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Como uma onda do mar, verde/azul doce...
vamos homenagear neste dia, de Norte a
Sul do País, os nossos antepassados pesca-
dores, depositando nas suas campas  uma
flôr e uma lágrima de saudade!

PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES
10H00

Sessão de boas vindas. Paços do Conselho
“Matosinhos há 60 anos”, exibição de filme.Salão Nobre

11H00
Visita guiada ao Porto de Leixões nomeadamente ao Cais Sul, à Pedra do

Espinheiro, à Inscrição Comemorativa da Visita de D.Manuel II, ao Titã e ao
Senhor do Padrão.

13H00
Almoço oferecido pela Câmara Municipal de Matosinhos

15H30
Inauguração da Exposição

 “Caixa da Memória- Tributo aos Homens que foram ao bacalhau”
 Auditório Infante D.Henrique - APDL, Leça da Palmeira

16H00
Sessão de Encerramento

Assinatura de protocolo entre a Câmara Municipal de Matosinhos e o
Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Norte.

Apresentação do acervo documental do Sindicato
 dos Trbalhadores da Pesca do Norte.

Intervenções de diversas entidades oficiais
 e representantes da classe piscatória.

“As crenças da Mulher do Mar”
Conferência pelo Prof. Cunha e Silva representante do NAPESMAT (Núcleo
de Amigos dos Pescadores de Matosinhos) na Sessão Solene das comemorações.

Encerramento com uma sessão de poesia dita por Aurelino Costa.

.31 de Maio dia do pescador!Editorial
A BARRA DA MORTE

A FOZ DO RIO DOURO

Alertado  por gente que tem
entranhado o cheiro da maresia,
corri esbaforido no sábado 14 de Abril

até à entrada da Barra do Douro para assistir ao
lançamento do livro em epigrafe e ao mesmo
tempo, rever e conhecer gente que tem muitas
histórias sobre o mafarrico do mar para contar.

Pela aparência, alguns dos presentes assis-
tiram em 11.05.1932 à lamentável tragédia do
vapor GAUSS que vítimou seis  experimenta-
dos homens dos salva-vidas Carvalho Araújo e
Porto, que substimaram a força e a matreirice do
seu ídolo e adversário de sempre ... o mar.

Apesar de decorridos mais de setenta anos,
os pescadores continuam a levantar o mesmo ti-
po de problemas a vários níveis, e, em Dezembro
último assistimos a mais uma tragédia, semelhan-
te à do Gauss, em que as vítimas que pereceram
a poucos metros da restinga, eram tripulantes
da motora “Luz do Sameiro”.

Naquele local histórico, lembrei-me da forma
desembaraçada como o ti Carlos Brandão nos
dá conta das tormentas que passava quando ia
com o meu pai buscar a traineira Funfeta à car-
reira. O motor daquela traineira era tão fraco,
que quando a maré  estava a encher não tinha
força para vencer o mar, e,  foi muitas vezes
atirada perigosamente contra o Cabedelo.

Foi com imenso prazer que conheci Rui Pica-
rote Amaro autor do livro, filho de José Fernan-
des Amaro Júnior piloto da barra entre 1929 e
1957 que nos deixou imensos relatos escritos
de naufrágios, acidentes , encalhes, manobras
embaraçosa no Porto de Leixões, Rio e Barra do
Douro, assim como na costa e no mar.

Do livro recheado de interesse destaco o pre-
fácio escrito por Francisco Sequeira Cabral entu-
siasta de navios e navegação,  autor nomeada-
mente , do suplemento do nº 234 da Stella Maris,
de Março/Abril 1987, intitulado Naufrágios e
Acidentes Marítimos na Costa Portuguesa
(1823/1986).

Sobre a obra de Rui Picarote prefacia aquela
insigne figura:

“Temos de reconhecer o mérito da iniciativa.
Esperamos que o autor continue com os novos
trabalhos que tem em mente para um melhor
conhecimento da vida dos portugueses no mar,
que o mesmo é dizer da nossa identidade e do
que aconteceu na nossa costa e sobretudo nas
barras do Douro e Leixões. Prestará assim um
bom serviço à cultura nacional”.

Delfim Caetano Nora
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 Quando o mar “binha” ao CARTAXO... (XII)

Companha do Zacarias Camaço com jogadores do Atlético que vieram a Matosinhos para jogarem contra o :Leixões.De pé: Adão; Alberto; ???; Manel
de Leça; ???; ???; António Maravalhas; Esparrela; Mateus; ???; ???; Bendito; Diamantino; Sebastião. De Joelhos: Mário; Toninho Maravalhas;???;
Zé Guirra;Abraão; Luís da Vaca.

Por: Delfim Caetano Nora

O lugar do mar
...somos todos do lugar do mar.

Afirma o poeta Casimiro de Brito”Al-
guém me disse que certas aves choram/
quando lhes falta o mar/por muito tempo”.

Este verso subtil e sensível, assenta nos
nossos antigos pescadores que agora lon-
ge do mar, tudo fazem para o não chorar.

Estas “avisraras” não largam o mar.
No seu imaginário e tempos livres, dedi-

cam-se a construir miniaturas de barcos e
outros instrumentos de marear. Pelas suas
mãos passa a memória e a cortina nevoei-
renta do tempo como se tivessem o mar a
entrar nas suas casas, pela soleira da porta
adentro.

Não são barcos de navegar, são barcos
de sonhar o mar. Eles fazem bateiras da arte
xávega, lanchas poveiras, catraias, chalan-
dras e traineiras, tudo o que viram onde
trabalharam, ou que sabem pela memória
dos mais velhos que olharam a arribar a
Leixões.

Leixões o porto de abrigo, o porto de mar
que também foi de esperanças, desesperos,
alegrias breves e dores profundas, de rique-
za e miséria, a ele arribaram os de Viana, da
Apúlia, de Esposende, Aver-o-mar, da Pó-
voa, ou Vila do Conde - vinham do Norte,
tocados pela nortada.

A este porto chegaram também os do Ou-
ro, Afurada, Espinho, Murtosa, Torreira ou
Ilhavo , etc- trazia-os o sudoeste.

O Porto de Leixões, braços abertos em
forma de abraço (Molhe Norte e Molhe Sul),
no seu regaço a todos acolheu. Por isso,
Matosinhos não é só um meio, é o centro, é
a convergência.

A história do mar daqui  é global, é múlti-
pla e congregradora, sendo assim, que
quando atravessamos a avenida de plata-
nos do Parque Basílio Teles, as falas, o vo-
zeirismo que vem dos bancos, são falas do
mar.

Cada banco é um banco de dados: neste
fala-se dos naufrágios, no outro, das trainei-
ras a fogo, naquele ao fundo do paladar
das caldeiradas a bordo ou das pedras e
baixios ao largo.  Mais à frente, respiga-se
sobre a categoria do mestre e camaradas e
um magote de homens feitos e com juízo ri-
se a bandeiras despregadas do seu tempo
de malandrices - o tempo das seitinhas.

Pelos modos como falam, ou como barre-
gam, vê-se que um dos  pescadores sabe
de cavernames, o outro de redes e ainda
outro do encascar. Alguns em círculo e de
pé desfiam os nomes, os feitos e os “fei-
tios”dos armadores e dos donos das fábri-
cas de conserva.

E as alcunhas? Meu Deus, são mais do
que as mães do mar!

Fulano é da Murtosa, conhece-se pela
“pinta”, sicrano é da Afurada e beltrano da
Póvoa - topa-se pelo ar.

Algém berra por cima de todas as vozes:

oh camaradas...somos todos do lugar do
mar.

Estes homens heróis e mártires, estão na
origem da criação do Porto de Leixões. Es-
tes homens religiosos e crentes ergueram a
Capela de Santo Amaro. Estes homens so-
ciais e faternos, fundaram a Casa/Lar dos
Pescadores. Estes homens do desporto
construiram “tostão a tostão” o Estádio do
Mar. Estes homens memória e património,
criaram um jornal a “Marezinha” como gos-
tam de lhe chamar, e é nestas folhas de pa-
pel que retratam com imagens e textos o
sentir, o rugido ou o maralhar dos sons
vindos do lugar do mar.

Agora que já pagaram  as dízimas, resta a
estes homens da cultura mareira riscar no
papel o seu museu do mar. Obra com que
sonham, com que sofrem, onde se revêm (a
eles e aos antepassados), e a quem querem
legar os seus bens espirituais, os seus co-
nhecimentos, os seus segredos - das pa-
lavras aos utensílios do mar.

Com esta obra, eles querem fechar o ciclo
das promessas que fizeram ao mar: desde
as crenças à fé.

Os pescadores de Matosinhos, de pés
firmes na terra, olhos no céu e pensamento
no mar, para além da vida, querem oferendar
a esta terra a sua memória, tanto como em
louvor a Deus a sua alma.

A. Cunha e Silva

(continua na página seguinte)
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Sonhos de Ganapos

Quando éramos ganapos habituamo-
nos a adormecer sobre as enxergas
nas noites calmas das safras ao som

do matraquear 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 à vela semelhantes aos que esti-
veram intimamente ligados aos feitos dos
portugueses no Oriente, desfilavam peran-
te a nossa imaginação:

- Lanchas robustas, ronceiras, de fundo
em quilha para aguentar as investidas do
mar nas suas deslocações até ao profundo,
onde, depois de largadas as caças chegaram
a arrastar à pareja, ou,  atravessar o Oceano
numa viagem entre o Brasil e a África como
no tempo da vassourinha, e, quem sabe
governadas pelos poveirinhos até mares
nunca antes navegados da Terra Nova e
da Gronelândia, para pescarem o bacalhau;

-Catraias graciosas que levavam homens
descalços e esfomeados  nos dias de defe-
so até às pedras baixas, e, em situações de
desespero, numa sotinha, à Cartola, Galega,
Quebrada, Cabeço do Profundo e muitas
vezes aos Morraceiros;

-Bateiras de Matosinhos, toscas, mal
ajambradas, da mugiganga, de acarretar
sardinha, bater as rede  e levar as compa-
nhas de e para bordo das traineiras, numa
nova maré de mar;

-Bateiras das Companhas de Ovar, de
fundo chato, poderosas, esbeltas, gracio-
sas e algariadas a navegar,  que davam
trabalho a centenas de homens e gado, na
Arte Xávega, ali... pelo sul do Rio Douro.

- Bateiras da Ria de Aveiro de uma beleza
sem igual, que imperam naquela paisagem
de sonho que em tempos foi considerado
“o maior viveiro de peixes da Europa”. Tra-
balham: na mugiganga, chinchorro, er-
vagens, vervigoeiras, mercanteis, caçadei-
ras, patachas, etc.

-As chalandras, ladinas a ajudar: a fazer
os lanços; descarregar o peixe; transportar
pessoal; desviar as traineiras de cima da
rede quando uma viração de vento mau ou
um rolheiro as garreavam para o meio do
lanço; na esfrega (rapar as barbas dos
cascos) das traineiras nas praias do Titan
ou na da Mulher Morta; levar os nossos
sonhos de crianças até aos cantos noroeste
(Ouriços) e sudoeste para apanhar-mos uns
fatocos e uns pipis para assar.

Todos estes barquinhos virados de can-
galhas com os paneiros a servirem de soa-
lho, recolheram ao longo da nossa costa,
muitas famílias humildes de pescadores
deslocados à procura de melhores

pesqueiros, ou quando fugindo às garras
dos temporais arribavam nas praias lagea-
das de areias doiradas.

Antigamente, éramos ás centenas á pro-
cura de uma lata em chapa para  construir-
mos o nosso barco miniatura, só possível
com a areia na Praia Nova, junto  á restinga,
sonho que uma nova maré destruia com
uma vaga mais impetuosa.
   Junto aos trilhos dos eléctricos e  com-
boios, transformados em  improvisadas bi-
gornas, formavam-se, a brincar, futuros
construtores de barcos a sério.

Hoje, em algumas zonas do litoral enfu-
nam-se as velas, e, lá para o Sul, na linda
terra da Murtosa, soa  a voz do arrais:

- Vamos na hora do Santíssimo Sacra-
mento!

Em terra, crestada pelas maresias e
choramingando, soluça a Ti  Evangelina:

- Que Deus vos  leve e traga a salvamento!
Delfim Caetano Nora

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

Recompensa
Caros Amigos
Acabei de ler o vosso último Boletim

Nº36 e não resisti ao impulso de vos con-
tactar por esta via, a mais económica e rápida
para mim, para vos dizer o seguinte:

1º - Tive acesso ao Boletim MARÉ a partir
do número 6, salvo erro (estou no escritório
e os Boletins estão devidamente guardados
em minha casa) e, desde então, tornei-me
um leitor compulsivo dos escritos e um
atento contemplador das fotografias, fican-
do cada vez mais conhecedor da grandiosa
história dessa classe que foi a alavanca
mestra para o crescimento e desenvo-

lvimento desta terra:  OS PESCADORES. 
À coragem, abnegação e sacrifício dos

pescadores e suas famílias e ao contributo
que deram para o desenvolvimento de ou-
tras actividades, a montante e a jusante,
creio que, apesar de algumas homenagens
e uns tantos monumentos,  jamais será con-
cedido o devido reconhecimento por esta
terra que dizem ser de horizonte e mar. 

2º -  Obrigado,  meu velho e grande amigo
Israel Moreira,  por me teres feito rejuve-
nescer cinquenta e muitos anos e recordar
com muita alegria a nossa Seitinha da Rua
Álvaro Castelões.  Que bem me lembro,
Rael, dos amigos e brincadeiras que refe-
riste e, ainda, das nossas “excursões” aos
Domingos à tarde, saindo da Praia Nova e
indo nós, miúdos de 9, 10 e 11 anos, através
dos penedos protectores do cais, num mis-
to de ginástica, natação e alpinismo, até ao
extremo poente do Cais do Sul, onde
ficávamos a contemplar as traineiras que
saíam do porto para a faina.  E os encontros
aos Sábados, ás sete da manhã, para irmos
até à lota “apanhar” umas sardinhas dos
cabazes transportados pelos camaradas, em
bordões, aos ombros, de cuja venda ás
”peixeiras” resultava o “pilim” que nos per-
mitia ir a casa do Sr. Sousa do Cinema, com-
prar as terceiras plateias para irmos às  mati-
nées ver e rever “O Monstro Vermelho
Ataca”, “O Super Homem Foguete”, “ O
Fantasma do Homem Diabo”, etc.

Com um sentido abraço de solidariedade
para todos aqueles que têm tornado
possível a feitura do que para mim é já de
leitura gostosamente obrigatória:  O Boletim
MARÉ.

João Coelho

(continuação da página anterior)

Companha da traineira MAR SALOMÃO governada pelo nosso amigo Ricardo Catarino.Esta fotografia
foi tirada na antiga Rua de S.Pedro em frente da Loja do Papagaio e nela reconhecem-se: David
Giesteira, João Nora, Domingos Giesteira, Tone da Hora, Pirata de Esmorins, Quim Esteira, Ilísio,
Raúl de Ovar, Tone dos Cotos, Zé Tato, Moisés Escrivão, Tone Zé, Jorge de Terra, Zé, Américo Esgana
o Ferro, Paínho Manuel, José António Poveiro, Agostinho Gavina e Zé de Espinho.
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Para concluir o ciclo de artigos
divulgados com o título ”Quando o
mar binha ao Cartaxo...” nada
melhor que homenagear a Seitinha do
Bairro dos Pescadores e ao mesmo tempo
divulgar um texto rubricado pelo Prof.
Fernando Pires e publicado no livro do
“ORFEÃO DE MATOSINHOS” dedicado
às Festas ao Senhor de Matosinhos do ano
de 1964.

O Pescador
Nasce com toda a naturalidade, sem que

os jornais o anunciem. Não obriga a marcar
quarto na casa de saúde, não mobiliza
médicos nem parteiras, e não provoca
aquele movimento característico dos
grandes acontecimentos. Não! É já o quarto
ou quinto; pode também ser o oitavo ou o
nono, porque esta gente sempre a lidar com
o mar não põe limites à generosidade de
Nosso Senhor... Pode, ainda, ser o primeiro
que a coisa passa-se com a mesma sem-
cerimónia. Já que toda a sua vida se
caracterizará por uma descontracção
natural, o pescador começa por sê-lo desde
a primeira hora.

Tem, necessariamente, de ser assim
porque, cinco ou seis dias depois do
sucesso já a mãe tem de sair. Vai trabalhar
para a rampa do pescado, para a lota ou
para o mercado. Pode, ainda, ir consertar
as redes ou trabalhar para o armazém.

Vá para onde fôr, o catraio ficará entregue
aos cuidados da avó, mas, o mais certo, é
ter por guardião um mafarrico de sete ou
oito anos que se preocupa, acima de tudo,
com a brincadeira e deixa o miúdo berrar à
vontade. E, afinal, este exercício pulmonar
não lhe faz mal nenhum porque, quando
mais tarde andar “ó mar” e chegar ao caís,
de partida para outra faina, terá de vencer
um concerto de barulhos entre eles o do
mar, para se fazer ouvir chamando a
“chalandra” que o leve à traineira:

- “Oóóóóó daa Vareeeeiira!...”
Como qualquer outro exemplar da

espécie, seja ele visconde ou marquês, nos
primeiros tempos da existência, alimenta-
se de leite mas, apenas atinja o desenvol-
vimento suficiente, vemo-lo numa tentativa
de adaptação ao que vai ser a base da sua
alimentação: o peixe.

É mais ou menos por esta altura que ele
percorre, pela primeira vez, a viela cimen-
tada por onde se despeja na rua toda a ga-
rotada da ilha em que vivem três ou quatro
famílias. Gatinhando atrás dos irmãos mais
velhos, arrasta-se para o passeio, onde vai
aprendendo toda a espécie de brincadeiras
a que a miudagem é capaz de se entregar.

No dia em que descobre que também se
pode andar de pé apanha a primeira das
muitas surras a que terá direito, porque
despejou, para o chão, um alguidar de

sardinhas que a mãe tinha
para vender.

Durante os cinco anos
seguintes a sua existên-
cia será o único mar de
rosas que a vida lhe pro-
porcionará porque, aos
sete anos, num dia de fim
de verão, começarão os
seus trabalhos. E que
trabalhos!...

A mãe ou a irmã mais
velha:

- “Benho marticular o
poder sair a barra. Esta fase durou até ao
primeiro cigarro, altura em que lhe pareceu
ser já grande demais para brincadeiras.

Aos catorze anos vai à Capitania. Matri-
cula-se e arranja um barco. Vai como
“moço” aprender todos os segredos da arte
e, três ou quatro anos depois, atinge a
maioridade. Passa a ser “camarada”, com
direito à caldeirada e à “parte”, por inteiro.

É mais ou menos por esta altura que se
apaixona pela “Mila” ou pela “Ludres”. É a
cachopa que lhe convém. Tem tradições na
família e pergaminhos tão valiosos como
os dele. Como a dele, também a sua árvore
genealógica se alimenta por raízes
profundas que, há séculos, lançou no mar.

Alguns ramos dessa árvore fizeram
história na pesca do bacalhau, nos tempos
heróicos dos barcos à vela ou em arrojados
actos de solidariedade em ocasiões de
naufrágio.

piqueno... “
-  Já tem sete anos?
- “Fázi-os no mês de San Martinho”.
Pronto! O negócio está tratado. A mãe, a

troco de uns cabelos a menos se o pro-
fessor fôr de certa idade, ou de umas exal-
tações se ainda novo, perde o cuidado do
Quim. O professor e, se necessário, o
“poliça”, lá lhe tratam do rebento traquina
e endiabrado.

Nos primeiros dias de escola não abre a
boca porque os vizinhos são, ainda,
desconhecidos e o professor - ”o nosso
Zé disse” - tem lá uma régua para os que se
portam mal. Mas o acanhamento dura
pouco. O professor não é o papão e os miú-
dos têm uma tendência natural para a cama-
radagem.

Na escola pode vir a ser um bom aluno e
- honra lhe seja feita - há muitos que não
ficam a dever nada àqueles prodígios que
iriam estragar-se à escola oficial mas, mercê
de muitos factores, existe uma grande per-
centagem que constitui um autêntico
quebra-cabeças para o professor e, mercê
das mais desconcertantes facetas que apre-
sentam, poderiam ser utilizadas como tes-
tes psico-técnicos.

Neste caso e não desmentindo o fim para
que veio ao mundo, a sua passagem pela
escola é uma verdadeira navegação num
mar encapelado. “Tem-te não caias” pas-
sou uma ou duas classes, mas repetiu as
outras duas. O certo é que, para alívio de
uns e satisfação de outros, aos treze anos
conseguiu fazer a quarta classe.

Durante a escola atravessou um período
em que toda a força da sua imaginação se
virou para o mar. Sentiu, então, o primeiro
apelo. Não admirou o pai porque esse, ás
vezes, mimoseia-o com umas cinturadas
muito bem merecidas, mas invejou o
“nosso” Zé que já anda “ó mar”. Quis ser
já grande. Esqueceu a escola e construiu,
de uma lata velha, um barco com a forma
aproximada do casco de uma traineira.

Arregaçou a perna esquerda das calças
até ao joelho e foi para a praia sonhar com
pescarias de centenas de cabazes. Fez
viagens para o “Mar de Espinho” e esperou
a quinta vaga dos dias de nortada para

(continua na página 16)

Será que o bisneto do Tone Branca, de nome
David Miguel Cidade Gonçalves está como o
Quim... com “inguinas” de ir para o mar?

Pessoal do Bairro dos Pescadores. Da esq. pª a dir. Zé Ratinho, Chico
Pinchão, João Regufe, Tone Arrepio, Tone Cidade e Tone Moreira.
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Viúvas do Mar
Arminda Gomes da Silva

(A Mateira)

Casada com João de Oliveira Gomes (O
Saragoça) resídia na Marinha, actual Rua
da Alegria.

O João Saragoça de um  primeiro matri-
mónio foi pai de cinco filhos: a Ana; Idalina;
Manuel; Cândida e Noémia todas conhe-
cidas pelo apelido do pai. Do segundo matri-
mónio com a Arminda Mateira deixou dois
filhos: com quatro anitos de idade o Fran-
cisco”Mó”, que faleceu em combate na
Guiné, e a Alcina que nasceu precisamente
no dia em que o pai morreu.

O Saragaça arrolou à Praia de S.Pedro, da
Freguesia da Maceda, do concelho de
Ovar. Foi sepultado no cemitério de Sendim.

Segundo diz quem conheceu o Ti Saben-
ça, este era um exímio jogador de golfe, des-
porto que muito praticava no antigo campo
do Ramada onde passava com frequência
os seus tempos livres  nos longos períodos
de Inverno e defeso.

O João de O. Gomes (Saragoça) pereceu
na tragédia de 02.12.1947 e fazia parte da
tripulação da malograda traineira D.Manuel.
.........................................................................

Emilia Rodrigues Mendes
( Sabeler)

Filha de: Francisco Ferreira Neto (Sabeler)
e de Emília Rodrigues Mendes.

Casada com Celestino Pinho Pinhal filho
de Manoel de Pinho Pinhal e de Maria Fran-
cisca Zagalo. Neto paterno de José de
Pinho Pinhal e Maria Rosa Oliveira Pinto e
materno de Joaquim Martins Jacob e Rosa
Francisca Zagalo

A viúva ficou com quatro filhos: a Rosa;
Tina; Celeste e Tino.

A Emília era neta paterna de José Ferreira
Neto (Sabeler) que morreu afogado na Barra
do Rio Douro

O Celestino era Irmão de Franquelim Pi-
nho  Pinhal já referido noutro local.

Residia no Bairro Piscatório de Espinho
na casa Nº138.

O seu corpo deu à costa ainda vivo na
praia de Miramar, mas, por falta de socorros
viria a falecer. Foi sepultado no cemitério
de Espinho.

O Celestino Pinho Pinhal pereceu na tra-
gédia de 02.12.1947 e fazia parte da tripu-
lação da malograda traineira Rosa Faustino.
.........................................................................

Evangelina Gomes Taira

Etelvina Ferreira Santos

Casada com Américo Dias Cacheira (Cheira
Feijão) deixou um filho chamado Artur  e
uma filha de nome Maria.
Residia no Bairro Piscatório de Espinho na
casa Nº 148.
O seu corpo deu à costa entre as praias da
Aguda e Granja no mesmo dia do naufrágio.
Foi sepultado no cemitério de Espinho.
 O Américo Dias Cacheira pereceu na
tragédia de 02.12.1947 e fazia parte da
tripulação da malograda traineira Rosa
Faustino.
.........................................................................

Luisa Oliveira Trindade
(Capante)

Casada com Carlos Rodrigues Gomes Crista
O Carlos Crista pereceu na tragédia de
02.12.1947 e fazia parte da tripulação da
malograda traineira D.Manuel.

Arminda Gomes da Silva

Emília Rodrigues Mendes

Etelvina Ferreira dos Santos

Nazaré de Jesus
Casada com Jeremias de Oliveira Brandão.
Quando se deu esta tragédia a Nazaré

encontrava-se paralitica e encamada.
O Jeremias era irmão do Zé da Leonor e

da Maria do Trinta e sobrinho da Ti Ange-
lina do Trinta.Deixou uma filha de dois anos
chamada Inês e residia na travessa sul do
campo de futebol onde actualmente reside
a Adelaide Capante.

O seu corpo nunca deu à costa.
O  Jeremias de Oliveira Brandão pereceu

na tragédia de 02.12.1947 e fazia parte da
tripulação da malograda traineira D.Manuel.

Sem fotografia

Luísa Oliveira Trindade

Por:Artur de Pinho Faustino / Mário Miguel

Casada com Francisco Dias da Silva (Ma-
rafona) de 41 anos que deixou cinco filhos
em véspera do sexto: o Isolino “Zé Nura”,
Manuel, António, Jacinto, Joana e a Ade-
laide que ainda estava no ventre da mãe.

Resídia na Rua 4 (travessa poente do
campo de futebol). O seu corpo deu à costa
em S.Jacinto passados nove dias após o
naufrágio e foi transladado pelas entidades
marítimas para Matosinhos, onde foi sepul-
tado no cemitério de Sendim.

O Francisco “Marafona” pereceu na

tragédia de 02.12.1947 e fazia parte da
tripulação da malograda traineira D.Manuel.

Sem fotografia
.................................................................................
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Viúvas do Mar
Maria da Glória Sá Pereira

Filha de: Manuel Sá Pereira Júnior e
Felisménia Oliveira Pinto.

Maria da Glória Pereira
Filha de:José da Costa e Angelina Pereira

Casada com o mestre da traineira Maria
Miguel, António da Cruz Rola natural de
Espinho. Filho de Manuel da Cruz Rola e
Augusta Gomes Cruz.

Neto paterno de João da Cruz Rola e
Thereza Oliveira Pinto e materno de
Alexandre Oliveira Dias e Rosa Oliveira
Gomes Silva.

O António da Cruz Rola pereceu na
tragédia de 02.12.1947 e fazia parte da
tripulação da malograda traineira Maria
Miguel.
..........................................................................

Casada com Adriano Gomes Remelgado
nascido a 27.08.1902 em Espinho.

Filho de Manuel Gomes Remelgado e
Maria Oliveira Pinto.

Neto paterno de Domingos Gomes
Remelgado e Rosa Oliveira Pinto e materno
de Francisco Pinho Branco Miguel e Maria
Oliveira Pinto.

Tinha 44 anos e deixou cinco filhos:
Adriano, Joaquim, Maria Conceição, Rosa
Maria e Anatilde.

O Adriano Gomes Remelgado pereceu na
tragédia de 02.12.1947 e fazia parte da
tripulação da malograda traineira D.Manuel.
.........................................................................

Adelaide Oliveira Pinto
(Da Lucinda)

Maria da Glória Sá Pereira

Alice da Silva Braga
Filha de: Manuel Fernandes Môça e de

Felicidade da Silva Braga

Deolinda Oliveira Couto

Casada com Fernando Pinho Pinal era
irmão do “Nini”.

Casada com Alexandre Gonçalves do
Gordo de 22 anos.

Filho de António Gonçalves do Gordo
(Mouco) e Luciana de Oliveira Dias (Patão).

Tinha casado havia seis meses e três dias
com a Alice e deixou um filho com três
meses e doze dias chamado Cláudio
Alexandre .

Residia em Matosinhos na Rua Conde
Alto Mearim Nº235.

O seu corpo nunca deu á costa.
O Alexandre Gonçalves do Gordo  pereceu

na tragédia de 02.12.1947 e fazia parte da
tripulação da malograda traineira D.Manuel.
.........................................................................

Casada com Manuel Pinho Pinhal (O
Noel)

Deixou três filhos: o António (Torrilha)
com quatro anos, Manuel com dois anos e
o José (Bié) que ainda se encontrava no
ventre da mãe.

Vivia no Bairro Piscatório na casa Nº 131.
O Manuel de Pinho Pinhal pereceu na

tragédia de 02.12.1947 e fazia parte da
tripulação da malograda traineira Maria
Miguel

Deixou três filhos: o Fernando, José e
uma menina que veio mais tarde a falecer.

Era pai dos que foram populares
jogadores do S.C. Espinho, mais
conhecidos pelos “Bichás”.

Este pescador exercia a profissão de
barbeiro e para levar uma vida social mais
desafogada deixou o seu ofício e resolveu
ir então para a faina da pesca, cujo destino
esperado foi a morte, concerteza permatura.

Residia no Bairro Piscatório Nº54.
Foi este naufrágio que deixou mais viva

na minha memória a lembrança desta
tragédia pois era vizinho de minha família
porta com porta.

O Fernando de Pinho Pinhal pereceu na
tragédia de 02.12.1947 e fazia parte da
tripulação da malograda traineira Rosa
Faustino.
..........................................................................

Adelaide Oliveira Pinto

Alice da Silva Braga

Deolinda Oliveira Couto

Maria da Glória Pereira



7

Viúvas do Mar
Fernanda Francisca

Zagala
(Dos Pitos)

Maria Gomes (A Picada)

Casada com  José Bento dos Santos  de
42 anos que deixou sete filhos. O António
que também viria a morrer de naufrágio em
06.12.1966 na traineira Passos Manuel; a
Ester; Luís; João; Isaura e Armando, este
que ficou com três meses e faleceu passa-

Maria Purificação Martins
Jacob

Vivia maritalmente com Francisco de
Pinho Pinhal (O Nini) que deixou um filho
de 4 dias chamado Francisco “O Nica”.

Arrolou à praia ainda com vida entre
Miramar e Aguda sendo conduzido ao hos-
pital de Santo António onde veio a falecer.

Morava no ângulo das ruas 4 e 39, na
casa actualmente pertencente á Ti helena
do Morga.

Cerca das 17H00 do dia 04.12  chegaram
à Igreja de Espinho os cadáveres de Ce-
lestino de Pinho Pinhal, Américo Dias
Cacheira e Francisco Pinho Pinhal (Nini),
tripulantes da traineira “Rosa Faustino.

Depois de feitos os responsos, seguiram
os ataúdes nos carros fúnebres que desde
o Porto, da morgue, os transportou para o
cemitério local. Para além do acompanha-
mento dos seus familiares e de outras pes-
soas, sobretudo da classe piscatória, mais,

Casada com Dolmundo Pinho Faustino
Motorista que deixou seis filhos: a
Cesaltina; Maria Branca; Maria Emília;
António; Hernâni e Maria Bernarda.

Era irmão de José dono da traineira Rosa
Faustino com o seu cunhado António da
Zagala, João; Camilo; Rita e Amélia
Faustino, esta conhecida banheira na Praia
de Espinho e falecida recentemente.

O Dolmundo estava a residir em Mato-
sinhos com a sua família, mas, era natural
de Espinho. O seu corpo deu à costa ainda
vivo na praia da Aguda, mas, a falta de so-
corros originou o seu falecimento.

O cadáver do Dolmundo foi o primeiro a
chegar a Espinho depois de ter sido trans-
portado do Hospital do Porto para casa de
familiares moradores na Rua 4, de onde saíu
o funeral na 4ª feira seguinte à ocorrência
do naufrágio, para o cemitério de Espinho.

A chave da urna foi transportada pelo
Capitão Adelino Santos, então Presidente
do Município de Espinho.

O Dolmundo de Pinho Faustino pereceu
na tragédia de 02.12.1947 e fazia parte da
tripulação da malograda traineira Rosa
Faustino

Casada com Francisco Maria Pinho Pinhal
que deixou quatro filhos: a Conceição com
sete anos, Francisco com seis, Emília com
dois anos e o José que ainda se encontrava
no ventre da mãe.

Residia na Rua 39 Nº256
O Francisco Maria Pinho Pinhal pereceu

na tragédia de 02.12.1947 e fazia parte da
tripulação da malograda traineira Maria
Miguel
..........................................................................

Maria Zagala
(A Barbada)Fernanda Francisca Zagala

Maria Gomes

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

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

não compareceram pelo facto de não ter
havido conhecimento da hora de chegada
a Espinho.
O FranciscoPinho Pinhal (O Nini) pereceu
na tragédia de 02.12.1947 e fazia parte da
tripulação da malograda traineira Rosa
Faustino.

dos dois dias após a morte do pai.
Resídia no Bairro Piscatório de Espinho

na casa 109.
O seu corpo seria suposto dar à costa,

mas, não teria sido identificado devido ao
estado desfigurado do cadáver. Foi sepul-
tado pelas entidades marítimas no cemitério
de Sendim, lugar do concelho de Matosi-
nhos, no talhão destinado aos pescadores
vítimas das tragédias marítimas.

Todas as semanas, sua mulher, a Ti Maria
Picada na companhia da Ti Marafona des-
locavam-se áquele cemitério para enfeitar a
sepultura daquele que julgava ser o seu
defunto homem.

O José Bento dos Santos pereceu na tra-
gédia de 02.12.1947 e fazia parte da tripu-
lação da malograda traineira D.Manuel.

Maria Zagala

Maria da Purificação Martins Jacob

Por: Artur de Pinho Faustino
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A lancha poveira “Fé em Deus”,
reconstituída segundo os moldes
e modelos tradicionais locais,

representa uma das últimas lanchas povei-
ras, tipo de embarcação que deixou de existir
na década de cinquenta.

Segundo informações de Velhas Memó-
rias de Matosinhos e da Póvoa, a última
lancha poveira foi vendida pelo Ti António
Retroz ao Manuel Correia dos Santos (Mes-
tre Manuel Coto), que destacou da sua com-
panha dois homens (um deles o seu filho
David) para a adaptarem a uma embarcação
mais maneirinha, para a pesca da beirada.

O trabalho de carpintaria teve a duração
de uma safra da sardinha, e, depois de con-
cluído,  o Ti Manuel Coto, nos períodos do
defeso armava uma vela encascada e lá ia
pescar com alguns amigos para as pedras
pescarejas da nossa costa. A lancha tinha
o nome de Mascarita.

Conta-se que nos dias de forte nortada,
O Coto punha o barco à róla e andava a
arrastar por terra das Pedras Baixas, e, às
vezes, mais por fora...lá pelo Mar Novo.

Velhinha e cheia de pulgas, a Mascarita,
acabou os seus dias partida em lenha nos
fogões do Padre Grilo a confeccionar comi-
da para as crianças desprotegidas da Obra.

As lanchas poveiras eram barcos de boca
aberta, isto é, não tinham convés nem qual-
quer tipo de cobertura, e, mediam entre
10,15 a 11,8 metros de comprimento (lan-
chas pequenas).

Também se construíram lanchas com
12,4m e 13,6m (lanchas grandes).

As lanchas eram construídas com cascos
largos e bojudos, constituídos por tábuas
assentes horizontalmente numa espécie de
aduelas - peças arqueadas colocadas ver-
ticalmente a partir da quilha - às quais se
davam o nome de cavernas.

O seu eixo frontal chamava-se roda de
proa, e na popa (ou ré), o eixo correspon-
dente era o cadaste, onde se fixavam as
dobradiças do leme.

A propulsão do barco era obtida, normal-
mente, com o aproveitamento da força do
vento, para o que a lancha dispunha duma
grande vela feita de lona, de feitio trape-
zoidal, e contava, também, com o auxílio de
10 a 12 remos.

O forte mastro que sustentava a vela en-
trava num sistema de encaixes existente jun-
to à proa e ia assentar no fundo do barco,
entrando ai numa concavidade a que davam
o nome de pia, mantendo-se, assim, firme-
mente, na sua posição. Por meio duma cu-
nha apropriada era possível manter o mas-
tro com a inclinação mais conveniente con-
soante a feição do vento.

A tripulação era constituída por 20 a 30
homens conforme o tamanho da lancha,
sendo que, as maiores de destinavam à pes-
ca no mar profundo - mais rentável pela
melhor qualidade das espécies ai existentes
-  e as de menor dimensão ficavam-se por
zonas mais próximas da costa.

Os homens que faziam parte dessas tri-
pulações, os “lanchões”, constituíam a
classe “rica” da população piscatória. O
lanchão era, no dizer de Santos Graça, “ o
fidalgo da tribo” e as suas família conside-
ravam-se de “distinção dentro da colmeia”.

Estas embarcações foram adoptadas pe-
las colmeias pescadeiras da Galiza sob a
designação de lanchas xeiteiras por influ-
ência dos catalães a partir do século XVIII.

Outras embarcações de menores dimen-
sões, mas, muito populares e usadas na
nossa costa são: Batel com 8m a 9,45m; Ca-
traia grande com 6m a 7,5m; Catraia peque-
na com 4m a 5,95m; e Caíco 2,1m a 3,6m.

O tipo do barco poveiro é um só, forman-
do vários títulos, conforme o tamanho, de-
vendo-se estes, apenas à necessidade de
os diferenciar, de harmonia com as pescas
a que cada tamanho se destinam: A Lancha
Grande era exclusivamente para a pesca da
pescada; o Batel e a Lancha pequena, para
correr a costa na pesca da sardinha; a
Catraia Grande, para a pesca do alto e pesca

...donde vem essa voz, oh mar amigo?...donde vem essa voz, oh mar amigo?...donde vem essa voz, oh mar amigo?...donde vem essa voz, oh mar amigo?...donde vem essa voz, oh mar amigo?

EMBARCAÇÕES DE PESCA:
1-LANCHAS POVEIRAS, CATRAIAS, BATEIS E CAÍCOS

à linha no mar alto e caça á raia; a Catraia
Pequena para a pesca da sardinha em redor
da enseada, espinhel e outras pescas
terrenhas; o Caíco para a faneca.

O movimento de construções, há muito
que foi abandonado. Os pescadores, po-
bres e sem recursos, correram, uns sós, e,
outros com as famílias a procurarem as terras
de Espanha.

Na Póvoa, mata-se a saudade contem-
plando a linda lancha “Fé em Deus” que
um grande homem e um poveiro de eleição
tornou possível.

Bem haja, nosso querido e saudoso
amigo, Manuel Lopes.

(continua na página seguinte)

Por:Delfim Caetano Nora

Miniatura de uma lancha poveira construída por
José Moreira neto do Ti Zé dos Gatos reconhecido
artista na construção de velas.
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Mesmo que por Espinho não seja
terra onde existam estaleiros
privativos para a construção de

barcos de companhas, por vezes são vistas
embarcações a serem feitas em estaleiros
improvisados, umas vezes em terrenos de
Espinho e outras em Silvalde, mas sempre
nas proximidades da praia, cuja execução é
feita por artífices barqueiros oriundos dos
estaleiros de Pardilhó.

Para a construção dos barcos, serviram
os terrenos onde actualmente está insta-
lada a lota do peixe, na Rua 41, em frente da
que foi a antiga loja do Zeca Romão.

Terrenos a sul da fábrica e próximo da
praia também serviram de estaleiros.

Estes barcos têm perfil luniforme, isto é,
arcados em meia lua e adaptados à reben-
tação das ondas. São compostos e armados
por grande número de robustas «cavernas»
de pinho manso, assentes no fundo e nas
extremidades verticais que formam o «bordo
ou costado». Nas almofadas dos bordos
são aplicadas tábuas grossas de madeira
de pinho bravo, e são pregadas com fortes
cavilhas de ferro, material que é flexível para
poder ser dobrado nas partes estreitas da
proa e ré. As medidas de cada embarcação,
no comprimento têm entre 11 e 12 metros,
e a largura máxima de «cinta» cerca de 4
metros, podendo suportar uma carga de 10
toneladas.

Se o barco for construído por uma equipa
de artífices, pode não exceder um mês o
tempo de duração do seu fabrico, caso seja
somente um artífice e ajudante, pode ficar
concluído no prazo de dois meses.

Será este modelo de embarcação a evolu-
ção do que foi o barco dos conquistadores
normandos, os «Vikings» ?...

Na «proa» está montado o «castelo de
proa» de cobertura ondulada, onde se sali-
entam no cimo os «gurfiões», estes duas
pontas de madeira que são um apêndice
das cavernas e que servem de amarração à
«fateixa» de ancorar o barco no largadouro.

O elegante e alto «bico de proa» dá no-
tável saliência ao «arcaboiço» do barco, o
qual contrasta com o «bico de ré», este mais
baixo e robusto, pelo facto de ser usado
com mais frequência e maior esforço, e,
onde é colocado o saco em posição safa de
ser lançado no largadouro.

Espinho, concretamente, nunca teve um
estaleiro nato na construção de barcos de
companhas. Empresas construtoras de
terras de Ovar, Mira e Pardilhó, eram as
principais localidades do fornecimento
deste tipo de embarcações.
 Em vários contactos tomamos conheci-
mento de estaleiros de António Esteves “O
Pardaleiro” sediado na vila de Pardilhó no
concelho de Estarreja. Na mesma localida-
de, muito próximo desta, funciona uma ofici-
na de Felisberto Amador, mais conhecido
por “Felisberto dos Barcos”

No entanto, no nosso tempo, assistimos
por estas paragens à construção de barcos

(continua na página seguinte)

das companhas, cujos artífices barqueiros
para cá se deslocavam vindos de terras do
litoral.

Construtores de bateiras os houveram
por cá, como nos testemunham algumas
velhas memórias ainda vivas, entre as quais
os irmãos Mendonça e a sua prima Ti
Cândida do Barqueiro a viver em Mato-
sinhos, que nos fala do seu pai, como é o
caso desse artífice espinhense de nome
Francisco de Pinho Faustino, cujo ofício o
alcunhou de “Chico Barqueiro” homem que
durante dezenas de anos também serviu de
carpinteiro e calafate, nas nossas
companhas de pesca do arrasto.

Bateiras altivas, belas e graciosas desli-
zando sobre as areias doiradas das nossas
praias, hoje em extinção, porém, o que fica
destas imagens com um indisfarçavel pico
de aventura é esse persistente mito de luta
dos pescadores das companhas, contra o
insondável poder do mar amigo.

2 - BATEIRAS

Miniatura de uma bateira da “Arte Xávega” construída por: João Agostinho da Silva

Bateiras na Praia de Espinho
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Foram um instrumento de trabalho
fundamental para milhares de
famílias.

Introduzidas em Portugal há nove déca-
das, as traineiras fazem parte da nossa his-
tória recente.

A designação da embarcação cantábri-
ca”traineira” provém de traina, a arte de
arrastar para terra para a qual foi criada.

A origem do título, também está ligado a
uma rede de cinquenta braças de compri-
mento e oito de largura com que na costa
setentrional da Espanha se pescava a sar-
dinha e outros peixes.

A sua tipologia fixa-se em fins do século
XIX, a partir das formas geométricas das
“canoas baleeiras”.

Tais embarcações foram introduzidas na
Galiza em 1900 e em Portugal pouco mais
de uma década depois. A primeira comprou-
a em Vigo a 19.02.1913 António Andrade
natural Peniche que igualmente trouxe as
redes e um entendido para ensinar a pescar
pelo novo processo.

Ainda no mesmo ano e para o mesmo
centro de pesca, foram importadas mais
doze unidades de diversos tamanhos.

Em 1914 para além de novas unidades
adquiridas  na origem, começa a construção
em Peniche daquela que viria a ser deno-
minada a “traineira tipo Vigo”.

A primeira modificação substancial que
os primeiros modelos a remos sofreram con-
sistiu na sua motorização, aumentando
assim a eficácia pela velocidade no cerco
do cardume de peixe, e manter a embarcação
de proa à vaga.

Em 1886 inicia-se o uso desta modalidade
com uma máquina a vapor (cuja caldeira
era alimentada a briquetes de carvão) e de
um motor de um único pistão.

Em Peniche, a motorização das traineiras
a remos começou em 1924 até que em 1927
tal modificação atingiu a totalidade dos
efectivos.

Como já dispunham de convés aí “o peixe
era colocado em tanques (pequenas di-

visões de madeira) (...), imitação do sistema
existente nas traineiras a carvão do Norte.

A mais antiga traineira a vapor de matri-
cula nacional, de que há documentação no
Museu de Marinha de Lisboa é a SS Ger-
mano 3º cujos planos têm a data de
27.02.1912. De casco em aço construída
pela firma Cochrane & Sons, Selby (In-
glaterra), media 20,98m por 5,39m por 2,24m.

Tinha uma tripulação de 50 homens.
Propriedade da firma Sales & Brito, Lda,

de Vila Real de Santo António. Não dispu-
nha de casa de leme.

Durante alguns anos coabitaram entre
nós as traineiras a Fogo e a Motor sendo
aquelas reconhecidas pelas suas altas cha-
minés que se situava pela popa da casa do

(continua na página seguinte)

leme.
As popas destas traineiras  eram em forma

de leque.
Recorda-se um dos modelos Galiza – co-

mo a Estrela 1º construída em Vigo em 1926
com as seguintes características:

Casco de madeira, media 20,95m, por 5,2m,
por 2,7m.

Possuía um guincho a vapor e estava
equipada com uma máquina compound a
vapor saturado, desenvolvendo 98HP.

Estas embarcações atingiam a velocidade
de 9 a 11 milhas.

O pessoal que tinha a  responsabilidade
das máquinas eram os maquinistas, foguei-
ros e os chegadores.

3 - TRAINEIRAS A FOGO

Miniatura de uma traineira a fogo construída por: Rafael  Correia
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Em 1928-29 aparecem novos modelos
de motores a petróleo, com arranque
a gasolina, com a potência de 15/18

HP e 20/24 HP, que foram montados em
cascos que não excediam 10/11m ou 12,6m
de comprimento 3,6m de boca e 1,7m de
pontal.

Para a evolução da pesca da sardinha en-
tre 1913 e 1954, regista-se a deslocação da
importância económica (dessa pesca) da
zona sul e centro para a zona norte (onde)
Matosinhos é o principal porto de pesca
do pais, e, considerado o maior centro
sardinheiro do Mundo.

O aparecimento das traineiras introduziu
uma variação nos padrões de vida dos pes-
cadores:«o mestre duma traineira de
Matosinhos, ganhando (nos anos 50) 4 ou
mais partes, tem um padrão de vida dife-
rente do camarada que ganha uma, e este
último do do pescador da bateira da mugi-
ganga, ou do revesseiro da xávega, traba-
lhando à soldada na companha do senhor
arrais.

O pessoal que tinha a responsabilidade
das máquinas eram os motoristas e os aju-
dantes.

Com a mecanização, instalação de equi-
pamentos auxiliares nomeadamente para
alar a redes, utilização de materiais mais
leves para confeccionar as redes e pro-
cessos de descarga do peixe mais rápidos
e eficazes, as companhas reduziram de forma
substancial o número de efectivos.

O ocaso do vapor deu-se a partir dos
anos 30 com o desenvolvimento da moto-
rização a Diesel que encerra o ciclo destas
na década de 50.

Além de economia e segurança a bordo,
o  aumento de potência motriz, envolve uma
outra vantagem nada para desprezar, tra-
duzida na diminuição das casa das máqui-
nas, e o aligeiramento das formas dos cas-
cos das embarcações.

Durante muitos anos as traineiras man-
tiveram a popa em leque caso da Maria Ar-
minda construída em Vila do Conde em 1938

com um casco em madeira e que media
19,77m por 4,79m por 2,35m e estava equi-
pada com um motor Diesel de 135HP.

Com a instalação dos aladores mecâni-
cos para além de se reduzir o número de
efectivos da companha e dar os lanços com
maior rapidez,  transformaram-se as popas
abertas que permitem largar a rede pela po-
pa (o que torna as embarcações mais está-
veis e equilibradas.

É importante a actividade das traineiras
cercadoras na Zona Norte que politicas mal
conduzidas têm desde há muitos anos
conduzindo a um franco declínio que urge

corrigir em especial a montante da
actividade piscatória.

Em Matosinhos e noutros centros pis-
catórios temos assistido nos últimos anos
a muitos conflitos que urge pôr termo.

Portugal é o País da C.E. com maior Zona
Marítima.Temos matéria prima, bons equi-
pamentos e mão de obra experiente e com
boa formação.

Qual é o factor que se faz sentir com mais
acuidade? Não é difícil de responder a esta
questão, que os pescadores levantam à
dezenas de anos!

4 - TRAINEIRAS A MOTOR

Miniatura de uma traineira a motor construída por: Carlos Neto

Bibliografia:
- Artur Faustino
- Lixa Filgueiras (Traineiras)
Fotos das miniaturas das traineiras:
- Nuno Leal

Textos escritos por Delfim Caetano Nora para o
catálogo da exposição de miniaturas de embarca-
ções de pesca, com o título:
...donde vem essa voz, oh mar amigo?donde vem essa voz, oh mar amigo?donde vem essa voz, oh mar amigo?donde vem essa voz, oh mar amigo?donde vem essa voz, oh mar amigo?

25 Abril a 6 Maio 2007 - Salão Nobre da
Junta de Freguesia de Matosinhos.
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Maria Gomes Ferreira

(Maria Batota)

Esta mulher e o seu homem,
personificam nos nossos dias, o
tipo de relação de casamento que

ao longo de várias gerações, uniu para além
de outras famílias de pescadores, os Bato-
tas com os Rifões.

Maria Gomes Ferreira (também lhe chama-
vam Ferreirinha) nasceu a 04. 03. 1893 em
Matosinhos. Filha de José António Ferreira
Neto nascido a 26.12.1868 e Maria Emília.

Neta paterna de José Ferreira Neto e
Francisca da Silva Gomes ambos nascidos
em 1848.

Eram irmãos da  Maria Batota: Manoel;
José (Zé Batota); Piedade; Julieta casada
com o Tone Taineta; Rosa casada com o
Antero Canário e o  Justino (músico cego,
famoso no seio da classe piscatória).

A Maria Batota casou com Moisés Gomes
Remelgado nascido a 12.04.1895 em
Matosinhos.Filho de Manuel Gomes
Remelgado (N 1871) e Arminda Oliveira
Gomes (N1872). Neto paterno de José
António Gomes Remelgado (Rifão N.1847)
e Ana Maria Maques (1851). O Rifão
pereceu na grande tragédia de 27.Fev. 1892
à entrada da barra de Vila do Conde. Fazia
parte da companha da lancha naufragada o
avõ da Maria Batota, José Ferreira Neto
cunhado do Rifão.

Em jovem a Ti Maria percorreu com a fa-
mília as terras ribeirinhas do Norte na pro-
cura de melhores pesqueiros que garantis-
sem melhores safras e bem estar.

Uma das terras por onde passou grande
parte do tempo (para além da Afurada) foi
Vila do Conde. Foi nas margens dos rios
que aprendeu a lidar e a lavar redes, puxar
lanchas, arrumar cabos e carregar canastas
á cabeça.

Segundo informações recolhidas junto de
algumas memórias vivas o  Ti Zé Batota  di-
zia que nos tempos em que não iam para o
mar, tratavam da lavoura.

Sempre que passo por Vila do Conde com
o meu amigo Fernando Ferreirinha bisneto
do velho Rifão salta-me á memória o perfil
impressionante da fotografia desta mulher
de feições esbeltas, com um ar grave e se-
nhoril, e, ligado a ela, o Ti Moisés Rifão
com o seu ar gingão de pescador safo.

Certamente que foi por estas paragens
que eles rebolaram  nas areias doiradas das
praias quando crianças, enquanto esperava
ver ao longe emergir do profundo a vela de
uma lancha carregada de peixe fino para

vender pelas ruas da cidade do Porto.
Poucos anos depois já crestados pelo

mar e pelas nortadas, e, sem o olhar inocente
de crianças, o Ti Moisés Rifão  e a Ti Maria
Batota prepararam uma tralha, amolaram
a navalha, fizeram umas costuras, arruma-
ram uma trocha e deram deram o nó, para
toda a vida.

Casados, vieram viver para Matosinhos,
numa casa do Zé António Rifão (irmão do
Moisés) na Rua Conde S. Salvador em fren-
te da Ilha da Borrada... perto da esquina do
Cartaxo. Ali nasceu o primeiro filho do casal
baptizado com o nome de Eduardo.

Poucos anos após o seu casamento a
Maria Batota viu-se enchapada de filhos,
entremeados com alguns netos, que, en-
tretanto, cheios de pressa começaram a
aparecer, de tal maneira que eram os sobri-
nhos que tomavam conta dos tios quando
a avó Batota juntamente com as outras mu-
lheres da família iam  para a praia trabalhar.

Durante este tempo mudaram-se com os
trapos para a margem direita do Rio Leça
junto dos banhos quentes e foram vizinhos
do Carlos Silva das bicicletas .

Passaram pelo Alto de Vila Franca, e pela

balhos com bom aspecto, para trocar os
olhos às freguesas! E continuando:

- Um dia, quando a minha avó regressou
de vender, vinha branca como a cal e as fi-
lhas procuraram sossegá-la depois de
sentada, até que começou a desabafar:

- Ontem, a nova criada de uma boa fregue-
sa perguntou-me o que é que eu levava?

Eu disse-lhe:
 “Levo linguados, ruivos, robalos e

marmota de fritar com o rabo na boca, que a
sua patroa gosta muito! A criada para agra-
dar à sua nova patroa mandou-me pesar 1
Kilo de marmotinhas! Hoje, ao bater à porta
dessa senhora, apareceu-me a criada com a
cara numa lástima, cheia de bolhas por estar
a fritar as marmotas com o rabo na boca! Ái
filhas estou aqui p´ra morrer!!!”

Depois dos filhos casarem, a Maria Batota
ficou a viver na casa da sua filha mais velha
Emília e foram as duas vender durante
muitos anos, até que, debilitada, com as
pernas cheias de varizes, encalhou numa
cama e como o casco já não segurava os
pregos, rumou para leste até à etrernidade.
Delfim Caetano Nora com a prestimosa colabo-
ração do Manuel Agonia neto da Maria Batota.

Rua Espírito Santo onde fale-
ceu o Ti Moisés, em 22.06.1943
com 48 anos apenas. O Ti Moi-
sés partiu deixando a Ti Maria
viúva com uma ranchada de se-
te filhos: Eduardo; Emília; José;
Jaquelina; Arminda; Maria e o
António.

Viúva, sem qualquer fonte de
rendimento esta mulher que ma-
is parecia um Titan a trabalhar
(naquele tempo não haviam
fins de semana) continuou uma
luta que iniciara há muitos anos.
De canastra à cabeça e uma
cesta enfiada no braço calcor-
reava descalça as ruas da Foz
vendendo peixe.

Lembra o seu neto Manuel
Agonia:

- Quando a minha avó che-
gava a casa, tinha os filhos e
os netos à sua espera para lhe
tirarem a cesta do braço  e pro-
curarem alguma comida que as
senhoras lhe davam para nos
matar a fome. Depois de trin-
char umas códeas de pão que
ela trazia,  íamos à praia junto
ao Castelo do Queijo encher um
saco de areia grossa para
manter os linguados e os roda- Maria Gomes Ferreira (Maria Batota)
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Maria da Conceição

Rodrigues

Das heróicas mulheres e mães
coragem que o “nosso” jornal “A
Maré” tem feito eco, muitas delas

têm em comum o facto de muito cedo fica-
rem viúvas e das suas maravilhosas histó-
rias nos revelarem que foram, ou são, mulhe-
res lutadoras e “marinheiras” destemidas
que venceram negras tempestades que a
vida lhes impôs!

Muitas delas, talvez por causa dos pa-
drões morais da sua época ou até por outras
razões, como o amor aos filhos, renuncia-
ram a um novo casamento que podia aliviar
a dura vida que então tinham. Inserida nesta
definição está uma mulher e mãe coragem,
que teve dez filhos e que criou praticamente
sozinha seis deles (os outros morreram ce-
do). Falo de Maria da Conceição Rodrigues!

Nasceu em Espinho, no longínquo ano
de 1892, e casou com António Gonçalves
Paquete, pescador e membro da honrada e
trabalhadora comunidade piscatória de
Espinho. Os seus filhos foram: Fernando
(Mestre Fernando Paquete), Francisco (Ti
Chico Paquete), António, Manuel, Aurora
e Rosa (Ti Rosa do Padre).

Como aconteceu com tantos outros
jovens daquela época, António Paquete foi
mobilizado para o exército e partiu para
terras de França para lutar na I Guerra
Mundial. Na verdade, este, como aconteceu
com muitos outros, não morreu nos campos
de França. No entanto, veio com a saúde
bastante debilitada, por causa dos gazea-
mentos das trincheiras pelos Alemães.

Muito doente dos pulmões, veio a falecer,
ainda jovem, aos trinta e nove anos, em
Matosinhos. Deixou sua mulher viúva e
seus seis filhos para criar.

Naquela época, era comum os pescado-
res de fora fazerem a “safra” em Matosi-
nhos e regressarem às suas terras de origem
no “defeso”, onde tinham a sua casinha e
as suas coisas. Conta-me o seu filho ainda
vivo, Ti Chico Paquete, que, estando a sua
mãe em Matosinhos a ganhar a vida e sendo
informada que o mar avançava sobre as
frágeis casas (como a sua) erigidas na areia
junto ao mar, foi ela aflita a correr para
Espinho, tentando vencer o avanço do mar
com tábuas e pedras e salvar os seus
parcos haveres! O mar que era a fonte do
seu pão era agora o inimigo que lhe roubava
o lar!

Mas estas adversidades não fizeram cur-

var esta mulher. Depois de enviuvar e en-
quanto os filhos andavam ao mar, ela e suas
duas filhas lá iam vender o peixe pelas ruas
da Foz para ganhar a vida. Sendo eu filho e
neto de pescadores, desconhecia, no entan-
to, que naquela época se faziam pequenos
truques para melhor se vender o maravilho-
so peixinho de Matosinhos. Para as “ Ma-
dames” da Foz (diziam elas) gostarem mais
do peixe em especial da apreciada pescada,
faziam com o travessão do cabelo um
pequeno e indelével furo na barriga do
peixe, sopravam nele, inchando-o, para que
deste modo ficasse com uma melhor
aparência! Era o marketing daquela época.

Passo agora a contar um pequeno epi-
sódio que me chegou aos ouvidos (eu
acho-o delicioso) que tem como protago-
nistas o Ti Chico Paquete e a sua mãe, reve-
lando uma mãe que também fazia de pai na
criação dos filhos.

Conta-se que o Ti Chico Paquete (que
devia ser uma boa figura) tomou-se de amo-
res por uma cachopa, que não era do gosto
da Ti Conceição. Parece que tinham che-
gado aos ouvidos dela rumores que a rapa-
riga tinha feito um comentário desagradável
sobre ela, e por isso ficou com uma “pedra
no chinelo”.

Certa vez, a irmã mais nova, a Rosa, lavava

fúria da mãe, imaginem onde foi ele passar
a noite; aconchegou-se num banco do
jardim Basílio Teles!

Provavelmente num lugar onde hoje tan-
tos pescadores contam maravilhosas his-
tórias do seu mar!

Pelo alvor, regressou o Chico a casa,
aproveitando a ausência da mãe, cheio de
fome e chateado com a irmã que o denun-
ciou, mas que, talvez com remorsos, lhe
estrelou dois ovos e lhe deu uma malga de
café para o aquecer.

Ao que parece, o Ti Chico não tinha nada
a ver com a dita cachopa (diz ele) e a velha
mãe não deixou de o amar e ele veio a casar
com uma rapariga muito bonita, de nome
Conceição (Ti São Russa) filha de António
Rodrigues Crista (Ti António Cagas) uma
figura impar na história das pescas e dos
pescadores de Matosinhos , com quem teve
cinco filhos e vive até hoje uma bela vida.

Era desta forma austera e simples, aman-
do à sua maneira os seus filhos, que esta
pobre e iletrada mulher os criou, fazendo
deles homens e mulheres honrados.

Contam-me as suas netas, Maria e Palmira,
que certa vez um viúvo a pediu em casa-
mento, ao que ela respondeu sem hesitar:

- Calças em casa? Só as dos meus filhos!
Fernando Moreira

roupa na Pont’avares, e diz que
viu o Chico a tirar umas “caldei-
radas” com a dita cachopa. Se
depressa o viu, mais depressa o
denunciou à matriarca. Então, ao
fim da tarde, chega o Chico a
casa (inocente, diz ele) e diz à
mãe:

- Oh minha mãe, o que é o
jintar? Já está pronto? É que te-
nho ordes às 10 e quero descan-
sar ainda um bocadinho!

Respondeu a mãe, muito
calma e com um ar muito sério:

- Já meu menino… já está pron-
to e é bacalhau!

Sem que o Chico tivesse tem-
po para alguma coisa, a Ti Con-
ceição rapa de um belo bacalhau
da Noruega, teso e bem seco
(como um pau dos cações) e
“afinfa” forte no Chico, que nem
sabe o que lhe aconteceu!

Vinha já pela proa a segunda
vaga, e o Chico só teve tempo
de navegar para outro mar, não
fosse o bacalhau ficar estragado
de tanto bater!

Bem, o Chico para escapar à
Maria da Conceição Rodrigues

13
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Infância Gomes

Remelgado (Rifão)

Nasceu em l de Novembro de 1911, em
Matosinhos, filha de Manuel Gomes

Remelgado e Arminda Oliveira Gomes; neta
paterna de José António Gomes Remel-
gado (Rifão) e de Anna Maria Marques.

Ficou órfã de mãe muito cedo, nem se

lembrava dela, e com oito anos de idade foi
viver para casa do seu irmão, José Gomes
Remelgado casado com Olívia Gomes, nes-
sa altura ainda sem descendentes.

Foi criada e tratada como uma filha.
Depois nasceram os filhos do casal (seis)

três rapazes e três raparigas, que foram cria-
dos e acarinhados pela Infância.

O namoro da Infância com o António Go-
mes Ferreirinha conhecido por (António
Augusto), da Afurada não foi aceite pelo
irmão José A. Rifão, e, quando a Infância
lhe comunicou o casamento, este pô-la fora
da porta.

A D. Carmem Ló Ferreira sabendo da situ-
ação colocou á disposição na sua casa da
Rua do Godinho, as águas furtadas para os
nubentes, onde passaram os primeiros dias
de casamento até que o José arrependendo-
se, os deixou ir viver para uma sua casa na
Travessa de Álvaro Castelões, onde nasce-
ram os primeiros filhos da Infância: a Ar-
minda e o José.

Sendo camarada experiente da traineira
Bonança,  já com carta de mestre, o António
Augusto foi convidado pelo Moisés Ven-
deira para ser seu contra-mestre na traineira
São Damião, proposta que aceitou, mas,
quando comunicou o facto ao cunhado
José  pedindo-lhe a baixa, este ordenou ao
casal que tinham de abandonar a sua casa
nesse mesmo dia.

Com dois filhos e não tendo para onde ir,
a D. Fragata cedeu-lhes um barracão de ar-

rumo de ferramentas, com o chão em terra
batida, na sua serração existente na Av. Ser-
pa Pinto perto da Padaria Popular.

Mais tarde já com os ânimos mais calmos,
o casal foi viver para uma casa do José na
Rua Comendador Camacho Teixeira, onde
nasceu a sua filha Cacilda mudando-se de-
pois para a Av. Serpa Pinto, 468, numa casa
do Sr. Manuel Rocha e D. Rita, onde nasce-
ram os restanres filhos: o Fernando, José
Manuel e a Maria Clara.

Em 1944 o António foi  governar a
traineira Maria Miguel, continuando como
mestre até 1976 no Senhor de Bouças.

Após o nascimento da Maria Clara, a casa
tornou-se pequena para a família, consti-
tuída por nove pessoas, pai e mãe, seis fi-
lhos e ainda o avô Francisco Gomes Ferrei-
rinha, viúvo, que veio viver com eles os úl-
timos anos da sua vida, por isso, mudaram-
se  para uma casa maior, na mesma Avenida,
no N°. 428, pertencente à família Serrano,
parentes da Infância.

Na pesca a sorte sorriu ao António Au-
gusto nos anos sessenta, pelo que adquiri-
ram uma casa na Rua do Godinho, 795, para
onde foram viver em Junho de 1964, até ao
fim dos seus dias.

O António Augusto faleceu em 10.12.1993
A Infância passou a vida na praia como

vendedeira do peixe de diversas traineiras
na Lota de Matosinhos, nomeadamente da
Bonança  do São Damião  e depois, das
várias em que o seu marido foi mestre.

Criou três gerações de crianças: a dos
seus seis sobrinhos, filhos do José António
Rifão; os seus seis filhos e os seus netos,
e, ainda brincou com alguns dos seus bis-
netos, tendo falecido em 31 de Julho de
2005 com a bonita idade de 93 anos.

Fernando Gomes Ferreirinha
.........................................................................

Maria Felismina da Costa

Nasceu no Hospital de Stº. António,
Freguesia de Miragaia a 01.02. 1908,

filha de Adão José da Costa (da conhecida
família dos Ranitos), chefe da Fundição de
Lordelo do Ouro, e de Teresa Evangelista
de Lima fiandeira na Fabrica dos Ingleses
no Porto, neta paterna de António José da
Costa e Delfina da Purificação e materna de
Manuel Evangelista de Lima e Eugénia
Conceição Monteiro.

A Felismina tinha um irmão Mário Lima
da Costa muito conhecido no meio pisca-
tório onde exerceu a profissão de motorista
marítimo na traineira Maria Olinda tendo
sido lançado na profissão pelo cunhado
José Maria.

A Felismina frequentou a Escola Primária

Infância Gomes Remelgado

de Lordelo do Ouro e de entre várias amigas
desse tempo recordo de mencionar o nome
de Aninhas do Sal também natural de Lorde-
lo e que era assim conhecida por ser proprie-
tária de um armazém de sal junto à lota de
Matosinhos.

Entre as inúmeras histórias que a minha
mãe nos contava, recordo uma rocamboles-
ca e curiosa ocorrência que teve como lo-
cal o Cemitério de Sendim, quando por dis-
tracção ela ficou fechada no interior, após
o encerramento dos portões. Foi então que
aos pedidos de ajuda da minha mãe  lhe a-
cudiu por coincidência a amiga Aninhas que
estava no exterior do cemitério e a auxiliou
a transpôr as altas grades da vedação.

A Felisminia casou a 04.02.1928 em Lor-
delo do Ouro com um homem do mar de no-
me José Maria nascido a 17.12.1905  em
Lordelo do Ouro, filho de António Maria
pescador da Murtosa e de Ana de Oliveira.

Neto paterno de Filipe José e Rosa Pereira
e materno de António Dias Rajado e Rosa
de Oliveira.

Em nova a Felismina aprendeu a costurar,
vindo mais tarde a confeccionar as roupas
dos filhos e os fatos macacos do marido e
de muitos pescadores da nossa terra.

No princípio dos anos trinta vieram resi-
dir para Matosinhos, pois o trabalho do
meu pai como motorista marítimo a isso  os
obrigou. Trouxeram consigo os dois  filhos
mais velhos o Eduardo e Maria José nas-
cendo  cá a Benilde e eu António Manuel.

Era uma doçura de mulher, e, para  nós os
filhos a nossa Mãezinha, para os queridos
netos a Bó Mimi.

Para além de ser uma mulher do mar, foi
dedicada dona de casa, complementando
o trabalho árduo do seu homem, criando
simultânemente os quatro filhos de forma
exemplar. Faleceu a 01.02.1988  com 80 anos
curiosamente na mesma data do seu
nascimento .

Obrigado Mãezinha!!!
António Maria

Maria Felismina da Costa
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A Mulher e o Mar
 na

 Arte Portuguesa

RECORDAÇÃORECORDAÇÃORECORDAÇÃORECORDAÇÃORECORDAÇÃO
Mãezinha, vem comigo à minha infância,
Ao sol-posto, encostados à janela
Ver sair as traineiras. Ena! Aquela
Que leva o Pai é cheia de elegância!

Até se ouve o barulho, a ressonância
Do motor! Vai de ruma àquela estrela
Que dizem ser da tarde. Vem cá vê-la,
Porque ainda não é grande a distância.

Amanhã de manhã ela regressa
E traz o Pai. Que a estrela lhe dê sorte..,
Vamos, Mãe, recordar nossos caminhos:

Molhe-Sul, Santo Amaro, Foz-do-Leça,
Farol da Boa-Nova, Cais-do-Norte,
António Só, Senhor de Matosinhos.

José Augusto Pinho Neno

A. Cunha e Silva

Desenhos de A.Cunha e Silva
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PALAVRAS CRUZADAS
(continuação da página 4)

O casamento do Quim e da Míla também
não tem nada de especial a não ser o facto
de ir começar um novo ciclo.

Lar constituído, o pescador entra numa
fase de trabalhos que não mais terá fim, a
não ser que consiga chegar a mestre. Se
não chegar, terá de receber todos os dias “
as ordes “, terá de dominar o receio do pe-
rigo, o pressentimento de qualquer desgra-
ça, - quantas vezes certo! -  e ir colocar-se à
disposição do mar caprichoso do qual de-
pende toda a sua existência.

O património que o pescador herdou é
um apelo fatal para o mar. Sabe bem que
alegrias ele lhe pode proporcionar, mas tam-
bém não desconhece que os seus caprichos
raramente perdoam e, contudo, ele vai. Nem

os exemplos daqueles que desapareceram
em noites de temporal, são suficientes para
quebrar os laços que os unem.

Por vezes travam lutas titânicas e nem
sempre é o mar o vencedor.

Não é a força que dá a vitória ao pescador,
mas, aquela coragem que, mais que nin-
guém, herdou dos nossos antepassados;
é a tenacidade com que se agarra à vida e a
constância do seu esforço; é o seu espírito
de abnegação e solidariedade quando, com
risco da própria vida, se lança à água para
roubar ao mar um companheiro.

E, finalmente, a simplicidade da fé que
coloca em Deus. Nosso Senhor ouve-o,
porque no corpo vigoroso do pescador, por
trás da sua aparência rude, há uma alma de
criancinha,

Prof. Fernando Pires

PROBLEMA Nº33

Armando Rodrigues

HORIZONTAIS: 1-Chávena; obedecer. 2-
Inundo; letra grêga. 3-Sofrei; jovens. 4-Uti-
liza; arrancai; data. 5-Doido; sua (anag.);
lavrai. 6-Habitar. 7-Inexoráveis. 8-Ven-
tilação. 9-Nó; colera; vestem. 10-Pau-ferro;
amamentou; vazio. 11-Visão; assolar. 12-
Anteriormente; concénita. 13-Senras; le-
vantaras.
VERTICAIS: 1-Angelina (peixe); azeitonas.
2-Incólume; acerte. 3-Tubo; vale. 4-Nome
de letra; sem pais; posuir: 5-Desgastas;
pron.pess.; moradia. 6-Afirmar. 7-Embuti-
rias. 8-Auscultação. 9-Alimentei-me; é um
imposto; proveitoso. 10-Adoro; coubriu
com areia; nome de mulher. 11- Urdir; casa
de gente nobre. 12-Já; respeita. 13-Nivelais;
frutos silvestres.
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Afim; pai; maca. 2-Ma-
res; paiol. 3-El; sacanas; va. 4-Mar; latão;
ris. 5-Res; tem; gel. 6-Pesarosas. 7-Apurar;
rolica. 8-Dilataras. 9-Tia; ter; rtp. 10-Ria; ra-
sam; era. 11-Im; resumir; ai. 12-Coseu; lou-
ca. 13-Arai; nau; rias.
VERTICAIS: 1-Amem; cai; rica. 2-Falar; ti-
mor. 3-Ir; repidia; sa. 4-Mes; seria; rei. 5-
Sal; sal; reu. 6-Cataratas. 7-Abater; tesura.
8-Namoraram. 9-Pao; sor; mil. 10-Mas; galar;
ror. 11-Ai; resiste; ui. 12-Covil; praca. 13-
Alas; xai; aias.

Há mais de cinquenta anos. Aprender a remar no Rio Douro durante uma festa ao S.Pedro da
Afurada. As crianças: Manuel Calisto, Celestino Calisto e Calisto José. O professor é António “Canhoto”




