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Editorial

Volvidos 115 anos do naufrágio em
título, o NAPESMAT - Núcleo de
Amigos dos Pescadores de Mato-

sinhos entendeu realizar uma jornada de
homenagem aqueles homens valentes que,
na luta pelo pão de cada dia para sustento
dos seus familiares, pereceram nessa triste
e histórica data para a classe piscatória.

Entre os elementos do núleo encontra-
vam-se alguns bisnetos das vítimas, que
se dirigiram manhã cedo até á Afurada.

Numa cerimónia simples mas, inundada

de significado, foi depositada uma coroa
de flores na Rua  27 de Fevereiro e foi feita
uma invocação pelo Fernando Resende
(bisneto de Francisco Bastos-Chibante).

Seguidamente o mesmo transporte levou-
nos á Póvoa do Varzim para, de novo e pela
mesma pessoa, dentro Igreja da Lapa, junto
ao Monumento da Súplica ser feita uma
idêntica invocacão.

Após o almoço a comitiva foi gentilmente
recebida numa visita guiada ao Museu
Etnológico da Póvoa do Varzim.

Ao cair da tarde regressa-
mos a casa com a alegria do
dever cumprido.

Dos 105 náufragos, os
nossos familiares: António
Remelgado Barbado; Antó-
nio Domingues Perdido: An-
tónio Remelgado Cheta;
António Remelgado Manco;
António Remelgado Moreira;
Bernardo de Mar Lança; Cae-
tano Ramos Moleiro; Domin-
gos José Palhaço, Domingos
Granja Ralo; Francisco José
Barreiros; Francisco Bastos
Chibante; Francisco Cação o
da Clara; João Evangelista
Porrão; Joaquim Santos Pa-
ço; Joaquim Pereira Simplí-
cio; José Remelgado Rifão;
José Remelgado Manco; Jo-
sé Ant° Valente Costa; José
C. Regalado; José Remelga-
do Moreira; José Gomes Re-
melgado; José Ramos Mo-
leiro; José Patrício Taineta;
José Granja Rato; José Pinho
Pesadello; José Figueiredo;
José Maroa Composto; José
R. Cação o da Clara; Manuel
Granja Rato; Manuel Mathi-
as; Manuel Bucho; Manuel
F Neto Piloto; Manuel José o
da Clara; Manuel Valente
Costa; Marcelino Sapateiro;
Roque da Silva e Severino
Regalado.
27-02-2007 Fernando Resende

Afurada... Rua 27 de Fevereiro. Homenagem com algumas lágrimas
salgadas à mistura, das gentes do mar para os nossos bisavõs.

Flores brancas...na Igreja da Lapa para os valentes pescadores
poveiros que não foram por nós esquecidos.

Evocar o “Naufrágio de 27 Fevereiro de 1892 2525252525
ABRILABRILABRILABRILABRIL
Dia daDia daDia daDia daDia da
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Enquadrado  nas comemorações do

próximo  25 de Abril, e, sobre a
coordenação geral de A.Cunha e

Silva, coadjuvado por Carlos Neto, Junta
de Freguesia de Matosinhos e   NAPES-
MAT (Núcleo de Amigos dos Pescadores
de Matosinhos) levam a efeito uma expo-
sição de miniaturas de embarcações que
estará patente ao público entre  25  Abril e
06 Maio no Salão Nobre da Junta de Mato-
sinhos, com o título:
 “...donde vem essa voz, ó mar amigo!”
A abertura da exposição terá lugar a 25

de Abril pelas 10H00 após as cerimónias
oficiais alusivas a esta histórica data.

As boas-vindas aos visitantes estarão a
cargo do Rancho Fólcolórico dos Pesca-
dores de Matosinhos.

No mesmo dia pelas 16H00 haverá uma
palestra subordinada ao tema:

I-Estaleiros e Construção Naval
-A construção Naval no Rio Leça

na era dos descobrimentos; história do
estaleiro da APDL em  Leça; história dos
estaleiros de Vila do Conde.

Após esta palestra será lançado pela
Edium Editores  uma nova edição do livro
de Raúl Brandão, “Os Pescadores” e
servido um lanche com uma ementa à base
de “Conservas de Matosinhos”

No sábado dia 05 pelas 16H00 nova
palestra em que terão a palavra os constru-
tores de miniaturas:

II-Técnicas usadas na construção de mi-
niaturas de embarcações:

-Bateiras da Ria de Aveiro;
lanchas póveiras e catraias;traineiras e
embarcações diversas.

Durante a Exposição será distribuída
literatura alusiva ao evento.
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 Quando o mar “binha” ao CARTAXO... (XI)

Das seitinhas para o mar...
ou

Como se faz um pescador?

Como escreveu Raúl Brandão - Eu
também nunca mais  esqueci... a
primeira vez que passei no tabuleiro

superior da Ponte de D.Luís (tinha eu quatro
anos de idade e acompanhava a família
numa excursão de fim de safra à Santa Maria
de Adelaide) e olhei em direcção á foz do
Rio Douro. Fiquei  assombrado:

 - Lá ao fundo as casinhas espreitando
umas por cima das outras e arrumadas ze-
losamente como numa cascata, pareciam ca-
ber num báu de recordações, trazido rio
abaixo por um barco rabelo, ou, por uma
graciosa caravela igual às que eu via lá longe
naquele azul imenso  do mar que mal deixa-
va ouvir o eco da sua voz e se enrolava em
caracois de espuma pelo Cabedelo.

A história destas terras minúsculas dis-
persas pelas margens do Rio Douro remon-
ta há muitas centenas de anos   e está intima-
mente ligada ao mar, pescas e pescadores.

Foi por ali que andou o meu bisavô Mei-
reles pai da minha avó Joana, que me segre-
dava ao ouvido:

- O Rio sempre nos deu sustento e o pão,
mas, em paga, nos dias rudes de Inverno
tragava sem piedade os homens um a um!

É para todos aqueles que correram as
margens movediças do Rio Douro de calças
arregaçadas, aos tropeções, bebendo lágri-
mas doces misturadas com o amargo sabor
do oceano, na procura de pão  quando  o
tempo não estava de feição e a fome era ne-
gra, que vai esta nossa sincera homengem,
na figura do Ti Manel Ester.

pelo Ti Manel Ester,
nasceu a 21.07.1927
na Rua Vasco da Ga-
ma na Afurada.

É fílho de Carmin-
do Barros Catarino e
de Hester Gomes

O Ti Manel desde
menino que começou
a estar ligado ao rio
e ao mar por influên-
cia do pai, que nos
tempos livres da es-
cola  o levava para as
lides da pesca na ba-
teira com o bonito
nome de Senhora do
Sameiro, que ele  go-
vernava e era pro-
prietário.

Como qualquer
menino das seiti-
nhas, habitante das
zonas ribeirinhas, o
Ti Manel, entremeou
as tarefas da escola
com a vida dura do
Rio Douro  e do mar.

A atracção  da pes-
ca com toda a sua be-
leza e risco fascina-

Manuel Gomes Catarino mais conhecido

  Pescadores do Ouro. De pé:Terló; Henrique Canuna; Filipe e Bilau.
Sentados: Manuel Cachote; António Botarrão; Luciano; e Américo

Carvalho. A criança é Filipe Calisto.

ram este jovem, que  ao fim do dia, quando
os barcos regressavam do mar, admirava
aqueles homens com o cansaço vincado
nos rostos crestados e salitrados pela ven-
tania do profundo, mas, também, a alegria e
a satisfação do dever cumprido.

Pouco a pouco, o fascínio espontâneo
pelas “Lendas  Homéricas” relatadas pelos
velhos desdentados de tanto roerem os ci-
catrizados cachimbos  companheiros de
muitas horas de mar, foram cimentando uma
ideia firme na mente desta criança que so-
nhava vir a ser um herói dos oceanos.

Como o “Sonho comanda a vida”, depois
de sair da escola com 13 Anos,  o Ti Manel
com o destino traçado foi afoito para a pes-
ca, continuando a trabalhar em todas as
artes conhecidas no Rio Douro,  fazendo
algumas escapadelas pelo  Mar quando o
tempo o deixava.

De todas as artes que praticava a sua
favorita e  mais apetitosa...era a mugiganga.

O tempo passava na sua marcha inevi-
tável, e, pouco depois, chegou a altura de
ir para a traineira.

Foi então que embarcou como moço da
Senhora do Socorro, mas, o barco era fraco
e mal equipado,  pescava e ganhava pouco.

Rápido, encontrou outra traineira, matri-

Manuel Gomes Catarino
 (Manuel Ester)

culando-se para trabalhar no Lobo do Mar
II que escalava muitas vezes o  rio na zona
do Ouro, porque o Mestre  Ti Celestino
Calisto (O Santurras)  morava por ali numa
casa sobranceira ao rio que espreitava o
estado do mar.

Aos 19 anos tive que tomar nova deci-
são: Tropa ou Bacalhau. E tomei:

- Como era de esperar a aventura num
dory chamou por mim e optei pela  pesca,  o
mar  estava-me no sangue. Já sabia o que
era canjar congros de arroba, agora ia coçar
as beiças grossas aos bacalhaus!

Dessas  aventuras no Oceano  ainda hoje
sinto imensas saudades, e sonho com ele
todos os dias!

«E o Ti Manel lá foi...Em louvor  de nosso
Senhor Jesus Cristo»

A “Faina Maior” como muitos lhe cha-
mam levaram-no para os mares nevoentos
da Terra Nova e da Gronelândia onde todos
os anos viviam durante alguns meses,
cerca de três mil portugueses.

O Ti Manel ia ter oportunidade de ser um
gigante pescador de “dory” .

Estes pequenos barcos, galgavam até aos
picos das montanhas de água,  afundando-
se nos seus cavados abismos, onde tudo é
escuro e não se vê o céu.

Manuel Gomes Catarino

Por: Delfim Caetano Nora

(continua na página seguinte)
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A primeira das 12 viagens que o Ti Manel
Ester fez ao bacalhau teve lugar em 1946
num navio à vela de três mastros com o no-
me de Infante Sagres . Era uma embarcação
frágil à  antiga Portuguesa com poucas con-
dições para resistir às montanhas alterosas
que espumavam de raiva quando atiçadas
por ventos tempestuosos. A bordo as tripu-
lações viviam com o credo na boca, e, os
coletes sempre à mão.

Este barco estava matriculado na Capi-
tania do Porto, e, de acordo com os vatící-
nios afundou-se em 06.04.1950. As causas
desta ocorrência foram a velhice. O barco
abriu água pela proa e mergulhou até às
profundezas do Oceano.Felizmente a tripu-
lação foi recuperada por uma embarcação
que trabalhava na mesma zona.

O Infante Sagres era um navio fraco que
inspirava pouca confiança daí que todas
as viagens conhecia um novo Capitão .

Neste barco o Ti Manel conheceu:
- 1° Capitão,   Flávio natural de Ilhavo;
- 2° Capitão,   Irmão do Flávio conhecido

pelo Estreitinho;
- 3° Capitão, Agonia natural de Vila do

Conde.
Para o  lugar do Infante Sagres foi man-

dada construir uma embarcação com
projecto moderno de nome Senhora do Mar.

Neste barco o Ti Manel trabalhou 9 anos
consecutivos, e, foi numa dessas viagens
que teve um acidente em que viu a morte à
sua frente.

O Senhora do Mar saiu do estaleiro com
uma escada fixa ao costado para franquear
o acesso dos pescadores, de, e para os
dorys, porém, na prática cedo se constatou
a insegurança provocada pela escada, em
especial quando o mar se apresentava com
alguma marola.

Conta o Ti Manel:
- Um dia, após concluir o transbordo do

pescado do dorynho para o navio, com o
balanço as ondas, a escada engatou-me na
borda do dorynho levando-o para o fundo
e projectando-me contra o costado do
barco, onde bati com bastante violência
com a cabeça, ficando muito mal tratado.

Atendendo ao meu estado, fui evacuado
para outro navio com melhores condições
e mais  bem apetrechado na assistência
médica, assim, vi-me a bordo  do Capitão
João Vilarinho onde recebi a assistência de
um Médico de nome Dr. Ferreira da Silva
natural de Coimbra  considerado por todos
os pescadores da frota uma pessoa muito
humana e um grande conhecedor da sua
profissão. Passado um mês e pico tive alta
e voltei a fazer aquilo que gostava, que era
pescar!

O Ti Manel sempre foi um bom pescador
e por muitas vezes esteve entre as primeiras
linhas do navio.

O Capitão da Senhora do Mar era João

Costa (João Costinha), um
homem de baixa estatura, mas,
um grande Capitão e um  ho-
mem que se relacionava muito
bem com a tripulação. Diga-
se de passagem que naque-
les tempos as relações entre
tripulações e capitães não
eram muito cordiais. Segun-
do relatos que ouvi ao longo
dos anos de diferentes pes-
cadores, incluindo alguns
familiares meus que labuta-
ram nessa vida  eu fui um dos
que escapei a esse tormento.

Na minha vida profissional
e na ligação que tive com o
mar durante muitos anos, en-
contrei no capitão João Costa
além de bom homem, um exce-
lente profissional, pois, todas
as viagens que fazia trazia
sempre o barco com muito
peixe, na altura  22 ou 23 quin-
tais  que enchiam sempre os
porões da Senhora do Mar
considerado um barco de ra-
zoável capacidade.

Depois do bacalhau o Ti
Manel regressou para as trai-
neiras, foi contra mestre do
Odivelas governado pelo  Ti
Maximino da Afurada.

Embarcou de novo na trai-
neira São Miguel cujo mestre
era o Domingos Vinagre na-
tural de Esmoriz. Foi neste
barco que o Ti Manel iníciou
a sua actividade como mestre
passando depois pelo S. Cos-
me ,Ormus, S.Januário e Padre
Américo.

Em 1997 tentou a pesca do
camarão em Moçambique
num barco  de nome Cobre.

Nesta nova aventura traba-
lhou com alguns pescadores
de Matosinhos que viviam na
Av. Serpa Pinto .

Na foto ao lado
a bordo do ar-
rastão Massa-
relos estão iden-
tificados: Tone
Rifão; Abraão
Cação; João
B o r d e l a s ;
Joaquim Pais;
Quim Quer-que-
beba; Domin-
gos Rifão; Gual-
dino Cadilhe;
Quim da Ameri-
cana; Zé Bichi-
nho e Tone de
Ilhavo.

Ordes às dez na esquina do Girassol...baús aviados e toca a andar
p’ra bordo!

A bordo da traineira Fernando Mário, preparados para mais
uma maré de mar.

Serão de uma família de pescadores...fazer rede.
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Viúvas do Mar
 Adelaide  Conceição

Glória da Silva
Filha de: Alexandre da Silva e de Maria

da Glória Gomes do Mar

Casada com João da Silva Moreira nasci-
do a 05.08.1913, filho de João da Silva e de
Margarida Gonçalves Moreira.

A viúva nasceu em 15 de Dezembro de
1911 e faleceu a 30 de Julho de 1974

O João Moreira foi durante alguns anos,
motorista marítimo das traineiras e arras-
tões: Santo Ivo, Coração de Jesus, Pascoal
Velho, Miragaia e Mar Nosso.

A Morte do João Moreira foi provocada
pelo naufrágio do navio panamiano
OWENDUV  do qual era tripulante.

O navio afundou-se às 23 horas e 45 minu-
tos do dia 13.01.1972 com nove tripulantes
a bordo dois dos quais eram o meu Pai e o
meu Tio.

.................................................................

Silvina Gomes
Oliveira

Era meia noite e dez, quando se efectuou
o inquietante corte de ligações com o navio
em risco. Imediatamente foram alertados os
serviços portuários. O  rebocador Monte
de Leça rumou para o local referênciado,
seguiu-se-lhe o vapor alemão Erick Retzlaff
que acabava de sair do Porto, e, embora
fosse para o sul, na rota para Israel, dirigiu-
se para norte, procedendo a intensas bus-

Adelaide Conceição Glória da Silva

Maria Emília Fernandes
Figueiredo

Filha de:Vicente Fernandes Tato e
Casimira Barros Figueiredo

Casada com Manuel Sá Pereira, filho de
Manuel Sá Pereira Júnior e Fefisménia
Oliveira Pinto, neto Paterno de Manuel Sá
Pereira e Joana Margarida e materno de
António José Gomes Ferreirinha e Ana
Maria Oliveira Pinto.

Deixou cinco filhos:António, Manuel,
Inocêncio, Fernando e Lúcia.

O Manuel Sá Pereira pereceu na tragédia
de 02.12.1947 e fazia parte da tripulação da
malograda traineira D.Manuel.

Conceição Gomes Pinho
Faustino

Filha de: João Pinho Faustino e Ana
Gomes

Casada com António Gomes Remelgado
nascido a 01.04.1895 em Matosinhos.

Filho de José Gomes Remelgado e Erme-
linda Oliveira Pinto.

Neto paterno de José António Gomes
Remelgado e Teresa Gomes dos Santos e
materno de António José Gomes Ferreirinha
e Ana Maria Oliveira Pinto.

Filhos: Deolinda, José, Moisés.
Em 01.06.1945 o António Remelgado

conhecido pelo “Tone Cancujinho” era
tripulante da traineira Srª da Lapa
governada pelo mestre Neca Videira. Por
altura da Galega na manobra de botar ao
mar o Tone foi engatado por uma argola e
arrastado com a rede pela borda fora. O seu
corpo nunca mais apareceu.

Delfim Caetano Nora

Filha de: António Oliveira e de Maria
Gomes da Silva.

Casada com David Gomes da Silva nasci-
do a 23.02.1914, filho de Alexandre da Silva
e de Maria da Glória Gomes do Mar

Foi durante muito tempo motorista da
traineira Mar Celeste.

A viúva nasceu em 24 de Abril de 1921 e
faleceu a 21 de Junho de 1996.

O Marido  faleceu no naufrágio do navio
Panamiano OWENDUV.

Silvina Gomes Oliveira

cas, em  coordenação com o rebocador du-
rante duas horas, mas, todos os esforços
foram em vão pelo que partiu perdendo cin-
co horas de viajem numa pesquisa de soli-
dariedade.

Mais tarde, navegou para à área de in-
vestigação a vedeta da armada Dourada re-
gressando antes do meio dia sem encontrar
vestígios de naufrágio.

O mesmo aconteceu a outro navio, que,
apesar de terem feito o chamado  quadrado
progressivo durante nove horas consecu-
tivas, não divisaram o mínimo pormenor que
lhes permitisse chegar a uma conclusão.

Bateu-se a zona de Norte a Sul, de Leste
a Oeste e nada, para além da forte ondula-
ção, que se fazia sentir. Ao mesmo tempo a
Rádio Naval da Boa Nova emitia chamadas
sem resposta.

Parece que o Owenduv metera água pela
escotilha e adornara, mas o certo é que não
foi possível localiza-lo.

De tarde veio um avião da Base Aérea n°
6 de Montijo e em comunicação constante
com a vedeta da Marinha, Dourada e o re-
bocador Monte São Braz  sobrevoou repe-
tidamente o espaço marítimo onde possi-
velmente se teria perdido o cargueiro vindo
do Porto de Marim em Vila Garcia de Arosa
e que navegava para Marrocos.

Israel Moreira

..........................................................................

  .................................................
Maria Emília Fernandes Figueiredo

Conceição Gomes Pinho Faustino
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HOMENAGEM AOS HOMENS DO FOGO
José Maria -  Motorista Marítimo
Homem do mar e da terra

É extremamente gratificante escrever
algo sobre os nossos Pais e já que
tenho “MARÉ” para o fazer, aqui

relato algumas das suas memórias, não sem
antes enaltecer o trabalho de todos os que
dão a sua prestimosa colaboração a este
Boletim, documento vivo e indispensável
da nossa terra pelas suas tão nobres inten-
sões ao lembrar os Humildes Homens e
Mulheres de Matosinhos e  de outras para-
gens que para aqui vieram, ligados ao mar
e não só.

Quero também agradecer ao meu primo
Manuel Calisto por me ter incentivado a
escrever estas linhas.

(Marrocos) e Centro da Europa, nomeada-
mente a França. Em 1945 embarca numa
viagem mais longa ao Brasil, acabando por
naufragar no Pará em 21 de Setembro do
mesmo ano.

Passa por diversas vicissitudes perden-
do todos os seus haveres e o navio que se
partiu em dois, afundando-se ao ser apa-
nhado por uma violenta tempestade. Com
excepção do imediato, a restante tripulação
foi salva por naturais (Caboclos) que os

profundo da mecânica marítima e procedi-
mentos de rádio telefonia, da qual era tam-
bém portador de certificado emitido pelo
Ministério da Marinha.Muito exigente es-
pecialmente para consigo próprio, mas tam-
bém, com os outros em todas as suas acti-
vidades, todavia sempre generoso e pronto
a transmitir os seus conhecimentos a quan-
tos o quizessem. Era um verdadeiro homem
em toda a sua plenitude. Exemplar trabalha-
dor e muito honesto. Tudo o que fazia tinha
que ser bem feito. Era um perfeccionista e
quem o conhecia sabia que tudo isto era
rigorosamente assim.

Para além de mim que sou suspeito,
existem algumas memórias vivas que podem

O meu Pai, nasceu a 6 de Dezembro de
1905 em Lordelo do Ouro, Porto.

Filho de António Maria e Ana de Oliveira,
chegou a Matosinhos no princípio dos
anos trinta. Foi serralheiro mecânico em
Lordelo, tendo depois rumado para África
(Moçambique), onde decorrido algum tem-
po teve que regressar à então Metrópole
vitimado por doença (febres).

Regressado, foi para o mar nos barcos
da sardinha, sendo o primeiro motorista em
Matosinhos a especializar-se e matricular-
se em motores de explosão das traineiras
mais modernas que viriam a substituir difi-
nitivamente as antigas a vapor, embora
coexistissem ainda durante algum tempo;
sei que trabalhou na malograda “Rosa
Faustino” naufragada  na tragédia de
02.12.1947.

Após esta fase embarca num navio da
Marinha Mercante, um cargueiro de nome
Otelina como 1º motorista (chefe de máqui-
nas). Faz várias viagens ao Norte de África

confirmar estas afirmações.
Ainda me lembro de na altura do defeso

eu ir aos estaleiros ver o meu Pai com a co-
laboração dos seus ajudantes e aqui recor-
do dois nomes, o Gonçalo que era da Afura-
da e o Armando algarvio de Olhão desmon-
tando o motor quase peça por peça para
que tudo fosse devidamente verificado e
feita a manutenção anual geral e novamente
montado.

Esta minha memória refere-se às traineiras
Sto. António do Monte e Novo Sto. Antó-
nio do Monte.

Era um regalo apreciar aquelas instala-
ções, máquinas, equipamentos e instru-
mentos sempre impecavelmente limpas,
assim como, todo o compartimento desti-
nado ao pessoal do fogo.

Recordo aquele cheiro caracteristico a
gasóleo próprio das casa das máquinas, e,
de deitar-me feliz no beliche do meu Pai.

Debilitado por uma doença grave, teve
que se afastar da vida laboral em 1969, vindo
a falecer após várias cirurgias e grande
sofrimento com quase 66 anos de idade em
Outubro de 1971.

Os nossos leitores desculpem se por ve-
zes puxei demasiado a brasa para a minha
sardinha, mas, acreditem que a minha inten-
ção foi só relatar a verdade com muito amor
e carinho, diga-se em abono dessa verdade
tenho muito orgulho no Pai que tive.

António Maria

acolheram, tendo re-
gressado a Portugal em
Fevereiro de 1946 no
paquete Serpa Pinto da
então Companhia Co-
lonial de Navegação.

No mesmo ano in-
gressa na pesca do ar-
rasto  fazendo parte das
tripulações do Pascoal
Velho e Miragaia.

Aquando da grande
tragédia de 02.12.1947
em que naufragaram 4
traineiras, Rosa  Faus-
tino, S. Salvador, D.
Manuel e Maria Mi-
guel perdendo a vida 152 pescadores. O
meu Pai fazia parte da tripulação do Pascoal
Velho e por sua sugestão refugiaram-se à
revessa das Berlengas evitando assim, en-
grossar o número de vítimas desta horrível
tragédia, todavia, ainda sofreram algumas
avarias a bordo, entre elas lembro-me de
terem ficado com um mastro partido.

No início dos anos cinquenta regressa à
pesca da sardinha na traineira Maria do
Alívio, depois Sto. António do Monte e
por fim na Novo Sto. António do Monte,
sempre como motorista de 1ª classe.

Era um homem, com muitos amigos,  ex-
celente Pai de família, casado com Maria
Felismina da Costa nascida a 01.02.1908, fi-
lha de Adão Costa e Teresa Evangelista de
Lima, de cujo enlace nasceram quatro fi-
lhos: Eduardo Maria; Maria José; Benilde
Maria e António Maria.

O Eduardo e a Maria José infelizmente já
falececeram, resto eu António Maria e a
Benilde, que por ser mais velha me ajudou
a relatar alguns dos factos aqui descritos.

Não posso deixar de lembrar o  papel
importante que a minha Mãe Maria Felis-
mina, uma verdadeira Mulher do Mar, de-
senvolveu na nossa criação, com muitos
sobressaltos, viveu como todas as  mulhe-
res que tinham os homens no mar, cuidando
na rectaguarda, lá ia criando os seus filhos
por vezes com muitas dificuldades. O meu
Pai era um grande profissional, conhecedor

José Maria motorista marítimo

Traineira Novo Sto. António do Monte
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MULHERES DO MAR
MARIA DO CARMO GOMES

A minha mãe chamava-se Maria do
Carmo Gomes. Nasceu no dia 10
de Dezembro de 1905, na Rua de S.

Pedro em Matosinhos.
Era filha de João Filipe Ramos, mais co-

nhecido por Tio João Esquecido, e de Felis-
berta Gomes. Foi baptizada em Matosinhos
e teve por madrinha a Tia Docarmo Cuca.

andava na pesca do bacalhau e, depois  ain-
da fez três viagens, dedicou-se posterior-
mente à pesca da sardinha, foi mestre de
muitas traineiras e também patrão.

Eu, a sua filha mais velha, também Maria
do Carmo, nasci nas Caxinas, os meus  ir-
mãos em Matosinhos, durante as safras.

A Maria do Alívio nasceu na travessa
dos Loureiros na casa da Tia Maria Char-
neira; a Maria Alice na rua do Sul; a Maria
da Guia e a Maria Bonança na Avenida
Serpa Pinto, na ilha do Tio Manuel Cigau.

Em 1941, viemos morar definitivamente
para Matosinhos para a Travessa dos
Loureiros, N°25 e aí nasceram o António, o
Manuel, a Maria da Conceição (que vive
em Itália), o José e o Iídio.

Foi aqui, em 13 de Outubro de 1944 que  a
minha mãe sofreu o maior desgosto da sua
vida, com a morte do meu irmão José  que
tinha na altura 10 anos. Morreu de acidente
no cais do Sul, entalado entre duas embar-
cações quando brincava na motora do meu
pai “Maria da Glória”. Nunca mais o
esqueceu. Falava dele todos os dias.

Durante muitos anos vivemos nesta Tra-
vessa até comprar uma casa na Rua Álvaro
Castelões, N° 500, onde actualmente é o
Centro Comercial Álvaro Castelões.

Era uma pessoa de bastantes posses mas,
muito modesta e amiga de ajudar os outros.

Conversava com toda a gente, não fa-
zendo distinção entre ricos e pobres.

Com ela ninguém passava fome. Levava
os pobres para casa, dava-lhes comida e
por vezes, até dormida.

Criou-nos várias situações delicadas , de
entre as quais vou-vos contar esta:

“Andava uma pobre senhora com os seus
cãezinhos a pedir e, todos os dias passava
lá por casa para buscar a sua esmola. Um
dia, de manhã, quando entrei em sua casa
nem queria acreditar. A minha mãe tinha
dado dormida à Maria dos Cãezinhos e aos
cães.Chamei-lhe a atenção e ela respon-
deu-me que alguém tinha que ter caridade”.

- Quem foi que vos serviu?
Se fosse o patrão, mandava-nos entregar-

lhe a ele. Se fosse o empregado, mandava-
nos dar escondido do patrão para este não
lhe ralhar.

Era muito amiga dos filhos mas, muito
exigente na nossa educação. Aos domingos
não nos deixava ir passear, tínhamos hora
marcada para tudo e à noite nem de casa
saíamos.

Extremamente católica praticante, todos
os dias antes de jantar rezávamos o terço e
depois de comermos dávamos graças a
Deus. Eu ainda hoje não me esqueço disso.

Ás vezes também se zangava, mas pas-
sava-lhe depressa. Contava-nos que quan-
do era nova e a magoavam ou diziam mal
dela, ajoelhava-se em frente a uma imagem
de Nossa Senhora de Fátima, olhava para
ela e dizia:

Nossa Senhora me disse
Para que choras mulher
Dás maus-tratos ao teu corpo
E gostos a quem te mal quer

Nossa Senhora me disse
De cima do seu altar
Menina faz por ser boa
E deixa o mundo falar

Depois sentia-se mais alegre.
Gostava imenso de crianças. Que o digam

os seus netos que ainda hoje se lembram
das brincadeiras que juntos faziam, assim
como das histórias que lhes contava. Eram
histórias dos tempos antigos sobre lobi-
somens, bruxas e almas penadas.

No dia l de Janeiro de 1968 morreu o meu
pai e a minha mãe ficou viúva aos 62 anos.

A minha mãe morreu no dia 4 de Outubro
de 1973, com 67 anos de idade, no antigo
hospital de Matosinhos. Estava doente mas
manteve sempre a lucidez, pedindo-nos que
cumpríssemos as suas últimas vontades.

Assim o fizemos.Muito obrigada mãe pe-
lo exemplo e pela educação que nos deste.

Maria do Carmo Gomes Fortunato

Como era costume nesta época, os pesca-
dores das várias regiões do país vinham
viver para cá na altura da safra e, no defeso
voltavam para as suas terras. Por esta razão,
sendo os meus avós naturais das Caxinas,
a minha mãe nasceu em Matosinhos.

A minha mãe contava-nos que a sua in-
fância e adolescência foi muito triste. Ficou
órfã de mãe aos 6 anos, juntamente com
dois irmãos mais novos. Triste destino tive-
ram, morreram ambos afogados. Um aos 12
anos na doca de Leixões e o outro, aos 13
anos, num naufrágio no alto mar.

O meu avô voltou a casar e ela ajudou a
criar os irmãos que apareceram deste casa-
mento nestas circunstâncias foi obrigada a
trabalhar desde pequena.

Quando estava bom tempo ia ao sargaço,
atava redes, ia à lenha às bouças, plantava
couves e batatas. Até chegou a ir ao mar.

No Inverno ficava em casa a fazer rede.
Quando atingiu a maioridade veio para

Matosinhos trabalhar nas redes, no arma-
zém do senhor Antoninho Reguengo, du-
rante o período da safra.

Em 31 de Janeiro de 1926 casou com José
Fortunato, também das Caxinas, mais conhe-
cido por Zé da Sambenta.

Deste casamento nasceram 13 filhos. Dois
morreram ainda bebés e outro aos 10 anos.

No raiar da sua vida de casado o meu pai

Maria do Carmo Gomes

Na foto. De Pé: Ilídio; José; Manuel e António. Sentados:
Bonança;Guia; Alice; Alívio; Carmo; Conceição

Era assim a Tia Docarmo do
Esquecido, como lhe chamavam.

Ainda hoje encontro pessoas
que me dizem que muitas vezes
ela lhes matou a fome. Nunca a vi
ser má para ninguém e dizia para
não nos vingarmos das pessoas
que nos faziam mal, nem que as
odiássemos.Não queria um tostão
de ninguém.

Quando íamos à loja e trazíamos
dinheiro do troco a mais, tínhamos
que ir logo levá-lo. Perguntava-
nos:
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Ti’ Emília Garrana

MULHERES DO MAR

Emília de Oliveira Granja

Emília de Oliveira Granja foi a segunda
filha do Ti’Francisco de Oliveira
Granja e de Maria de Oliveira Alegre.

Em criança viveu uma vida despreocu-
pada, isto é, procurando seguir as pisadas
de seu pai, irmão da Santa da Misericórdia
de Matosinhos, daí ser uma aluna, na Ins-
trução Primária, na Escola do Adro, onde
não foi além da 3.ª classe. Nem isso a preo-
cupou muito…

O importante, para ela, era lavar a roupa
de casa, no Rio Leça, pouco importando as
margens. Mas, se possível, na Pont’ Tava-
res. Era ali que se sentia mais à vontade. De
quando em vezes ia mais além, para o
Areinho, ou então para o Moleiro.

Era o que gostava de fazer esta filha da
Ti’Maria, alegre como era, pouco se impor-
tando com os carregos que lavava à cabeça.
Tinha uma infância feliz, apesar de o tra-
balho, de casa, não a matar. O importante,
era a vida que empregava naquela sua tarefa
de ajudar a casa e teve uma adolescência
despreocupada: o pai era pescador – mestre
de uma traineira -, a mãe assoberbada com
os filhos que ia dando ao Ti’Xico, quase
todos de seguida, pouco tempo havia para
dar atenção aquela filha que ia desbotando
como uma flor.

De tal ponto, que até o dia do seu nasci-
mento, veio a ser protelado: não é que esta
Emília nasceu, verdadeiramente, a 11 de No-
vembro, de 1918, mas só veio a ser regista-
da a 25 desse mês. Coisas de antigamente
tão usuais em homens do mar, ao que, di-
zem, para não pagar uma multa...

Veio a perder essa “flor” no dia em que
se enamorou do segundo filho do Ti’João
“Fanata” e da Ti’Rosa dos Santos Ramalho,
mais conhecida pela “Cuca”, a irmã mais
velha da Ti’Francelina, mulher do Ti’An-
tónio “Sabeler”.

E, assim, a 9 de Setembro de 1941, con-
traiu matrimónio com Ti’Hernâni “Fanata”,
por coincidência, a data do casamento do
filho de ambos, o mais velho, então cele-
brado a 9 de Setembro de 1973, com a aqui-
escência do seu irmão, Ti’Albino “Fanata”,
ainda vivo, felizmente.

Nessa altura, Ti’Hernâni “Fanata” traba-
lhava longe de Portugal, em Moçambique,
então à pesca do camarão. Era a sua tarefa:
cuidar dos filhos que criou e não desam-
parar o amor da sua vida.

Deixemos, entrementes, este episódio,
para voltarmos aos primeiros momentos,
após o casamento da Emília de Oliveira
Granja com o Hernâni de Oliveira Lopes.

Foram viver para uma das casas da viela
da sogra do Ti’Hernâni e mãe da Ti’Emília,
a viela da Ti’Maria “Garrana”, a mulher do
“Xico da Margarida”, como era conhecido.

Ali viveram alguns anos, sem que a
Ti’Emília abdicasse do seu nome de guerra.
“Hei-de de ser “Garrana” toda a vida,
mesmo que alguns queiram que eu não
seja…”, afirmou ela, um dia, convicta da
sua determinação.

Nos primeiros tempos de casada, foi tra-
balhar com a sogra, a Ti’Rosa “Cuca”, nas

sempre anunciada do seu filho.
Teve a sorte de ser compensada, longos

meses depois, desse infortúnio. Paralela-
mente, lutou para que a vida lhe sorrisse,
um pouco, do seu vale de lágrimas, vertidas,
nessa desgraça. Agora, o rapaz, ainda que
marcado para a vida, respirava saúde. Ao
menos isso.

Posteriormente, em 1949, deixou a viela
da Ti’Maria “Garrana”, mudando-se para a
Travessa Comendador Camacho Teixeira,
vulgo Rua do Cú Tapado, onde comprou
uma casa, de parceria com o seu homem.

Ali ergueu os seus sonhos de mulher in-
dependente, reencontrando, a sua avó e
patrono do seu nome de guerra. Demorou,
pouco, essa ligação.

Em 1950, morreu a sua inspiradora, uma
Garrana que lhe deu vida e ser. Ficou triste,
não abandonada, por essa criatura de Deus,
ao ponto, de na sua hora do adeus, das
coisas terrenas, ir “morar” para junto da-
quela “alma de Cristo”, a sua eterna
vontade, o jazigo onde “mora” a Ti’Garrana.
Mas, naquele tempo, há muito que tinha
perdido aquele jeito alegre de viver. Não
que ela desconfiasse dos amores terrenos.
De tal modo assim foi, que ainda deu ao
Ti”Hernâni ”Fanata” um rapaz, mais novo
14 anos, que esse filho mais velho, o cau-
sador de uma vida de chagas difíceis de
curar. É a culpa de um pagador de promes-
sas sem fim para os seus pecados…

Curiosamente, depois de falecer está
sepultada ao lado de uma companheira dos
seus tempos de criança, a Ti’Emília do “Bar-
roso”, sua companheira e amiga das grandes
alegrias, por vezes, atraiçoados por um
amor mais ou menos correspondido. Coisas
tão próprias de uma juventude por melhor
fazer. Nem isso separou uma eterna amizade.

É essa a homenagem que pretendo per-
petuar, “ad eternum”, a uma mulher vareira,
do mar de Matosinhos.

A Ti’Emília “Garrana” merece isso e muito
mais. Além de ser uma mãe exemplar, soube
lutar, em todas as horas, para o melhor bem-
estar de seus filhos. Que o diga aquele que
lhe causou as maiores aflições de uma vida
tão vergastada por amores e traições.

Coisas tão vulgares entre gente do mar
de Matosinhos.

Também é verdade…
É a melhor homenagem que lhe presta o

filho mais velho, o causador de muito dos
seus dramas. É o mínimo que se pode fazer:
ser reconhecida por quem tanto a amou e
ainda por cima causou-lhe um monte de
trabalhos, sem ser por mal…

A. O. L.

bancas de peixe, mesmo defronte da Rua S.
Sebastião, a casa “adoptiva” da Ti’Rosa
“Cuca”, antes de ser casada com o Ti’João
”Fanata”, pois foi ali criada, no sal da “Cu-
ca”. Simultaneamente, ajudava-a a vender
da traineira que tinha a seu cargo. Era uma
tarefa que ela nunca descuidou, antes esti-
mulou.

Com a vinda do primeiro filho, começaram
as mil tormentas para esta “Garrana”, que
nunca deixou de o ser. Ao princípio, alegre
e contente da vida. Veio, depois, o segundo
filho, Mário de seu nome. Não durou muito
este petiz: uma meningite o levou desta para
melhor, isto é, para o eterno descanso.

Não ficaram, por aqui, os seus trabalhos.
É que, pouco depois, de novo o azar bateu-
lhe à porta: o seu filho mais velho tinha de
ser operado. O médico, Alcino Pinto, indi-
cou-lhe o caminho a seguir, pois o rapaz só
muito dificilmente se safaria, com vida.

Até com esta “sorte”, esta mulher de De-
us, teve de lutar.

Agarrou-se, à vida, bravamente, pela sor-
te do seu filho, o amor que tinha gerado no
seu ventre. Quantas vezes, desesperada,
ao ver o seu filho chorar, por dores que não
eram as suas, ao ponto de incomodar as
pessoas que vinham no eléctrico, vindo
Hospital de S. António, no Porto, para Ma-
tosinhos, depois do curativo.
Resistiu. Heroicamente. À vida e à morte,
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MULHERES DO MAR
Maria das Flores Miranda

Hoje, ao voltar a falar de Mulheres
do Mar, apenas tenciono procurar
sensibilizar todos aqueles que têm

a paciência de lerem os meus modestos
artigos, para o trágico destino a que muitas
mulheres estão talhadas, desde o humilde
berço, especialmente as que ao mar estão
ligadas através de pais, maridos ou filhos.

Todos sabem que a vida do pescador é
uma vida atribulada. É uma vida de alto
risco, onde, dia e noite, se vive de coração
nas mãos sempre que o vento se levanta
ou o mar se agita. É duro para quem lá anda,
mas também é doloroso para os familiares
que em terra têm o pensamento nos seus
entes queridos que foram para o alto mar
em busca de sustento para os que em terra
impacientemente os aguardam.

A título de exemplo, vou falar de uma Mu-
lher da Murtosa, de uma mãe sofredora que,
felizmente, vive entre nós e que há pouco
perdeu mais um filho nas águas do mar.

Em Abril de 1924 nasceu na Freguesia de
Murtosa Maria das Flores Miranda, filha
de Urbano de Oliveira e de Isabel de Jesus
Miranda, ele moliceiro e ela doméstica.

Esta menina veio ao mundo num lar
bastante carente e num período muito difícil
para as famílias portuguesas, mas veio

“ganápo” mais atrevido, correndo à
“basquilha “o garnizé que tentasse entrar
no seu poleiro.

Depressa a menina passou a ser mulher...
e que bonita mulher! Aos dezanove anos
casou-se com um rapagão, seu vizinho e
da mesma idade, de seu nome José Maria
Barroqueiro. (Zé Vidreira)

Em 1943, em plena 2a Guerra, a vida era
extremamente difícil e cheia de dificuldades,
mesmo para quem trabalhava no “duro”,
como o José; umas vezes no Moliço, outras
nos barcos mercanteis no transporte de
mercadorias diversas e de sal a granel, bem
como na pesca na Ria.

Nos fins dos anos 40 o jovem casal vai
para Matosinhos afim de ali conseguir mais
alguns “trocados” para fazerem face às des-
pesas cada vez maiores com a chegada dos
filhos. Destes, uns sobreviviam outros não.

Todas as safras, até aos anos 60, o casal
deslocava-se para que o José se matricu-
lasse nas traineiras, (Boanita, Pólo Sul, Stª
Isabel, etc.), mas a vida pouco melhorava,
pois que, do provento anual, nada restava
para alimentar as bocas que iam surgindo
com frequência regular.

A Maria e o José, optam pela emigração
e vão para os Estados Unidos, onde esti-
veram até finais dos anos 80, regressando
à terra natal para descansarem e viverem
um pouco melhor a vida que lhes restava.

Durante o período de vida útil, a Maria
das Flores deu ao mundo 13 filhos, tendo
restado com vida 7 no início de 1992.

Com a perda dos outros 6 filhos, ao longo
de cerca de 20 anos, a Maria das Flores e o
José, sofriam, mas foram-se conformando,
aceitando os desígnios que lhes estava re-
servado, mas, como se isso não bastasse,
em 1992 perderam o seu filho Francisco Ma-
nuel Miranda Barroqueiro, de 33 anos de
idade, quando andava na faina da pesca
no Nordeste Americano, não sendo o seu
corpo mais encontrado.

O desaparecimento deste filho deixou
marcas profundas neste já idoso casal, pro-
vocando traumas que afectaram a saúde
do José. Contudo, a Maria mesmo sofrendo,
reuniu as forças que lhe restavam para cho-
rar o desaparecimento do filho e cuidar do
seu companheiro de uma vida que agora
muito dela precisava.

O José, depois de muitos anos depen-
dente da sua Maria, partiu desta vida, em
18.07.2006, ficando sepultado a umas cen-
tenas de metros do Outeiro onde nasceu e
da casa onde cresceu.

Porém, as dores alternadas são as que
mais marcas deixam no coração humano,

ficando a Maria indefesa e triste, exposta a
mais um doloroso choque:
“... TRAGÉDIA NO MAR NO NORDESTE
AMERICANO...”

Mais um filho da Maria das Flores perde
a vida quando por ela (vida) tanto lutava!

António Miranda Barroqueiro, de 55
anos, casado e pai de dois filhos, desapa-
receu no mar em 27/28 de Janeiro de 2007,
quando o barco de pesca que comandava,
Lady of Grace, naufragou com seus quatro
pescadores a bordo, sendo o seu corpo res-
gatado, ao fim de dois dias de buscas.

Esta MULHER DO MAR...,Mulher da
Minha Terra...,que me viu nascer e crescer,
sempre com um sorriso espelhado no seu
agradável rosto, tendo sempre uma palavra
amiga e um gesto carinhoso para quem dela
se abeirasse, tem hoje a marca do sofrimento,
esculpido nas suas faces e, nas lágrimas
que vai vertendo, aos 83 anos de idade,
deixa transparecer tudo o que a VIDA lhe
deu e impiedosamente lhe vai retirando.

Nesta data encontra-se já nos Estados
Unidos para acompanhar a “Jóia que Deus
lhe deu “até à sua última morada e, ao mes-
mo tempo, dar apoio moral à sua numerosa
descendência radicada naquelas paragens.

Resta-lhe ainda cinco filhos, a Júlia, o
José, a Alda, o Albino e o Artur, doze netos
e quatro bisnetos, para neles e com eles,
depositar as suas tristes lembranças, as su-
as doces e amargas recordações, e as lá-
grimas que ainda tiver para verter.

Para esta SENHORA, exemplo de vida e
sofrimento, vai a minha profunda estima e
consideração, o meu muito sincero respeito
e o desejo que viva muitos anos mais junto
de nós e dos seus.
Manuel Lopes dos Santos 2007/FEV/03

dotada de uma excelente saúde e de uma
beleza invejável.

Desde criança ajudou a mãe, nos afazeres
da casa e no cuidar dos mais novos que
iam chegando, aprendendo tudo pela or-
dem natural, sem ter conhecido as carteiras
de uma escola onde pudesse alargar os
horizontes do seu infantil conhecimento.

Assim, foi vivendo em harmonia com o
seu meio, brincando às pedrinhas, saltando
à macaca, fazendo amizades com as crianças
do seu tempo e pondo em sentido algum

Maria das Flores Miranda

Francisco Manuel Miranda Barroqueiro
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Maria Olga Alves Moreira

Consta no Bilhete de Identidade que
nasceu em 15 de Julho de 1925.
Outros documentos de identifica-

ção indicam 15 de Junho, data em que ela e
familiares sempre festejaram o aniversário
natalício. O pai, Francisco Alves Moreira,
foi mestre trolha, ligado à construção do
Farol da Boa Nova, ao Quartel dos Bom-
beiros de Leça e a muitas obras que ficaram
em Matosinhos, então Vila e hoje Cidade.
A mãe, Maria Adelaide da Silva Portulez,
conserveira e doméstica, zelosa no amanho
da casa e preocupada com a educação das
filhas Maria Olga, Celeste, Margarida e Fer-
nanda, quatro bonitas raparigas que eram
o orgulho dos pais e que, pelo seu porte e
beleza, constituíam motivo de justificada
admiração e respeito dos rapazes de então.

Maria Olga Alves Moreira casou, em 6
de Novembro de 1948, com Francisco Mo-
reira de Castro, nascido em 7 de Janeiro de
1924, em Matosinhos, filho de Zacarias
Moreira de Castro e de Maria de Oliveira
Gomes Tavares. Deste casamento nasceram
dois filhos: Maria Isabel, (nascida em 24 de
Setembro de 1949) e Zacarias Moreira de
Castro (em 13 de Julho de 1951). O casal
criou, também, a sobrinha Maria dos Anjos,
filha da Celeste, falecida em 1959, quando a
menina era bebé.

Francisco, também conhecido pela alcu-
nha de “Chico do Rita”, que herdara dos
progenitores, começou a “andar ao mar”
quando tinha cerca de 14 anos de idade.
Completou o Curso de Mestres de Pesca
na Escola de Pescas da Junta Central das
Casas dos Pescadores, conforme diploma
com data de 14 de Maio de 1959. Ficou
aprovado no exame de mestres de cerco,
galeões e traineiras e demais embarcações
de pesca costeira, conforme carta emitida
pelo Departamento Marítimo dos Portos do
Douro e Leixões em 7 de Maio de 1959. Fez
parte de várias companhas como pescador/
chalandreiro, terminando essa sua acti-
vidade na traineira Mar, governada pelo
Mestre Ramiro Patrício, no final da safra de
1959. No defeso da sardinha, dedicava-se
à pesca do sável nas águas do rio Douro,
na Ribeira.

Por volta de 1960 e depois de uma curta
passagem pelo navio alemão Eiffel, matri-
culou-se na Marinha Mercante Portuguesa,
tendo trabalhado, sucessivamente, nos
navios Braga, Funchal e Uíge. Neste último,
transportou tropas de e para o Ultramar. De
referir que, quando tinha de auxiliar a carga

e descarga de urnas com os restos de sol-
dados mortos na “guerra colonial”, o
“Chico do Rita” nunca quis receber qual-
quer remuneração pelas horas extraor-
dinárias em que tal trabalho era feito.

Maria, sua mulher, foi “conserveira”, nas
fábricas Pedro Marocho, S. José e Algarve
Exportadora. Ao serviço da fábrica S. José,
foi, também, “salgadeira”, na praia.

Nessa época, anos 40 e 50 do século XX,
Matosinhos era o maior centro da indústria
conserveira no Norte de Portugal, com
muitas fábricas em laboração permanente.
As ruas fervilhavam de gente, animadas
com a alegria e o bulício das mulheres que
vinham, todas as manhãs, a pé, das fregue-
sias vizinhas de Leça da Palmeira, Santa
Cruz do Bispo, Perafita e Lavra e que, ao
fim da tarde, corriam para as suas casas,
preocupadas, ainda, com a ceia para o
marido e filhos. Dados estatísticos de 1940
indicam 3.050 trabalhadores na indústria
conserveira, em Matosinhos, 78% dos
quais eram do sexo feminino.

Nos finais da década de 1960, Maria pro-
curou trabalho na lota e armazéns de venda
de peixe, primeiro ao serviço de Henrique
Noronha Soares (Pacheco) e, depois, de
Fernando Mendes Soares (Pacheco), onde
trabalhou até 1990.

O seu dia de trabalho começava bem ce-
do, por volta das cinco da manhã, numa
azáfama constante, a carregar e descarregar

momentos de recolhimento e oração
profunda, ali pediu a intercessão dos seus
Santos devotos para os bons resultados
dos estudos dos netos, para os êxitos pro-
fissionais dos seus protegidos, para a boa
saúde de familiares.

Vivendo sempre em terra, Maria foi, tam-
bém, uma “Mulher do Mar”, esse mar imen-
so de riqueza, de onde vinha o peixe com
que sempre trabalhou, mas onde moravam,
também, as angústias e tristezas de entes
perdidos e a ansiedade por notícias de seu
marido Francisco, que andou nesse “mar
salgado”, onde contraiu uma doença
cancerígena na garganta, que lhe viria a pro-
vocar uma morte prematura, em Julho de
1971, tinha ele, então, apenas 47 anos de
idade.

Maria foi uma Mulher de Matosinhos,
nascida e criada na Rua França Júnior, ao
lado da Adega Leixões, numa casa que tan-
to amava e de que se despediu, com muita
mágoa, na manhã do dia 26 de Dezembro
de 2006, quando o pessoal do INEM a
conduziu para o Hospital Pedro Hispano,
onde viria a falecer, ao princípio da tarde de
18 de Janeiro de 2007, com 81 anos de idade
e 35 anos viúva.

Onde quer que esteja, Maria continuará
a olhar pelos seus “filhotes”, que a guar-
dam, na memória, como uma mulher que,
em vida, foi um exemplo de trabalho, um
modelo de virtude e um motivo de orgulho.

Adolfo Coutinho (genro)caixas de pescado, atender os
pregões de arrematação de pei-
xe, fazer as entregas aos clientes
retalhistas sempre apressados
na partida para a venda diária
nas aldeias minhotas, receber e
memorizar as quantias que só
seriam pagas no fim da semana
e, finalmente, lá pelo meio-dia,
arrumar e lavar a lota e o armazém
para nova luta na madrugada se-
guinte.

Foi assim durante muitos
anos, enfrentando o frio das ma-
nhãs na praia, numa entrega
total ao trabalho, que preferiu
continuar para além da idade de
reforma, só parando quanto ti-
nha já quase 75 anos de idade.

Livre da obrigação diária da
venda de peixe que, contra-
riando a vontade dos filhos, es-
colheu prolongar enquanto
pôde, Maria passou a fre-
quentar, com maior assiduidade,
a Capela de Santo Amaro. Ali
cultivou amizades, ali teve Maria Olga Alves Moreira
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A baleia que entrou no Porto de Leixões

Estavamos no início dos anos
cinquenta (1952) do século
passado e no mês de Junho. A in-

formação de que uma massa enorme se en-
contrava a flutuar e à deriva, terá partido
de um cargueiro que navegava a noroeste
de Leixões a umas quarenta (40) braças.

Alguém de entre a tripulação avisou a
capitania que a dita forma se assemelhava
a uma baleia. Como este achado se encon-
trava numa zona de navegação da marinha
mercante, pondo em risco de abalroamento
os navios que transitavam nesta àrea, foi
dado conhecimento às autoridades marí-
timas. Estas decidem enviar para o local uma
das vedetas de patrulha costeira, que no
caso era a Corvina que estava de serviço.

Depois de encontrada a baleia, esta é atin-
gida com tiros (2) de artilharia, mas, já estava
morta, sendo depois rebocada para Leixões
e “ancorada” no canto noroeste.

A notícia do achado foi divulgada pelas
rádios e jornais a televisão ainda não tinha
chegado a Portugal. Foi num fim de semana
e isso facultou a ida de imensa gente ao ca-
is do norte, a qual se deslocou nos trans-
portes colectivos públicos, automóveis,
motorizadas, bicicletas e a pé. Foi uma
autêntica romaria.

Como o animal estava “ancorado” ao lar-
go, a uma boa distância de terra, só de bar-
co é que se podia ver de perto as dimensões
do maior gigante dos mares, mesmo do
planeta e então os que tinham barcos de
catraiar (barcos oficialmente autorizados
para transporte de pessoas) lá foram: o ti
Manel Malhão; António Cavalinho;
Gabriel Manco;Amadeu Gato;Mário
Canhoto; Fernando Cácá; Nélinho Gato;
Quim Gato; Porte Jaleca; Quim Jaleca;
Narciso Cavalinho e outros de quem não
recordamos os seus nomes.

Não querendo perder a oportunidade de
ganhar uns escudos, rambém rumaram para
a zona outros barcos, que não estavam

 O rapaz também amarrou o “pinaço” do
pai e os irmãos Tarecos o Zé e o Tone tam-
bém desandaram dividindo o que angaria-
ram entre si, o rapaz ficou unicamente com
as gorjetas por ter tomado conta das bi-
cicletas.

A posição da baleia na água não dava a
ideia precisa do seu tamanho real. Tinha a
cabeça e a cauda na direcção do fundo, só
se via o costado crestado pelos vestigios
da penetração dos projectéis com que foi

Narciso Oliveira Branco (Cavalinho)

autorizados a catraiar, arriscando-se a
sanções (multas ou outras penas), entre
eles estava o Zé Tareco e o irmão Tone e
com estes um rapaz filho do dono do
pinaço que estes utilizaram. Chegados ao
local de embarque, enquanto os adultos
remavam o rapaz de início fez de cobrador,
recebia o que os passageiros quizessem
dar, não havia preço fixo. O rapaz fez as
duas primeiras viagens, depois ficou em
terra como angariador de passageiros e
tomava conta das motorizadas e bicicletas.

No final da tarde, quando já não havia
clientes para ver a baleia rumaram para o
porto serviço para amarrarem os barcos.

atingida e o seu aspecto (ou imagem) era o
de um mini-submarino.

O cetáceo tinha morrido provavelmente
há muito tempo pois já cheirava mal e à sua
volta haviam imensos bocados de gordura.
Já estava em adiantado estado de decom-
posição. Passados poucos dias, assim como
entrou no porto de Leixões saíu rebocada
doca fora para uma praia das proximidades
de Lavra onde foi esquartejada e
enterrada...entre os esquartejadores estava
um individuo de nome “Quim Ferreiro”
muito conhecido no meio piscatório.

Boletim MARÉ de luto

A 22.02.2007 partiu prematuramente para
a sua última morada  José Augusto Rodri-
gues dos Santos nascido em Matosinhos
a 19.05.1948.

José Augusto Rodrigues dos Santos

Este nosso amigo, filho e neto de pesca-
dores, foi desde a primeira hora um inflexí-
vel apoiante e assíduo leitor  do BOLETIM
MARÉ, e, tal como muitos de nós, um gran-
de guerreiro pelas coisas da nossa terra.

De origem humilde o José Augusto foi
um homem simples que abraçou causas de
grande significado social.

Os seus inúmeros amigos recordam com
saudade os tempos em que militou na J.O.C.
(Juventude Operária Católica) tendo como
companheiros entre outros: Florêncio
Moça; Fernando Folha; Nelson Prado; Zé
Calisto; António Dourado; Joaquim
Fernando; os irmãos Paquete, António e
José; António Balbino; Manuel Serafim;
Lino Castanho; António Esteves; Zé
Carlos; Albuquerque; Óscar; Manuel
Esteves; etc.

Estarás sempre ao nosso lado.
José MoreiraDentro da bacia de Leixões, a baleia a ser admirada por curiosos transportados pelos catraieiros

Por: Adelino Oliveira Lopes
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A Mulher e o Mar
 na

 Arte Portuguesa

Desde madrugada,
Capitaniadas pelo vento,
As vagas
Repetem os ataques
A mole de cimento
Da muralha.

As rochas
Escorrem suor
A cada arremetida.
As vagas,
De crista erguida.
Espumam de raiva,
Descem praia abaixo
E retomam a subida.

A batalha
Soa forte,
Há ranger de dentes,
Pragas, impropérios,
Gritos de morte.

A luta começou
Quando Deus,
Da terra, as águas apartou.
E há-de terminar
Quando, exangue,
A rocha se render
Ao vencedor,
Ao mar.

ETERNA LUTAETERNA LUTAETERNA LUTAETERNA LUTAETERNA LUTA

CALDEIRA PEDRA

Os dois exemplares de texto e ilustração
escolhidos para este “A Mulher e o

Mar” na Arte Portuguesa,  têm em comum
o facto de serem de dois autores anónimos,
ou melhor dizendo, de pseudónimos .

Podemos encontrá-los nas mais diversas
publicações ligadas  a Matosinhos e neste
caso , ao livro das festas de 1967.

A ilustração do tema sobre motivos do
mar aparece muitas vezes nas capas de

revistas e livros.
Quanto ao poema “Eterna luta” em tudo

se afirma como um trabalho concorrente aos
jogos florais do Orfeão de Matosinhos, que
ilustram bem a intrepetação do meio
piscatório, da sua luta, da sua voz, mas
também neste caso especifico às investidas
do mar contra os paredões das docas.

A. Cunha e Silva
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PALAVRAS CRUZADAS

PROBLEMA Nº32

Armando Rodrigues

HORIZONTAIS: 1-Parente por afinidade; espécie de padiola.
2-Oceanos; depósito de material de guerra. 3-Antecede o
rei; patifes; oca. 4-Imensidade; liga de cobre e zinco; trocas.
5-Rente; possui; massa gelatinosa. 6-Desgostosa. 7-
Averigua; cilindrica. 8-Ampliaras. 9-Irmã do pai; possuir;
rádio televisão portuguesa. 10-Aveiro tem uma; nivelam;
data. 11-Pref. de negação; condensar; gemido. 12-Costurou;
alienada; 13-Lavrai; embarcação antiga; cursos naturais de
água.
VERTICAIS: 1-Assim seja; tomba; poderosa. 2-Proferir; já
foi nosso. 3-Sair; rejeita; pura. 4-Espaço de tempo; honesta;
monarca. 5-Tempêro; pêlo de ovelhas (pl.inv.); arguído. 6-
Cascatas. 7-Desabar; regidez. 8-Requestaram. 9-Alimento;
senhor (abrev.); dez centos. 10-Nocivas; fornicar; muito.
11-Adv. de lugar; subsiste; grito de dor. 12-Toca; mercado;
13-Filas; antiga moeda indiana; damas de companhia.
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Emoção; inumar. 2-Dada; rol; neta. 3-
Acor; cli; icai. 4-Careta; bacora. 5-Zurrapa. 6-Segam, usara.
7-Ra; ungir; li. 8-Nasal; apara. 9-Bataria. 10-Datara; oscilo.
11-Anil; ras; aros. 12-Rara; dia; toca. 13-Alarde; irosos.
VERTICAIS: 1-Edaces; nadara. 2-Maca; era; anal. 3-Odor;
gas; tira. 4-Careza; abalar. 5-Tumular. 6-Orcar; tarde. 7-Ol;
regra; ai. 8-Iliba; rosai. 9-Apurais. 10-Unicas; pacato. 11-
Meco; ala; iros. 12-Atar; rir; loco. 13-Raiava; anosas.




