira,	dos	Portugueses	em	geral	
e	dos	amigos	e	conterrâneos	que	os	viram	

nascer	e	crescer.
 ASSIM, MAIS UMA VEZ O MAR FOI 
JUÍZ E CARRASCO, CONDENANDO E 
AFUNDANDO	UM	BARCO	DE	PESCA	
E	SEPULTANDO	NAS	SUAS	ÁGUAS	4	
LABORIOSOS	 PESCADORES,	 CUJO	
CRIME	COMETIDO	FOI	O	DE	MUITO	
AMAREM	A	 PROFISSÃO	 QUE	 LHES	
COUBE	EM	SORTE,	E	RESPEITAREM	
O	TODO	 SOBERANO	 OCEANO	 QUE	
IMPIEDOSAMENTE	 LHES	 CEIFOU	
A	VIDA	 E,	 POSSIVELMENTE,	 LHES	
NEGARÁ	SEPULTURA	TÉRREA.
	 É	doloroso	quando	estas	coisas	aconte-
cem,	especialmente	para	os	familiares	que	
perderam	os	seus	ente	queridos,	deixando	
que	a	saudade	e	dor,	de	os	perder,	se	eterni-
ze	ao	longo	de	suas	parcas	vidas.
	 Dos	 quatro	 tripulantes-pescadores	 que	
andavam	embarcados	no	Lady	of	Grace,	
todos	se	afundaram	com	o	navio,	não	res-
tando	nenhum	para	contar	como	as	coisas	
aconteceram.
	 Perderam	a	vida	nesta	tragédia:
	 -	António	Miranda	Barroqueiro,	 de	55	
anos, casado com Zulmira Fidalgo, de 
quem teve dois filhos;
	 Era	 filho	 de	 José	 Maria	 Barroqueiro	
(fale-cido	em	Junho	de	2006)	e	de	Maria	
das	Flo-res	Miranda.
	 Na	altura	era	o	responsável	pelo	governo	
do	navio	(Capitão).
	 Natural	da	Freguesia	de	Murtosa;	

	 -	 João	 Carlos	 Fidalgo	 da	 Silva,	 de	 49	
anos,	 casado	 com	 Maria	 Júlia	 Lopes,de	
quem te-ve quatro filhos;
 Era filho de João Carlos da Silva e de 
Carolina	Augusta	Fidalgo.
	 Natural	da	Freguesia	de	Murtosa;

MAIS UMA TRAGÉDIA NA COSTA OCEÂNICA 
DO NORDESTE AMERICANO

	 -	Mário	Tavares	 Farinhas,	 de	62	 anos,	
casado	com	Maria	do	Carmo	Silva	Farin-
has, de quem teve dois filhos;
 Era filho de António Augusto da Silva 
Farinhas	e	de	Arminda	dos	Anjos	Tavares	
Natural	da	Freguesia	de	Murtosa;

	 -	Rogério	Ventura,	de	54	anos,	natural	de	
Olhão	mas,	segundo	se	consta,	tinha	raízes	
na	Murtosa.
	 Dadas	as	informações	recolhidas,	as	cau-
sas	deste	naufrágio	poderão	estar	relacio-
nadas	com	as	temperaturas	altamente	nega-
tivas	que	na	altura	faziam	sentir,	originando	
que	as	águas	embarcadas	sobre	o	convés	
depressa	passassem	do	estado	líquido	para	
o	estado	sólido,	e	sem	haver	possibilidades	
de	o	partir	e	o	lançar	borda	fora.
	 Este	acumular	de	peso	sobre	o	convés	
tem	estado	na	origem	de	outros	acidentes	
marítimos,	dado	que	o	centro	de	gravidade	
da	embarcação	sofre	forte	alteração,	sem	
que	 o	 mestre	 ou	 capitão	 disso	 se	 aper-

Por:	Manuel Lopes dos Santos

(continua na página nº 12)

Mário Tavares Farinhas

António Miranda Barroqueiro com o pai.

João Carlos Fidalgo da Silva
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EMPRESA DE PESCARIAS DE LEIXÕES LIMITADA

Mandante
José	 João	 Frade	 ...............................	 	 Il-
havo

Arrais	
Francisco	 Pinto	 Rachão.................	 Es-
pinho

Companha
Manuel	 Oliveira...............................Afu-
rada
José	 Pinho	 Neves................................
Ilhavo
Manuel	 Gomes	 .....................................
Porto
Adelino	 Pinto	 dos	 Santos.........Matosin-
hos
João	 Correia	 Graça...........................Es-
pinho
Manuel	 Nova.......................................
Póvoa
Paulo	 Pereira	 Ramalheira....................
Ilhavo
Manuel	 Fernandes	 Pato.....................
Ilhavo
Manoel	 Santos....................................
Ilhavo
José	André	 Lemos...............................
Ilhavo
António	 Pereira	 Lajeira.......................
Ilhavo
António	Arraizinho..........................Buar-
cos
Francisco	 Ferreira	 Cruz.......................
Ilhavo	
Manoel	 Ferreira	 Maravalhas..............
Póvoa
Manoel	 Rodrigues	 Marçalo..............
Ilhavo
Augusto	 Gonçalves	 Melo.................
Ilhavo
João	 Pinto	 Soares.....................Matosin-
hos
Manoel	 Francisco	 Damas..................
Ilhavo
Alfredo	 Queiroz....................................
Ilhavo
Manuel	 Fernandes	 Parracho.............
Ilhavo
Manoel	Arraizinho...........................Buar-
cos
João	 Santos	 Páscoa............................
Ilhavo
Manoel	 Lúcio........................................
Ilhavo
António	 Moreira	 Santos............Matosin-
hos
	 Analisando	a	composição	desta	compa-
nha,	 podemos	 observar	 que	 são	 poucos	
os	pescadores	de	Matosinhos	que	dela	fa-
zem	parte	e	que	a	maioria	são	naturais	de	
Ilhavo.

	 Notas	 explicativas	 e	 termos	 utilizados	
pe-los	pescadores	naqueles	tempos.
	 Arraial	-	Conjunto	de	terrenos,	armazé-
ns,	 palheiros	 ou	 cabanas	 destinadas	 a	
arreca-dações	de	materiais,	apetrechos	de	
pesca	e	alojamento	da	companha.
	 Arrais de terra	-	Marítimo	da	companha	
encarregado	de	dirigir	os	trabalhos	do	apa-
relho	em	terra.
	 Mestre ou arrais do mar	-	Indivíduo	da	
companha	encarregado	de	dirigir	os	traba-
lhos	da	companha	no	mar	e	fazer	o	lanço	
do	aparelho.
	 Mandador	 -	 Indivíduo	 da	 companha	
com	atribuições	semelhantes	às	do	mestre	
ou	arrais	do	barco	de	pesca;	encarregado	da	
conservação	do	aparelho,	do	seu	lançamen-
to	e	levantamento,	e	de	dirigir	a	respectiva	
pesca.
 Companha -	 Pessoal	 matriculado	 ou	
contratado	para	o	serviço	do	aparelho.
	 Armação à Valenciana	-	é	um	aparelho	
fixo	 composto	 de	 um	 sistema	 de	 redes	
deno-minadas	 “câmara”	 “bucho”	 “copo”	
e	“ra-beira”,	constituíndo	as	três	primeiras	
redes,	o	corpo	da	armação	em	que	o	peixe	
é	colhido	suspendendo	o	chão	do	corpo.
	 As	Armações	à	Valenciana	dividem-se	
quanto	 à	 sua	 composição	 em:	Simples	 e	
Duplas.	
	 Consideram-se	Simples	as	que	têm	um	só	
corpo	e	Duplas	as	que	têm	dois	corpos.
	 Nas	Armações	 Duplas	 o	 corpo	 mais	
ao	 mar	 da	 armação	 denomina-se	 Corpo	
Principal	 e	 o	 outro	 cujas	 dimensões	 não	
podem	exceder	as	do	primeiro	é	entralhado	
na	rabeira	e	constitue	o	Segundo	Corpo.
	 As	Armações	de	Sardinha	à	Valenciana	
dividem-se	quanto	 à	duração	do	período	
de	exploração	em:	Permanentes	e	Tempo-
rais.
	 As	 primeiras	 são	 as	 que	 podem	 estar	
lançadas	durante	todo	o	ano,	e	as	segun-
das	 são	 as	 que	 em	 cada	 ano	 têm	 épocas	
determi-nadas	de	exploração.

Adelino Pinto dos Santos
(Adelino da Vareira)

	 Nasceu	a	19.10.1892	em	Matosinhos.
  É filho de João Pinto dos Santos e Emília 
Dias	da	Fonseca.	
	 Casou-se	 com	 Maria	 Nazaré	 Gomes	
Graça filha de Francisco Oliveira Brandão 
(Chico	 da	 Felícia)	 e	 de	 Maria	 Filomena	
Gomes	Graça.
	 Viveu	durante	muitos	anos	em	Matosi-
nhos	mudando-se	mais	tarde	para	uma	casa	
situada	na	Rua	Hintze	Ribeiro	em	Leça	da	
Palmeira.

	

	

	 	 	

	 	

	 Em	 1913	 quando	 era	 tripulante	 do	
salva-vidas	 esteve	 envolvido	 na	 tragédia	
marítima	do	Varonese,	e,	após	denúncia	do	
próprio	pai	esteve	a	contas	com	a	justiça	
devido	ao	desvio	de	peças	de	fazenda	que	
eram	transportadas	por	este	vapor.
	 Contam	 algumas	 memórias	 vivas,	 que		
naquele	 tempo,	 os	 habitantes	 desta	 terra	
andavam	todos	vestidos	com	as	fazendas	
que	vinham	no	Varonese.	
	 A	14.01.1915	assentou	praça	como	sol-
dado	na	especialidade	de	atirador	especial	
e	 parte	 para	 França	 para	 combater	 na	
Primeira		Grande	-	Guerra	de	1914/1918.
	 Ferido	 em	 combate	 a	 09.04.1918	 com	
o re-bentamento de uma granada, ficou  
quase		cego	de	um	olho	e	com	o	corpo	todo	
crivado	de	estilhaços.
	 Em	 03.06.1920	 é	 promovido	 a	 2º	 sar-
gento.			
	 Regressou	a	Portugal	desembarcando	em	
	 Foi	condecorado	com	a	Medalha	mili-
tar	 de	 cobre	 comemorativa	 de	 “França	
1917/1918,	e	medalha	da	vitória	1920.

Armação	de	sardinha	à	valenciana.	Matricula	PL	781;	782;	783	e	784Y
Matriculada a 25.07.1913

Por:	Mário dos Santos Miguel

 João Pinto Soares é filho de Manuel Pinto 
Soares	e	Maria	Ribeiro.	Neto	paterno	de	
Francisco	 Pinto	 Soares	 e	Ana	Vieira	 de	
Jesus	e	materno	de	António	Sousa	Suzano	
e	Maria	Ribeiro.	

	 Casado	com	Ana	Joaquina	Marques.	

João Pinto Soares conceituado pescador.
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MULHERES DO MAR

Maria	Albertina	Sequeira	(Cartuxa)		
nasceu	a	04.12.1939	e	faleceu	a		
26.02.2002.

É filha de Maria Alice Coelho Araújo (Car-
tuxa)	e	Armindo	Sequeira	(Maranteiro).
Neta	materna	de	Manuel	Coelho	de	Araú-jo	
e	de	Francelina	Ribeiro	Cartuxa.

	 Tratou-se,	 e	 julgando-se	 refeita	 deste	
primeiro	desaire,	retomou	a	luta	de	forma	
alucinada	e	novamente	já	com	tudo	apa-
lavrado	 voltou-lhe	 a	 aparecer	 a	 mesma	
doença.
	 Nesta	luta	a	Albertina	não	queria	dar	o	
braço	a	 torcer,	 e,	 colocando	a	 sua	 saúde	
num	 plano	 secundário,	 foi	 atrás	 do	 seu	
sonho,	lutando	denodadamente,	mas,	após	
mais	uma	recaída,	e	já	pouco	convencida	
contactou	 com	 o	 Sr.	 Silva	 e	 diz-lhe	 que	
não	quer	o	terreno,	pois,	quando	juntava	o	
dinheiro	logo		lhe	aparecia	aquela	maldita		
doença	que	a	perseguia.
	 Até	que	um	dia,	em	1965	com	a	ajuda	da	
avó	paterna	a	Tia	Aparecida,	que	morava	
na	Rua	Afonso	Cordeiro,	conseguiu	con-
cretizar	o	seu	sonho	e	comprar	um	terreno	
para	construir	uma	casa.	
	 O	terreno	custou	68	contos	e	ela	só	tinha	

Maria Albertina Sequeira 
(Cartuxa)

58,	então	foi	a	avó	que	lhe	emprestou	10	
contos, tendo ficado de lhe pagar l conto 
por	mês.
	 Entretanto	veio	a	segunda	gravidez,	e	a	
Albertina	enveredou	pela	venda	de	peixe	
a	retalho,	isto	é,	ela	comprava	peixe	para	
o	 vender	 	 às	 outras	 peixeiras	 que	 o	 iam	
vender	para	as	ruas.
 Era uma mulher de fibra, que começou 
a	ser	notada	nos	meios	de	comercialização	
do	 peixe,	 a	 ponto	 de	 os	 mandatários	 da	
lota	a	convidarem	para	ser	vendedeira	da	
mesma,	 só	que	a	Albertina	não	 sabia	 ler	
nem	escrever,	mesmo	assim	ocupou	este	
posto	durante		um	ano,	até	que	lhe	pediram	
os	papeis	para	a	legalizarem	no	emprego	da	
lota,	foi	então	que	ela	declarou	não	poder	
aceitar	 a	 colocação	porque	não	 sabia	 ler	
nem	escrever.
  Mais tarde e já depois de ter a filha Maria 
Alice	 Sequeira	 Matos	 foi	 para	 a	 escola	
aprender	a	ler	e	a	escrever.
	 No	 meio	 piscatório	 ou	 seja,	 na	 praia	
era	conhecida	por	Cartuxa,	na	fábrica	de	
conserva	por	Maranteira.	
 Sabendo as dificuldades por que pas-
sou por ser analfabeta, exigiu que a filha 
nunca	 faltasse	à	escola,	 tanto	assim,	que	
um dia pressentiu que a filha não estava 
bem	na	escola	em	Santa	Cruz	do	Bispo,	e	
logo	decidiu	transferi-la	para	o	colégio	da	
Boa	Nova	das	Irmãs	da	Nossa	Senhora	da	
Conceição.	
	 Aí	a	Alice	concluiu	a	instrução	primária,	
mas,	nas	férias	a	mãe	levava-a	para	a	praia,	
para	 lhe	 escrever	 no	 livro	 a	 relação	 das	
pes-soas	que	lhe	compravam	o	peixe	e	lhe	
ficavam a dever. 
	 Mais	tarde	para	satisfação	da	Albertina	
a sua filha entrava na Escola Secundária 
Augusto	Gomes.	
	 Quando	 a	Alice	 concluíu	 o	 Ensino	
Secundário	 e	 para	 contentamento	 da	Al-
bertina, a sua filha  mostrou interesse em 
continuar	a	estudar		e		foi	assim,	que	entrou	
para	a	Faculdade	de	Economia	do	Porto.
	 Após	 algum	 tempo,	 foi	 com	 enorme		
orgulho	e	alegria,	que	a	Tina	Vareira	(era	
assim	que	era	conhecida	em	Santa	Cruz	do	
Bispo) viu a sua filha concluir o Curso de 
Economia.
	 Estejas	onde	estiveres,	todos	te	agrade-
cemos	 pelo	 teu	 superior	 exemplo	 de	
luta-dora	e	pelo	teu	bom	coração	que	não	
podias	ver	ninguém	com	fome,	que	logo	
lhe	estendias	a	mão.
	 Pede	a	Deus	por	nós.

Joaquim Matos

Esta	 mulher	 seguiu	 as	 pisadas	 da	 mãe	 e	
dos	avós	maternos,	começando	a	trabalhar	
na	antiga	indústria	do	mexoalho	(pilado),		
ajudando	a	mãe	a	carregar	a	carroça	do	tio	
Cartuxo.
O	 mexoalho,	 depois	 de	 carregado,	 era	
en-caminhado	 para	 os	 férteis	 campos	 de			
agri-cultura	vizinhos	e	utilizado	como	um		
pre-vilegiado		fertilizante.
Naqueles	 tempos	 de	 miséria	 e	 fome,	 as	
acentuadas	privações	familiares,	levaram	a	
Albertina	quando	criança,	à	primeira	aula	
da	escola	da	praia	já	com	10	anos,	e,	por	
tal,	cedo	começou	a	ajudar	a	mãe		na	venda	
do	peixe.	Seguia	ao	seu	lado	carregada	com	
um	pesado	balde,	a	oferecer	de	porta	em	
porta  o belo peixe fino às senhoras, pois, 
era	assim	que	se	tratavam	as	clientes	nes-
ses	tempos.
	A	 partir	 daí,	 comprou	 uma	 canastra	 e		
continuou	a	vender	com	a	mãe,	pois	tinha	
mais	sorte	na	venda	do	que	ela.
Cedo	 foi	 para	 a	 fábrica	 de	 conservas	 de	
nome	LAGE	FERREIRA,	mas,	no	defeso	
pegava	na	canastra	para	ajudar	a	mãe	que	
tinha 9 filhos. 
A	Albertina	 era	 uma	 mulher	 com	 muita	

sorte,	tudo	o	que	comprava	vendia:	peixe,	
fruta,	 roupa...a	Cartuxa	era	determinada,	
até	que,	aos	15	anos	começara	a	olhar	para	
a	sombra.
Encontrou	um	rapaz	e	começou	a	namoris-
car,	ali	para	os	lados	do	rio	Leça,	até	que...	
casou	com	17	anos	e	ele	com	19.		
O	 humilde,	 mas,	 festivo	 casamento	 teve	
lugar	depois	do	Natal,	no	dia	30.12.1956.
Neste	 dia,	 os	 noivos	 empanturraram-se	
com	uma	boa		feijoada	e	a	seguir	meteram-
se	numa	eufórica	sessão	de	baile,	no	pal-
heiro	da	ti	Joaquina	dos	Chapéus.
Mas,	na	vida	de	um	casal	jovem	nem	tudo	
são	rosas	e	a	Albertina	continuou	a	vender	
peixe de  canastra à cabeça, ficando com 
a	volta		e	as	freguesas	da	mãe	na	área	de	
Ma-tosinhos,	 Sendim,	 Barranha,	 Sra.	 da	
Hora,	Fonte	do	Cuco,	Guifões,	Lomba	e	
Santa	Cruz	do	Bispo.
Durante	este	período	a	Albertina	engra-vi-
dou e em 27.04.1957 teve uma filha, mas, 
a	criança	não	resistiu	a	uma	meningite	e	
morreu	com	4	meses	de	idade,	chamava-se	
Maria	de	Fátima	Sequeira	Matos.
Em	1958	o	marido	foi	para	a	tropa	e	ela	
continuou	na	 sua	desenfreada	 luta,	 tanto	
trabalhava	nas	fábricas	de	conserva,	como	
ia	de	porta	em	porta	vender	peixe	com	a	
canastra	à	cabeça	pelas	ruas.
Em	1962	quando	estava	prestes	a	atingir	
um	dos	 	grandes	objectivos	da	sua	vida,	
comum	a	muitos	casais	ligados	à	vida	do	
mar,	(ia	comprar	um	terreno	para	fazer	uma	
casita,	sim	porque	ela	dizia...	aos	30	anos	
tenho	que	ter	uma	casa	própria)	e	já	com		
o	terreno	apalavrado	apareceu-lhe	uma	do-
ença,	grave	nos	rins	que	a	obrigou	a	gastar	
todo	o	dinheiro	amealhado.

Maria Albertina Sequeira
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Adozinda	Gomes	da	Caetana	Miguel		
é filha de Domingos Esteves Galego 	
(Pescador)	 e	 de	 Maria	 Gomes	

da	 Caetana	 Miguel	 (Peixeira).Nasceu	 a	
14.06.1888	em	Espinho.
	 Neta	 paterna	 de	 José	 Esteves	 Galego	
(Pescador)	e	de	Maria	Gomes	da	Caetana	
(do	Arruda)	e	materna	de	Fernando	Pereira	
Maia	(Carpinteiro)	e	de	Anna	Gomes	Mi-
guel	(Peixeira).
 Esta mulher é filha, neta, mulher e mãe 
de	pescador.

MULHERES DO MAR
Adozinda Gomes

 da
 Caetana Miguel

	 Ficou	sem	mãe	aos	13	anos,	e	foi	ampa-
rada	pelos	seus	tios	Manoel	de	Pinhal	que	
era	Banheiro	e	pela	sua	Tia	Emília	Gomes	
Miguel.	
	 Casou	aos	18	anos	com	João	Rodrigues	
dos	Santos	Miguel	que,	segundo	relatam	os	
antigos,	era	levado	da	breca.	Desse	casa-
mento nasceram três filhos: o Domingos 
casado	com	a	Ti	Julieta	Rata,	a	Alice	casada	
com	Rodrigo	Tarré	e	a	Maria	da	Conceição	
que	apenas	sobreviveu	16	meses.	
	 Em	25	de	Abril	de1912,	quando	estava	
grávida	pela	terceira	vez,	o	João	resolveu	
ir	 para	 a	África	Portuguesa.	A	Adozinda	
deu	 à	 Luz	 a	 Maria	 de	 Conceição,	 mas,	
como	o	marido	estava	ausente	teve	que	ser	
ela	a	fazer	a	declaração	do	nascimento	da	
sua fi-lha, isto, com ajuda dos familiares e 
amigos	porque	naquele	tempo	não	era	nada	

fácil,	e,	ironia	do	destino,	16	meses	depois	
faleceu	o	seu	homem,	em	19.08.1913	e	a	
sua filhinha faleceu no dia seguinte, ou seja, 
no	dia	20.08.1913.
	 Por	volta	de	1918,	a	Adozinda	veio	para,	
Matosinhos com os seus dois filhos, viver 
junto	do	seu	pai,	que	tinha	casado	em	se-
gundas	 núpcias	 com	Ti	Tereza	 Oliveira	
Pinto	viúva,	irmã	do	Ti	António	Tarré.		
	 Infelizmente,	o	seu	pai	morreu	no	dia	23	
de	Novembro	de	1918.
	 A	sua	família	está	muito	ligada	ao	mar	
e	também	à	História de Espinho.	O	seu	
sogro	António	de	Pinho	Branco	Miguel	foi	
o	primeiro	Presidente	da	Junta	de	Freguesia	
de	Espinho,	vindo	a	falecer	em	25.03.1923,	
sendo de realçar o apoio moral e financeiro 
que,	 em	 virtude	 das	 circunstâncias,	 pro-
porcionou	 à	 sua	 nora.	 Mais	 tarde	 o	 seu	
cunhado	José	Rodrigues	dos	Santos	Miguel	
também	exerceu	este	cargo.
	 A	 sua	 tia	Rosa	do	Afonso	ou	Rosa	do	
Arruda foi durante muitos anos Zeladora 
da	Capela	de	São	Pedro.
	 A	Adozinda	era	descendente,	pela	parte	
paterna,	de	Manoel	Esteves		“O	Galego”	
que	 veio	 a	 casar	 com	 uma	 peixeira	 em	
Espinho,	de	nome	Joanna	Gomes	do	Per-
dido	e	da	parte	materna	de	Miguel	de	Pinto	
Branco	e	da	sua	mulher	Maria	Gomes	de	
Remelgado	e	também	de	Manoel	da	Cunha	
Fôlha		e	de	Caetana	Gomes.
	 Em	Matosinhos	ouve-se	muito	falar	dos	
Pinho	 Branco	 Miguel,	 do	 Pinho	 Branco	
Cheta	 e	 da	 Caetana	 do	Arruda.	 Importa	
referir	que	os	Pinho	Branco	(Chetas)	são	
descendentes	de	José	de	Pinho	Branco	e	de	
Anna	Oliveira	Pinto	pois	o	José	era	irmão	
do	Miguel.
	 A	sua	prima	Adozinda	Gomes	Tato	era	
casada	com	Manoel	Ferreira	Patrício,	o	Tai-
neta e afilhada de Adozinda Gomes da Ca-
etana	Miguel,	que	faleceu	em	Mato-sinhos	
–	Avenida	Serpa	Pinto	–	no	dia	14.06.1927,	
depois	de	vários	anos	de	agonia	provocada	
por	tuberculose	intestinal.

Por:	Mário Miguel

	 Olímpia da Assunção Fernan-
des  								 	 N a t u r a l 	 d a	
Póvoa de Varzim teve um filho  (Manuel 
Vidal)	do	seu	primeiro	casamento	 	 	 	que	
foi	 operário	 da	 fábrica	 de	 conservas	 do	
Maranteiro.
		 Do	segundo	casamento	com	José	Domin-
gos	da	Nova,	cordoeiro	muito	conhecido	
em	Leça	junto	à	velha	estação	de	caminho	
de	 ferro	 no	 Largo	 do	 Castelo	 nasceram:	

Alice Lopes Macieira
	 Natural	da	Póvoa de Varzim .
	 Filha	 de	 Luís	 Lopes	 Macieira	 e	Ana	
Rosa,	nasceu	a	01.02.1914.
	 Casada	com	Armando	Pinto	Rachão,	a	
Alice  é filha de um velho pescador poveiro 
e	ainda	criança	veio	viver	para	Matosinhos	
acompanhando	os	pais	nas	suas	desloca-
ções.	Desde	muito	cedo	começou	a	traba-
lhar	na	vida	dura	da	praia	e	das	 fábricas	
deixando ficar entre as suas companheiras 
de	trabalho	a	imagem	de	uma	mulher	tra-
balhadora.		

Vivia	na	Rua	Roberto	Ivens	Nº	114		

Adozinda Gomes da Caetana Miguel

Joa-quim;	 José;	 Domingos;	 Maria	 e	 Da-
vid.	
 Os filhos da Ti Olímpia acabaram por 
estar	ligados	à	vida	do	mar.
 Cedo esta mulher ficou viúva do José 
Do-mingos (Cordoeiro). Com os filhos 
peque-nos,	teve	que	trabalhar	noite	e	dia	
na	praia	 e	nas	 fábricas	de	 conserva	para	
sustentar	a	sua	numerosa	prol.
	 A	Ti	Olímpia	morou	em	Leça	no	Largo	
do	Castelo	e	teve	como	vizinhos	o		Sara-

Olímpia	da	Assunção	Fernandes
.........................................................................

Alice Lopes Macieira
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Delfina Rodrigues Neto

Embora	nascida	em Espinho,	no	seio		
de	uma	família	ligada	à	doçaria,	ela		
considerava-se	 também	 de	 Mato-

sinhos,	não	esquecendo	nunca	a	sua	terra.
Delfina Rodrigues Neto, a minha avó Del-
fina, nasceu a 30.05.1902, filha de Manuel 
José	 Soares	 Maganinho,	 inicialmente	
pes-cador,	 depois	 transportador	 de	 peixe	
de	 Es-pinho	 para	 a	 Ribeira	 do	 Porto,	 o	
que	fazia	com	duas	canastras	ao	ombro	e	
a	pé	e	mais	tarde,	por	força	do	casamento,	
conceituado	pasteleiro.

Delfina Rodrigues Neto (em jovem)

 A mãe da Delfina, Margarida Rodrigues, 
herdara	de	uma	madrinha,	doceira	do	Con-
vento	de	Arouca,	os	segredos	da	doçaria	
conventual	e	desenvolveu	com	o	marido	e	
os filhos (Delfina, Américo e Nestor) uma 
conceituada	confeitaria	 situada	em	Espi-
nho,	na	esquina	da	Rua	2	com	a	Rua	21,	
num	prédio	então	da	família	e	que	hoje	se	
encontra	degradado.
	 Bem	cedo	a	minha	avó	se	revelou	uma	
preciosa	ajuda	no	negócio	e	após	ter	anda-
do	a	aprender	costura,	conforme	manda-
vam	 os	 tempos,	 começou	 a	 trabalhar	 na	
confei-taria.
	 Os	doces	da	confeitaria	Manuel	Soares	
tornavam-se	cada	vez	mais	conhecidos	e	
apreciados e a Delfina calcorreava os ca-
minhos	 que	 a	 levavam	 às	 mais	 diversas	
fei-ras	 e	 romarias,	 como	 Grijó,	Vila	 da	
Feira,	 Passos	 de	 Brandão,	 Sr.	 da	 Pedra,	
transpor-tando	à	cabeça,	grandes	tabuleiros	
com	a	doçaria.
	 E	se	os	doces	eram	uma	delícia,	a	jovem	
doceira	 era	 um	 encanto	 aos	 olhos	 dos	
mo-ços.	A	sua	beleza	começou	a	atrair	as	
aten-ções...	e	as	preocupações	dos	pais.
	 Cedo	começou	a	 troca	de	olhares	com	

um rapazinho, filho de gente rica, que no 
enten-der	dos	pais	não	eram	bem	para	 a	
forma	do	seu	pé.
	 Com	 16	 anos	 caíu	 sobre	 si	 o	 olhar	 de	
um	escultor	afamado,	Teixeira	Lopes,	que	
pro-curava	na	altura	uma	“Ninfa”	para	uma	
obra	encomendada.
 O rosto da Delfina seria o anjo que ele 
procurava	 para	 colocar	 no	 mausoléu	 da	
fa-mília	 Calém,	 no	 cemitério	 de	Agra-
monte.	A-pós	várias	negociações	e	muitas	
condições	(teria	que	ser	só	mesmo	o	rosto)	
lá	veio	a	autorização	para	ela	posar	para	o	
escultor.
	 A	 obra	 nasceu	 no	 estúdio	 de	Teixeira	
Lo-pes	em	Vila	Nova	de	Gaia,	sempre	sob	
a	su-pervisão	de	um	membro	da	família...
não	fos-se	o	diabo	tecê-las.
	 Ainda	hoje	o	belo	anjo	se	encontra	em	
Agramonte	.
	 A	doçaria	cada	vez	mais	 famosa,	ou	a	
Del-fina cada vez mais formosa, atraiu à 
feira	semanal	de	Espinho	um	jovem	bonito,	
ele-gante,	bem	falante	e	próspero	mestre	de	
traineiras	de	Matosinhos,	chamado	Manuel	
Ferreira	 Neto,	 que	 com	 os	 seus	 28	 anos	
de-pressa	se	prendeu	de	amores.
	 Na	companhia	do	seu	amigo	Benjamim	
Grandeiro,	foi	à	barraca	dos	doces	do	Ma-
nuel	Soares	pedir	para	lhe	guardarem	um	
machado	que	havia	comprado	na	feira.
	 Foi	 o	 mote	 para	 a	 conversa,	 para	 o	
namo-ro,	 breve,	 muito	 breve	 (este	 sim	
era	 o	 chi-nelo	 para	 o	 seu	 pé)	 e	 para	 um	
casamento	 não	 totalmente	 planeado	 pela	
jovem Del-fina, que se viu aos 18 anos 
casada	e	a	ha-bitar	uma	casa	que	o	Manuel,	
seu	marido,	comprara	para	morarem	com	
todo	o	conforto	da	época,	na	Rua	Heróis	
de	França,	155	(hoje	159).
	 Foi	um	luxo	só	possível	graças	à	situação	
do	noivo,	jovem	mestre	e	sócio	da	traineira	
Senhora	da	Guia	2ª,	da	Sociedade	de	Pesca	
Lealdade.	Mais	tarde	o	meu	avô	foi	mestre	
da	traineira	Maria	do	Carmo	da	Sociedade	
de	 Pesca	 João	Valente	 D’almeida	Abreu	
(que	por	acaso	e	isso	é	outra	história,	foi	
meu	bisavô).
	 Foi	nesta	casa	na	Rua	Heróis	de	França	
que o casal viveu e criou os filhos. A 19 
de	 Fevereiro	 de	 1924	 nascia	 o	 meu	 pai	
Manuel	Fernando	Rodrigues	Neto,	numa	
terça-feira	de	Carnaval	e	após	uma	noite	
em	que	a	mi-nha	avó	passou	num	baile	em	
Espinho.	Ime-diatamente	o	casal	regressou	
com	o	seu	re-bento	a	Matosinhos	para	que	o	
menino	fosse	registado	como	natural	desta	
terra.
	 Em	 28	 de	 Outubro	 de	 1927,	 mais	 um	
rapaz	veio	trazer	a	alegria	ao	casal	-	José	
Elídio	Rodrigues	Neto.

	 Nesta	casa	nasci	eu	em	1948	e	mais	tarde	
alguns	dos	meus	primos.
 Após o casamento, a Delfininha, como 
passou	então	a	ser	conhecida,	começou	a	
contribuir	para	o	sustento	da	casa,	traba-
lhando	cerca	de	20	anos	como	apontadora	
e	cobradora	na	lota	do	peixe,	trabalho	que	
implicava	os	sacrifícios	de	levantar	cedo,	
deixar os filhos ao cuidado de estranhos 
e	certamente	efectuar	um	trabalho	para	o	
qual	não	estava	vocacionada.
	 Entretanto	nunca	perdeu	os	seus	elos	de	
ligação	a	Espinho	e	tornou-se	numa	espécie	
de	 agente	 em	 Matosinhos,	 da	 Conserva-
tória	do	Registo	Cívil	de	Espinho.
	 Um	 seu	 tio,	 Joaquim	 Luís	 Rodrigues,	
substituto	do	Conservador	do	Registo	Cívil	
durante	30	anos,	atendia	prontamente	todos	
os	pedidos	da	sobrinha	e	enviava-lhe	de	Es-
pinho	os	documentos	que	ela	lhe	solicitava	
para	satisfazer	os	muitos	pedidos	de	conter-
râneos	que	viviam	em	Matosi-nhos.	
	 E	porque	uns	 eram	pobres	 e	 outros	 se	
esqueciam de pagar, a Delfininha teve neste 
“negócio”voluntário	os	seus	prejuízos...
	 A	dada	altura	e	já	velhinho	veio	morar	
para	esta	casa	o	seu	pai	-	Manuel	Soares	
Maganinho,	que	aqui	acabou	so	seus	dias	
sempre cuidado pela filha e também com 
a	companhia	de	um	seu	irmão	-	Augusto	
Soa-res	Maganinho,	que	era	encarregado	
dos depósitos de carvão da firma Kendal-
Pinto	Bastos,	no	cais	do	Sul.
	 Lembro-me	ainda	da	minha	avó,	infeliz-
mente	já	doente.	Cedo	começou	a	ter	gra-
ves	problemas	de	saúde	e	a	menina	bonita	
(que	nunca	deixou	de	o	ser)	tornou-se	numa	
pessoa	incapacitada.
	 Enquanto	 pôde,	 adorava	 deslocar-se	 a	
Espinho,	 de	 onde	 me	 trazia	 sempre	 uns	
do-cinhos	de	ovos,	pelos	quais	eu	esperava	
ansiosamente.
	 Já	mais	tarde,	aos	domingos	sentava-se	
num	cadeirão	de	palhinha	no	portal	da	sua	
casa	e	com	a	porta	entreaberta	ia	conver-
sando	com	as	pessoas	amigas	que	passa-
vam,	enquanto	eu	brincava	por	ali,	muito	
preocupada	 porque	 via	 as	 outras	 mães	 e	
avós,	sentadas	ao	Sol	a	catarem	os	piolhos	
às	crianças	e	eu	não	tinha	piolhos!...então	
a	minha	avó	punha	a	minha	cabeça,	no	seu	
regaço	e	com	as	unhas	fazia	uns	estalinhos	
na minha cabeça, fingindo que matava tam-
bém,	os	meus	tão	pretendidos	piolhos.
	 Era	uma	devoradora	de	livros	e	por	vezes	
esquecia	tudo	por	uma	boa	leitura	(como	
hoje,	 eu	 te	 compreendo	 minha	 querida	
avó)!
	 Como	doceira	que	nunca	deixou	de	ser,	
transmitiu	as	suas	receitas,	embora	na	fa-

MULHERES DO MAR
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mília	não	tenha	tido	grandes	seguidores.		
	 Só	uma	neta	do	seu	irmão	Américo	-	A	
Beijita	-	é	que	seguiu	a	tradição	da	doçaria	
e	é	hoje	uma	excelente	doceira.
	 Lembro-me	e	sinto	ainda	os	cheiros	do	
Natal,	que	associo	à	minha	avó	e	ainda	hoje	
só	me	parece	Natal	quando	sinto	o	cheiro	
ao	creme	queimado.
	 Aos	cinco	anos	deixamos	de	morar	com	
os	meus	avós	e	quando	fomos	viver	para	
a	nossa	casa	na	Av.	D.	Afonso	Henriques	
(1ª	obra	do	Arq.	Sisa	Vieira)	a	minha	avó	
passou	a	ir	passar	temporadas	conosco.	Ela	
ado-rava	 estar	 lá	 pelas	 festas	 do	 Senhor	
de	 Ma-tosinhos,	 altura	 em	 que	 eramos	
vizinhos	 do	 Casal	 Ribeiro	 das	 farturas.	
O	 Sr.	Vitorino	 Casal	 Ribeiro,	 ex-colega	
de profissão da minha avó, também ele 
natural	de	Espinho,	e	amigos	de	infância,	
presenteava-a	 muitas	 vezes	 com	 farturas	
quentinhas	que	ela	“de-vorava”	alheia	aos	
avisos	que	a	família	lhe	fazia,	preocupada	
pelo	exagero.
	 A	par	disto	tudo	estava	uma	mulher	de	
armas,	amada	pela	família	e	que	não	sendo	
de	 grandes	 meiguices,	 tinha	uma	grande	
capacidade	de	amar	e	proteger.
	 Mulher	 ciosa	 do	 seu	 marido	 estava	
sem-pre	atenta	às	“escapadinhas”	do	seu	
Manu-el	e	não	hesitava	em	mostrar	as	gar-
ras	quan-do	se	sentia	ameaçada.
 Nunca quis que os filhos fossem pesca-
dores	e	conseguiu	que	ambos	estudassem	
e	seguissem	carreiras	diferentes	do	pai.
	 Estava	sempre	pronta	a	fazer	paz,	quando	
havia	alguma	guerra	na	família,	sem	con-
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tudo	abdicar	daquilo	que	achava	serem	os	
seus	direitos.
	 Foi	uma	boa	pessoa	e	morreu	cedo,	com	
59	 anos	 a	 07.12.61.	 O	 meu	 avô	 Manuel	
Ferreira	Neto	(O	da	Tata)	sobreviveu-lhe	
3	anos	tendo	falecido	em	30.03.1964.
	 Faleceram	 ambos	 na	 sua	 casa	 da	 Rua	
He-róis	de	frança,	onde	hoje	vive	o	meu	
tio	José	Ilídio.

Delfina Rodrigues Neto (com cerca de 50 anos)

A	longevidade	(101	anos)	de	Antónia		
Lopes	Gomes,	também	conhecida		
por	Ti	Antónia,	foi	muito	festejada	

entre	 a	 classe	 piscatória	 nomeadamente		
nos	utentes	da	Associação	dos	Pescado-res	
Aposentados	de	Matosinhos	a	cujo	lar	es-
teve	ligada	nos	últimos	anos	da	sua	vida.
A	Ti	Antónia	nasceu	a	09.09.1905	na	Fre-
guesia de Lordelo do Ouro  e é filha de 
Ma-nuel	Gomes	Viela	e	Maríana	Lopes.
Como seu filho irei tentar descrever a vida 
desta	Grande	Mulher,	ligada	intimamente	
ao	mar,	e,	que		durante	os	últimos	cem	anos	
assistiu	ao	desenvolvimento	desta	terra	fa-
zendo	parte	da	sua	Memória.
Antónia	muito	 cedo	 começou	 a	 ajudar	 a	
mãe	nos	afazeres		de	casa.	Aos	7	anos	de	
idade,	como	muitas		crianças	foi	matricu-
lada	 na	 Escola	 Primária	 para	 aprender	 a	
ler	e	escrever,	mas,	não	foi	fácil,	sua	mãe	
cedo	a	retirou	da	escola	sem	conseguir	este	
objec-tivo.
Seus	pais,	família	de	pescadores	humildes	
com dificuldades na vida, necessitaram da 
sua	ajuda	para	criar	os	irmãos.	Não	foi	fácil	
a	sua	infância	e	cedo	começou	a	aprender	
a	ser	mulher.
Quando	devia	estar	com	as	outras	crian-ças	
a	brincar	com	as	bonecas,	os	seus	brin-que-
dos	passaram	a	ser:	as	vassouras,	os	pratos,	
os	tachos,	carregar	com	a	bacia		de	roupa	
à	cabeça	e	ir	para	o	rio	lavar.
Cedo	começou	a	aprender	a	 lidar	com	o	
peixe	pescado	nas	águas	do	rio	Douro	por	
seu	pai	e	irmãos	(salmão,	lampreia,	sável,	
robalos	e	outros)	e	na	venda	do	mesmo.
Rápido	se	habituou	a	ser	uma	mulher	pron-
ta	para	enfrentar	a	difícil	vida,	que	nesses	
anos	os	homens	do	mar	levavam.
Ainda	 muito	 jovem,	 conheceu	 o	homem	
da	 sua	 vida	 de	 nome	 Celestino	 Calisto	
“San-turras” de profissão pescador, mais 
velho	4	 anos.	Namoraram	algum	 tempo,	
até	que	chegou	o	dia	do	casamento	com	
19	anos	a	05.10.1924	na	igreja	de	Lordelo	
do	Ouro,	num	dia	de	muito	vento	e	chuva.	
O	 trajecto	de	sua	casa	à	 Igreja	que	dista	
mais ou menos l Km, foi realizado a pé, 
mas,	com	muita	alegria	e	sorrisos.	Durante	
este	trajecto,	a	chuva	era	tanta,	que	um	dos	
chinelos	que	 a	noiva	 calçava,	 foi	 levado	
com	a	corrente	da	água,	sendo	necessário	
correr	para	o	ir	apanhar.
	 Os	primeiros	anos	de	casada,	não	foram	
fáceis,	 começaram	 a	 nascer	 os	 primei-
ros dos dez  filhos, e, com eles algumas 
doenças	 que	 provocaram	 a	 morte	 a	 três	
deles	ainda	crianças.	Com	estes	problemas	

mais difícil ficou a sua vida.
	 Não	 era	 fácil	 ser	 mulher	 de	 pescador,	
criar os filhos e viver momentos de angústia 
como	por	exemplo,	o	grande	naufrágio	de	
1947	e	muitos	mais	dias	complicados	que	
seu	marido	tinha	na	vida	do	mar,	algumas	
vezes	sem	saber	quando	regressava.
	 Quando	chegava	o	tempo	do	defeso	da	
pesca	 da	 sardinha,	 logo	 começava	 nova	
vida	com	a	pesca	da	lampreia	e	do	sável	
no	Rio	Douro,	e	aí	a	mulher	do	pescador	
tinha	 mais	 uma	 dura	 tarefa	 na	 ajuda	 da	
manu-tenção	dos	apetrechos	de	pesca	na	
descar-ga	do	peixe	e	sua	venda.
	 Apesar	de	não	saber	ler	e	escrever,	fazia	
as	contas	de	cabeça	ou	fazendo	rodinhas	
(como	ela	chamava)	somava-as	e	as	contas	
davam	sempre	certas,	 fazia	assim	com	o	
pa-deiro,	leiteira	e	merceeiro.
	 Entre	as	tarefas	de	casa,	nos	serões			e	
di-as	bravos	de	Inverno,	a	Ti	Antónia	tecia	
e fiava a estopa, para fabrico das redes,  
acabadas	pelo	marido	para	a	pesca	no	rio.	
	 A	Ti	Antónia	faleceu	a	28.12.2006	no	Lar	
da	Casa	dos	Pescadores	de	Matosinhos.
	 Quando	 jovem,	 a	Ti	Antónia	 deve	 ter	
vivido	com	outras	mulheres	nas	“tocas	e	
ruelas”		que	inspiraram	o	grande	escritor	
de	“OS	PESCADORES”	Raúl	Brandão.
Deste	livro	recortamos:
	 “É	o	Jeremias,	alto,	de	barbas	de	sargaço,	
o	 Bilé	 e	 o	 Mandum,	 O	 Joaquim	 Sota,	 o	
meu	compadre	Matias,	o	José	das	Facadas,	
o	Mouco	e	o	Bexiga,	queimados	pelo	ar	
do	 largo,	 aquele	 velho	 de	 cachimbo	 nos	
dentes, que de tanto remar ficou curvado 
para	sempre,	o	Manuel	Arrais,	gruisalho	e	
calado,	e	o	moço,	o	Nel,	de	olhos	inocentes	
de	 bicho,	 que	 vai	 pela	 primeira	 vez	 ao	
mar.
	 -	Agora!
	 As	mulheres	da	fonte	deixam	os	cântaros	
e	 deitam	 a	 correr,	 e	 a	 companha	 mete	 o	
om-bro	 ao	 costado	 do	 barco	 e	 -	 oouup-
paaa!	-,	retesando	os	músculos,	empurram	
a	Senhora	dos	Navegantes	que	desliza	nas	
pedras	e	entra	no	rio.

Antónia	Lopes	Gomes

Antónia Lopes Gomes
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Na	Maré	n°	34,	de	Dezembro	último,		
o	nosso	amigo	Manuel	Lopes	dos		
Santos,	da	Murtosa	o	Senhor	San-

tos	que	eu	conheci	em	Angola	em	1968,	
quando	 lá	 estive	 em	 comissão	 militar,	
escre-veu	 um	 pequeno	 artigo	 com	 o	 tí-
tulo	“Do	Mar	da	Torreira	para	o	Canadá”.	
Esse	artigo	era	dedicado	a	Honorato	Silva	
(Bageira),	 natural	 da	 Murtosa,	 que	 foi	
pescador	em	Matosinhos,	além	de	pescador	
do	baca-lhau.
Para	além	da	sua	vocação	para	preservar	a	
memória	das	gentes	e	factos	que,	directa	ou	
indirectamente,	estão	ou	estiveram	liga-dos	
à	pesca	em	Matosinhos,	que	de	outra	forma	
se	iriam	dissipar	no	tempo,	o	BOLETIM	
MARÉ	 possibilitou,	 através	 desse	 artigo	
e	 doutro	 publicado	 já	 ante-riormente,	 o	
reencontro	 de	 familiares	 meus,	 sobre	 os	
quais	irei	acrescentar	algo	mais.
O	Honorato	Silva,	agora	no	Canadá,	com	
saúde	fraca	devido	a	problemas	de	coração,	
é	primo	direito	da	minha	falecida	mulher,	
Maria	Augusta,	 portanto,	 também	 meu	
pri-mo por afinidade. A sua mãe, tia Ana 
Chine-la,	era	irmã	de	meu	sogro,	João	Mar-
ia	Gon-çalves	dos	Santos	(João	Chinela),	
que	tam-bém	trabalhou	por	Matosinhos	na	
pesca	da	sardinha,	mais	 tarde	 tentando	a	
sua	sorte	por	Angola	(Benguela	e	Luanda)	
na	 pesca	 da	 lagosta,	 onde	 chegou	 a	 ter	
dois	 barcos.	Aqui,	 em	 Matosinhos,	 João	
Chinela	ca-sou	com	Maria	Luísa	Pereira	da	
Graça	(Luí-sa	Vilela),	natural	de	Espinho,	
e	que	cegou	de	um	olho	numa	brincadeira	
no	jogo	do	prego	na	praia	de	Matosinhos.	
Deste	 casa-mento	 resultou	 o	 nascimento	
de 6 filhos, 2 dos quais morreram em cri-
ança.	Maria	Au-gusta,	minha	mulher,	foi	
a	2a	da	prole.
Para	além	do	João	Chinela,	a	tia	Ana	teve	
uma	irmã,	a	tia	Florbela,	mais	conhecida	
por	tia	Flor,	que	tendo	vivido	a	maior	parte	
da	sua	vida	em	Vila	Franca	de	Xira,	veio	
passar	os	seus	últimos	anos	de	vida	na	Mur-
tosa,	na	casa	da	sua	irmã	Ana,	onde	faleceu	
(pro-vavelmente	 teria	 outros	 irmãos	 ou	
irmãs,	pois	há	um	ramo	familiar	em	São	
Jacinto,	que	se	alargou	a	Nelas).
O	 tio	 Silvério	 trabalhou	 nas	 traineiras	
de	 Matosinhos	 e	 no	 defeso	 quando	 se	
refor-mou	 trabalhava	 na	 ria	 de	Aveiro.	
Em	Mato-sinhos	a	tia	Ana	e	o	tio	Silvério,	
juntamente com o filho Honorato, che-
garam	a	viver	nu-ma	casa	de	 ilha	na	rua	
Tomaz	Ribeiro,	139,	pertença	da	minha	avó	
Beatriz,	e	onde	tam-bém	viveu	a	mãe	da	
tia	Ana,	chamada	Au-gusta	que,	penso,	foi	
a	madrinha	de	baptis-mo	da	minha	mulher	
Maria	Augusta.		 	 Quando	os	con-

heci,	 viviam	 numa	 casinha	 da	 rua	 1°	 de	
Dezembro,	ao	lado	do	talho	do	Manuel	da	
Adega,	portanto,	em	frente	dos	escritórios	
da	 fábrica	 de	 conservas	 Varina,	 hoje	 o	
Intermarché.	
	 O	tio	Silvério	tinha	uma	particularidade,		
perdia	a	fala	quando	se	emocionava,	recu-
perando-a	alguns	dias	depois.	Pude	teste-
munhar	 este	 facto	quando	eu	e	Augusta,	
já	 casados	 e	 vindos	 de	Angola,	 o	 fomos	
visi-tar	a	sua	casa,	na	Murtosa.	A	tia	Ana	
e	o	tio	Silvério,	tal	como	a	tia	Flor,	meus	
tios por afinidade, estão no meu coração 
por	razões	que	me	dizem	respeito,	de	forma	
indirecta.		 	 Eis	as	razões.
	 Quando	 João	 Chinela,	 que	 viria	 a	 ser	
meu	sogro,	foi	para	Angola,	inicialmente	a	
vida	não	lhe	correu	de	feição,	não	enviando	
di-nheiro	para	a	família	em	Matosinhos,	a	
qual	passou	por	momentos	difíceis,	 com	
fortes	privações,	tendo	que	se	socorrer	da	
ajuda	da	família,	tanto	do	lado	do	pai,	como	
do	lado	da	mãe.	A	Maria	Augusta	foi	viver	
com	os	tios	Ana	e	Silvério	durante	alguns	
anos,	e	com	cerca	de	10-11	anos	foi	viver	
para	Vila	Franca	de	Xira	com	a	tia	Flor	e	
com	o	tio	António	até	aos	16	anos,	onde	
teve	a	possibilidade	de	estudar.	Depois	foi	
viver	com	os	pais	em	Angola	até	1971,	con-
cluin-do	o	curso	de	Formação	Feminina.	
Em	1971	casámos	e,	por	isso,	a	sua	vinda	
para	Mato-sinhos,	onde	concluiu	o	curso	
de	educa-dora	de	infância	e,	trabalhando,	
fez	o	12°	ano	e	obteve	a	licenciatura	em	
História,	para	além	da	pós-graduação	em	
História	do	Porto.	
	 Portanto,	em	ti,	Honorato,	agradeço	tudo	
o que os teus pais fizeram pela tua prima 
Augusta.

Do Mar da Torreira
 para o Canadá

ceba.
	 Esta	 situação	 toma-se	 mais	 evidente	
quando	em	manobras	apertadas	ou	guina-
das	bruscas.
	 Sobre	as	causas	reais,	as	autoridades	ma-
rítimas	competentes	chegarão	brevemente	
a	uma	conclusão.	Há	que	aguardar.
	 Dois	dias	após	o	naufrágio,	os	mergu-
lhadores	retiraram	um	corpo	da	ponte	de	
comando, o qual foi identificado como sen-
do	o	do	António	Barroqueiro.Este	pescador		
irá	receber	sepultura	na	área	onde	resídia.
	 Quanto	às	buscas	para	 recuperarem	os	
corpos	em	falta,	elas	foram	suspensas,	mas	
seria	 vantajoso	para	 estudo	das	 causas	 e	
prevenções	futuras,	que	fossem	retomadas	
logo	que	o	tempo	o	permita.
	 Aqui,	do	Cais	do	Bico,	tendo	como	pano	
de	fundo	as	águas	espelhadas	da	nossa	Ria,	
local	 onde	 os	 três	 infelizes	 pescadores	
iniciaram	os	 seus	 contactos	 com	a	 água,		
e	onde	muitas	e	muitas	vezes	nadaram	e	
aprenderam	a	lidar	com	artes	de	pesca,	es-
crevo	estas	linhas,	algo	emocionado,	pois	
que,	como	eles,	eu	também	por	aqui	vivi,	
nadei,	 aprendi	 e	 trabalhei,	 razão	 porque	
choro	as	suas	perdas	como	de	meus	irmãos	
se	tratassem.
	 Que	 Deus	 os	 tenha	 sob	 a	 Sua	 Divina	
Protecção.

Manuel Lopes dos Santos
01FEV.2007

A	RIA	ESTÁ
	DE

	LUTO
(continuação do artigo da página nº7)

A bela Ria de Aveiro está de luto 
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INFORMAÇÕES SOBRE 
JOÃO FERREIRA NUNES 
ARRUELA

João	Ferreira	Nunes	Arruela	era	natural		
de	Espinho.	Seus	pais	foram	Manuel		
Ferreira	 Nunes	Arruela	 e	 Rosa	 de	

Oliveira	Pinto.
João	Arruela	teve	três	irmãos:	Benjamim	
Ferreira	Nunes	Arruela,	que	foi	meu	avô	
materno,	Álvaro	Ferreira	Nunes	Arruela,	
que	viveu	em	Leça	da	Palmeira,	junto	ao	

por	essa	alcunha,	que	chegou	aos	nossos	
dias(a minha mãe, filha de Benjamim, é 
conhecida	por	Alice	Caronha)	.
OJoão	Arruela	foi	pescador	e	depois,	ain-
da	como	pescador,	foi	sócio	da	Sociedade	
de	Pesca	Senhora	da	Guia	Lda,	constituída	
em	 26	 .03.1919,	 com	 um	 capital	 social	
de	 36000$00,	 sociedade	 que	 possuía	 a	
traineira	Senhora	da	Guia	4°.	Mais	 tarde	
foi	negoci-ante	de	peixe,	com	estabeleci-
mento	na	rua	S.	Sebastião.	No	mesmo	local	
deste	 estabelecimento	 abriu	 depois	 uma	
taberna,	 a	TABERNA	 DO	 CARONHA,	
onde	 também	 servia	 refeições.	 O	 João	
Caronha,	 para	 além	 de	 Espinho,	 viveu	
em	 Matosinhos,	 onde	 faleceu,	 estando	
sepultado	no	cemitério	Nº	2	de	Matosinhos	
numa	sepultura	em	nome	de	Maria	Rosa	
Maio	(	Maria	Fangueira	),	ainda	existente,	e	
separado	do	jazigo	do	meu	avô	Benjamim,	
em	nome	de	minha	avó	Beatriz	Serrano,	
por	uma	sepultura.	Na	sepultura	de	Maria	
Fangueira	 existem	 as	 placas	 de	 faleci-
mento de Serafim Sá Pereira, de Adelaide 
de	 Jesus,	 de	 João	 Sá	 Pereira	 (7.9.1919	 /	
27.12.1991)	e	de	Maria	Alice	Leite	Costa	
Silva	(3.5.1924/17.4.1991).
	 João	Arruela	 casou	 com	 Maria	 Rosa	
Maio	(Fangueira),	que	enviuvara	bastante	
nova.
Maria Fangueira tinha uma filha do 1° 
casamento,	Adelaide	(talvez	Maio	).	
	 Do	casamento	de	João	Arruela	e	Maria	
Fangueira	resultou	o	nascimento	de	Maria	
(talvez	Maio	),	que	era	conhecida	por	Mi-

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

Correspondência	com: Emília Albertina Sá Pereira Vasconcelos

cas,	e	de	Alfredo	Ferreira	Nunes	Arruela.		
	 Embora	 de	 um	 casamento	 diferente,	 a	
Adelaide	era	tratada	e	considerada	por	João	
Caronha com sua filha.
	 A	Adelaide	casou	em	Portugal	com	um	
primo	poveiro	que	estava	no	Brasil,	indo	
ambos viver para lá. Esse primo era filho 
de	uma	poveira	chamada	Amélia.
	 A	Maria	(	Micas	)	veio	a	casar	com	um	
irmão	do	marido	da	Adelaide,	 indo	 tam-
bém
viver para o Brasil. Ambas criaram filhos 
no	Brasil,	mais	concretamente	em	Vitória	
e
Rio	 de	 Janeiro,	 vindo	 a	 falecer	 por	 lá.	
Como	nota	de	curiosidade,	a	Micas	deixou	
Matosinhos,	para	embarcar	para	o	Brasil,	
no	dia	12.02.1930,	dia	em	que	faleceu	o	
irmão	da	minha	mãe,	Henrique	Arruela,	e	
cujos	padrinhos	de	baptismo	foram	Hen-
rique	de	Sá	Pereira	e	mulher	Albertina.
	 Tanto	a	Adelaide	como	a	Micas	visitaram	
a	minha	mãe	e	a	minha	avó	Beatriz	duas	
vezes,	tendo	eu	estado	presente	numa	delas,	
teria	eu	uns	15	anos.	Recordo	que	a	minha	
mãe	era	prima	da	Micas,	 sendo	a	minha	
avó	sua	tia.
 Uma filha da Micas, de nome Alzira, 
costumava	anualmente	visitar	a	família	do	
pai	na	Póvoa	de	Varzim,	aproveitando	para	
visitar	também	a	minha	mãe.	Porém,	há	3	
ou	4	anos	as	visitas	à	minha	mãe	deixaram	
de	 se	 efectuar,	 por	 razões	 que	 a	 minha	
mãe	 desconhece,	 mas	 que	 julga	 estarem	
relacionadas	com	morte	ou	saúde.
 Alfredo Arruela exerceu a profissão de 
piloto	de	barra	no	porto	de	Leixões.		
	 	 	 Faleceu	 ainda	
novo,	porque	levava	uma	vida	desregrada.	

Garrafão,	e	um	outro	que	faleceu	novo	e	
que	tinha	tido	bexigas	loucas,	que	lhe	pro-
vocaram buracos na cara, que ficou uma 
carantonha	ou	caronha,	daí	a	alcunha	de	
Caronha	a	si	e	aos	seus	familiares.	A	al-
cunha	pegou	porque	o	meu	avô	Benjamim	
ficava muito zangado quando o tratavam 
por	irmão	do	Caronha,	e	quanto	mais	zan-
gado ele ficava mais as pessoas o tratavam 

Benjamim e Álvaro Arruela

Nesta foto reconhecemos de pé:Henrique e mulher; Irene e António;.....Margarida; Manuel;......Alzira; Francisco. Sentados: Junto à noiva pai e mãe irmã da noiva) 
do Rocha do Evaristo; noivo João Sá Pereira; Ti Albertina e Ti Henrique; Ti Adelaide “Fangueiro”. Entre as crianças: Rita; Rochinha e a irmã Maria Emília; 
Rosinha; Emilia e Roldão. 



Foi	com	alguma	surpresa,	mas	também		
com	enorme	alegria	que	o	meu	amigo		
de	 sempre	 Isaías	 Nora,	 com	 o	 seu	

irmão Delfim, me convidaram para es-
crever	algumas	palavras	sobre	um	familiar	
meu.	O	meu	avô	materno,	Manecas.
É	claro	que	não	poderia	recusar,	uma	vez	
que	os	meus	amigos	são	lutadores	natos,	
para	que	a	memória	da	nossa	terra	(falando	
nos	 homens	 e	 mulheres	 que	 pelas	 mais	
di-versas	razões	a	enriqueceram),	não	se	
apa-gue.
Pois	 o	 meu	 avô	 Manecas,	 de	 alcunha	
“sa-pateiro”,	 chamava-se	 Manuel	 José	
Mar-ques.	Nasceu	em	Freixieiro,	em	1892.	
Mas	foi	na	freguesia	de	Matosinhos	que	
desen-volveu	a	sua	actividade.	Casou	com	
Matilde	Teixeira	Barbosa,	oriunda	de	Cete,	
concelho	de	Paredes,	e	teve	como	primeira	
casa,	uma	pequena	habitação	na	esquina	
da	 rua	 do	 Godinho	 com	 França	 Júnior.	
Pouco	tempo	depois	a	família	mudou	para	
o	Nº	479	da	rua	do	Godinho,	prédio	ainda	
existente.
A	 primeira	 habitação	 seria	 mais	 tarde	 a	
sua primeira oficina de calçado, contando 
com	alguns	funcionários	dedicados	que	o	
ajudaram	a	abrir	a	primeira	sapataria,	na	
rua	 do	 Godinho	 Nº	 529.	 Mais	 tarde	 em	
1940	 fundou	 na	 rua	 Brito	 Capelo,	 creio	
que	 no	 	 Nº	 401	 uma	 das	 mais	 famosas	
sapatarias	da	época:	“A	Primorosa”.
	 O	avô	Manecas	e	a	avó	Matilde	tiveram	
sete filhos: a Ana da Conceição Marques, 
minha	tia	e	madrinha	de	baptismo,	que	tin-
ha como profissão modista, confeccionava 
roupas	 para	 ilustres	 famílias	 de	 Matosi-
nhos,	 entre	 as	quais	 a	Exma.	D.	Celeste	
Quintas,	 esposa	 do	 Sr.	 Nelson	 Quintas.	
A	Maria	de	Lourdes	Marques,	que	era	a	
res-ponsável	pela	sapataria	na	rua	do	Godi-
nho.	A	Joaquina	da	Conceição	Marques,	
era	 casada	 com	 Crispim	 de	 Oliveira	
Ourives,	então	funcionário	administrativo	
da	“Fá-brica	de	Conservas	Pinhais	&	C.a	
Lda.”	ain-da	hoje	 (felizmente)	existente.	
A	Rosa	Mar-ques,	que	também	enveredou	
pela profis-são de modista, casada com 
José	Maria	Luz,	também	funcionário	ad-
ministrativo da firma “Quintas e Quintas”. 
A	Irene	da	Conceição,	que	faleceu	ainda	
bastante	nova.	A	Maria	José	da	Conceição	

Marques	(minha	mãe),	casada	com	Manuel	
Pinto	 Moreira,	 constru-tor	 civil,	 que	 tal	
como	a	Tia	Joaquina	e	a	Tia	Irene	estavam	
na	 “Sapataria	 Primorosa”,	 sempre	 com	
a	 colaboração	 do	 exemplar	 fun-cionário	
“Chico”,	 ex-atleta	 de	 basquetebol	 do	
Leixões	 Sport	 Club.	 Finalmente	 o	 José	
Domingos	Barbosa	Marques,	casado	com	
Arnaldina	Rosa	Santos	Félix,	que	era	no	
clã	Marques	uma	espécie	de	supervisor	e	
que	mais	tarde	teria	a	sua	própria	sapataria	
“Propé”,ainda	hoje	existente,	e	criada	com	
o intuito de se afirmar no ramo do calçado 
ortopédico.
	 De	 todos	 os	 filhos	 do	 avô	 Manecas	
“sa-pateiro”,	apenas	resta	o	meu	 tio	José	
Marques.
	 O	meu	avô,	 era	um	homem,	amigo	do	
seu	 amigo,	 que	 com	 muito	 trabalho	 e	
sacrifício	fundou	uma	daquelas	empresas	
do	 ramo	do	calçado,	que	 serviu	algumas	
gerações	 de	 Matosinhenses.	Apaixonado	
da	caça,	contava	como	seus	companheiros	
outros	Matosinhenses,	que	não	poderão	ser	
es-quecidos	nestas	humildes	mas	sinceras	
pa-lavras:	 o	 Sr.	 Peres	 (Ourives),	 o	 Sr.	
Gaspar	 do	Talho,	 o	 Sr.	António	 Quelhas	
(Carnicei-ro),	O	Sr.	Manuel	Padeiro,	o	Sr.	
José Pinhei-ro, mais conhecido como Zé 
do	Sinal,	o	Sr.	Brito	(Mestre	Carpinteiro),	o	
Sr.	David,	o	meu	avô	paterno	José	Moreira	
(Mestre Pe-dreiro), etc. Aqui fica o desafio 
para	que	alguém	habilitado	possa	trazer	ao	
“Maré”	a	história	destes	Matosinhenses.

O meu avô “Manecas Sapateiro”
Figuras de Matosinhos.

	 Os	nossos	nomes	são	etiquetas	simples-
mente	impressas	no	frasco	da	essência	do	
nosso	comportamento	passado.

L.P.Smith

Manuel José Marques (Manecas Sapateiro)

Boletim 
MARÈ

Fez no dia 20.02.2007 
três anos de vida gra-
ças ao empenho de:

Sócios Fundadores
001-Josué	Gomes	Fernandes	Tato
002-José	Marques	da	Silva
003-Fernando	Oliveira	Branco	Resende
004-José	Moreira	Pais	Albino
005-Mário	Luís	Rega	dos	Santos
006-Vitória	Meireles	Lopes	Ferreirinha
007-Dinis	Esteves	Galego
008-Manuel	Agonia	Pereira	da	Silva
009-Fernando	Gomes	Ferreirinha
0l	0-António	Augusto	Gomes	Ferreirinha
011-Avelino	Lapa	de	Oliveira	Meireles
012-Israel	da	Silva	Moreira
013	Manuel	José	da	Silva	(Malhão)
014-Mário	Santos	Miguel
015-Delfim Caetano Nora
016-Joaquim	Vieira	Matos
017-Luís	da	Silva	Mendonça
018-Manuel Lopes dos Santos (Garrafinha)
019-Manuel	Artur	Jacob
020-Américo	Lapa	de	Oliveira	Meireles

	 	Sócios Efectivos
021-João	Arruela	Regalado
022-Manuel	Gomes	Calisto
023-António	Manuel	Gomes	Santos	Parada
024-Maria	Celeste	Branco	Nora
025-Maria	do	Céu	Esteves	Galego	Nora
026-Manuel	Rodrigues	Cação
027-Augusto	Manuel	Lopes	Mesquita
028-Isaías	Caetano	Nora
029-António	Oscar	Oliveira	Conde
030-Miguel	Augusto	Tavares	Ferreira
031-António	Correia	dos	Santos
032-Américo	Caetano	Nora
033-Francisco	Granja	Rodrigues	Cação
034-Manuel	Rodrigues	Santos	Miguel	«Rato»
035-António	Dias	da	Silva	«Raião»
036-António	Ferreira	Fortunato	«Nazareno»
037-José	António	Gomes	Ferreirinha
038-Bernardina	Moreira	Fangueiro
039-António	Azevedo	Cunha	e	Silva
040-João	Oliveira	Rocha	e	Silva	«Lourival»
041-Virgínia	Maria	Teixeira	Marques
042-Vasco	Pereira	da	Gama
043-Fernando	Ferreira	Festas
044-Maria	Laudelina	Viana	Torrão
045-Ana	da	Silva	Leal
046-Fernando	da	Silva	Leal
047-António	José	Valente	Ferreira	dos	Santos
048-Virgílio	de	Oliveira	Meireles
049-Isaías	Oliveira	Lopes
050-Júlia	Celeste	Oliveira	Nora
051-Manuel	Valente	de	Almeida
052-António	José	Mota	Ferreira	dos	Santos
053-José	Paiva
054-Fernando	Francisco	Fangueiro
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A	Mulher	e	o	Mar
	na

	Arte	Portuguesa

O	pintor	António	Mendes,	procura	no	seu		
trabalho, diversificar temas locais de 	
Matosinhos	e	Leça,	desde	paisagens	

ao figurativo.
 As suas peixeiras, são mulheres mães, 
elas têm um ar de derreadas pelo esforço da 
vida pesada. A forma plástica como António 
Mendes	 interpreta	 a	 condição	 de	 vida	 das	
mulheres do mar, enquadrando-se no modelo 
de expressão da pintura neo-realista: uma 
forma artística de acentuar volumes físicos 
e expressar através da imagem e da arte, 
libelos ou formas de denúncia e acusação.

A.Cunha Silva
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1-Motim; sepultar. 2-Obcesso no peito das 
mulheres; lista; filha do filho. 3-Ave de rapina; 151 em letra 
romana;	erguei.	4-Visagem;	leitôa.	5-Vinho	fraco.	6-Ceifam;	
utilizara.	7-Batráquio;	sacramentarcom	a	unção;	interpretei	
o que estava escrito. 8-Referente ao naris; afia. 9-Trem de 
cozinha.	 10-Mencionara	 a	 data;	 vacilo.	 11-Indigo;	 chefe	
etiope;	aneis.	12-Invulgar;	espaço	de	tempo;	beca.	13-Vai-
dade;	furiosos.
VERTICAIS: 1-Devoradores; flutuara. 2-Padiola; época; rela-
tivo	ao	anus.	3-Cheiro	útil	para	iluminação,	aquecimento	etc.;	
filete. 4-Carestia; agitar. 5-Referente ao túmulo. 6-Calcular; 
fora	de	tempo.	7-Escumilha	(inv.);	lei;	gemido.	8-Reabilita;	
corai. 9-Averigua. 10-Exclusivas; pacífico. 11-Tipo; flanco; 
enguias.	12-Amarrar;	gargalhar;	daqui	a	pouco.	13-Fulgia;	
velha.
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Atura; praga. 2-Lima; doi; util. 3-Inerte; 
negara.	4-Ora;	ssa;	aco.	5-Acata;	6-Desaparatosas.	7-Ri;	lama-
cal;	is.	8-Esmeriladeira.	9-Asiva.	10-Eta;	ate;	cao.	11-Urinai;	
ironia.	12-Nave;	sos;	pato.	13-Isola;	caros.
VERTICAIS:	1-Ali;	odres;	uni.	2-Tino;	eis;	eras.	3-Umeros;	
motivo.	 4-Rara;	 ale;	 anel.	 5-Apara.	 6-Descamisais.	 7-Po;	
saratil;	ou.	8-Inatacaveis.	9-Atada.	10-Ruga;	ole;	copa.	11-

POESIA

PROBLEMA Nº31

ARMANDO	RODRIGUES

SINGELA	HOMENAGEM	AOS	HOMENS
	E

	MULHERES
	DO

	“OUTEIRO	DA	MACEDA”

	 Vós	que	por	aqui	passais,	descuidados,
	 reparai	um	pouco	na	história	desta	gente
	 que	aqui	nasceu	e	viveu	sempre	crente
	 no	inverter	da	senda	dos	mal-amados.

	 	 Escutai	suas	alegrias	e	lamentos,
	 	 ouçam	as	vozes	do	antigo	Coval,
	 	 e	da	desdita	“Gafanha”	que,	por	sinal,
	 	 foi	palco	de	palheiros	virulentos

	 Aqui	se	formaram	homens	de	verdade;
	 mulheres	que	foram	mães	dedicadas;
	 filhos	que	na	Ria	tiveram	escola:

	 	 Este	é	o	Outeiro	“Maternidade”	
	 	 de	gerações	amantes	e	devotadas
	 	 a	uma	vida	honesta	e	sem	“sacola”.

Manuel Lopes dos Santos

NA:	Este	meu	modesto	soneto,	foi	escrito	na	esperança	de	um	dia,	não	muito	lon-	
	 gínquo,	eu	o	pudesse	ver	esculpido	em	pedra,	para	Perpetuar	a	Memória	das		
	 muitas	famílias	que	neste	local	nasceram,	sofreram	e	morreram,	em	busca	de		

	 um	telheiro,	pão	e	de	um	dia	melhor.
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Quando	eramos	crianças	habituamo-nos	a	adormecer	
nas	noites	calmas	das	safras	ao	som	do	matrtaquear	
dos	motores	das	traineiras	num	vaivém	frenético	por	
esse	“Mar	de	Cristo”
Sonhos	humildes,	de	crianças	humildes	assaltavam-
nos de noite e um painel de barquinhos desfilavam 
perante	a	nossa	imaginação:	
-	Lanchas	robustas	ronceiras		para	aguentar	as	inves-
tidas	do	mar	nas	suas	deslocações	até	ao	profundo	e	
quem	sabe	até	mares	nunca	dantes	navegados	
-bateiras	toscas	mal	pintadas	da	mugiganga;	de	acar-
retar	sardinha	e	bater	a	rede	das	traineiras,	e	outras	
esbeltas,	graciosas	e	garridas	de	uma	beleza	sem	
igual	que	trabalhavam	para	as	companhas	na	Arte	
Xávega	ao	sul	do	Rio	Douro;	e	as	da	Ria	
-catraias	da	faneca	e	do	congro	que	nos	períodos	
do	defeso	matavam	a	fome	a	quem	se	aventurava	
a	pescar	pelas	Pedras	Baixas		e	de	vez	em	quando	
numa	sota	do	tempo	iam	cheirar	os	mares	do	sul	até	
à	Galega,	Valongo	Cartola	e	etc.			


