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Sexta-Feira, 13
Às 21H30-Inauguração das ORNAMEN-
TAÇÕES eléctricas pelo ornamentador,
Augusto Barreira, de Guimarães.
Às 22HOO -Na lota do Pescado, GRANDE
NOITE DE BAILE, com actuação da
ORQUESTRA SALSA SHOW, apresen-
tação e locução a cargo de Cipriano Costa,
Lda.

Sábado, 14
Às 14H30-CONCENTRAÇÃO dos grupos
Folclóricos e Fanfarra dos Bombeiros Vo-
luntários de Leixões, junto à Casa Museu,
que seguirão em desfile até à capela do
Santo Padroeiro, na Casa dos Pescadores,
onde farão uma pequena concentração e
de seguida continuarão o desfile até à Lota
do Pescado, onde decorrerá um Festival
Folclórico, no qual actuarão os seguintes
grupos:
 - Rancho   Folclórico   “Os  Vareirinhos   de
Matosinhos”, Rancho Típico de Esposade,
Rancho Folclórico de Aver-o-Mar, Rancho

Às 16HOO-Sairá da Igreja Matriz uma
MAGESTOSA PROCISSÃO com inúmeros
anjinhos e andores que percorrerá diversas
ruas e avenidas da Cidade. Na lota do
Pescado será dada a bênção do Mar. To-
marão parte na Procissão as Excelentís-
simas Autoridades, a Fanfarra dos B. V. de
Leixões, e a Banda União Musical Para-
mense de Paramos, Espinho.
Às 22hOO-ARRAIAL com Música de
Baile pela BANDA PRISMA, até cerca das
02HOO.
Às 24HOO-Será queimado FOGO DE
ARTIFÍCIO, FOGO PRESO, GRANADAS
LUMINOSAS, uma CACHOEIRA e FOGO
CRUZADO, a cargo do Pirotécnico,
Domingos Simões Filhos, Pirotecnia, Lda.,
que também fornece o fogo da Benção ao
Mar. Ornamentação e Iluminação a cargo
de Augusto Barreira, Lda.

Serviço de Sonorização Geral a cargo de
Cipriano Costa, Lda.

Exposição de Miniaturas de Barcos do
Folclórico “Os Pescadores
de Matosinhos”, Rancho
Folclórico da “Associação
Recreativa da   Ferreirinha”,
Grupo   Folclórico   dos Pes-
cadores de Caxinas e Poça
da Barca.
Às 22HOO-Sensacional
Espectáculo  de Variedades
, com os seguintes artistas:

- MÁRIO GIL, ÁGATA, e
a grande atracção,TONY
CARREIRA E SUA BANDA.

Domingo, 15
Às10h45-Na Igreja Matriz,
MISSA SOLENE, a grande
instrumental a-companhada
pelo Coro Paroquial de
Matosinhos e sermão pelo
Rev. P.e Manuel Mendes,
Abade de Matosinhos.

Artesão, Carlos Neto, e
Fotografias do Mártir
São Sebastião, de Belmi-
ro Esteves Galego, nos
dias, Sexta, Sábado e Do-
mingo, das 16HOO às
24HOO, na Forpescas/
Docapesca.
ITINERÁRIO DA PRO-
CISSÂO
Saída da Igreja Matriz,
Av. D. Afonso Henri-
ques, Av. da República,
Av. Serpa Pinto, Rua 1.°
de Dezembro, Rua Heróis
de França, Praia do Pes-
cado, Rua Conde S. Sal-
vador, Rua Álvaro Cas-
telões, Rua do Godinho,
Av. D. Afonso Henriques
e Igreja Matriz.

PROGRAMA

Editorial
Um sorriso, uma lágrima... eUm sorriso, uma lágrima... eUm sorriso, uma lágrima... eUm sorriso, uma lágrima... eUm sorriso, uma lágrima... e
muita saudade!muita saudade!muita saudade!muita saudade!muita saudade!

Foi a reacção espontânea, estampada
nos rostos ansiosos, macerados pelo
sofrimento, e,  crestados pelo salitre de

muitas vagas furadas em desespero; o sentir
escaldante daquelas dezenas de almas da nossa
sofrida e nobre classe piscatória no Cais Sul do
Porto de Leixões, quando junto á lingueta (sobre
a lendária Pedra da Espinheira) foram lançadas
à água pétalas de lindas flores, em homenagem
a todos os pescadores que pisaram este mítico
local de chegadas e partidas dolorosas.

Foi a reacção, ao admirar aquele conjunto
colossal único no Mundo, Titã, juntamente com
o seu irmão do Norte, construídos  em aço
forjado, com todas as peças ligadas entre si por
meio de fortes rebites cravados manualmente.

Foi a reacção de admiração dos presentes  ao
comtemplar com olhar novo e livre, os locais
de elevado significado histórico ainda visíveis:
inscrição da Visita do Rei D.Luís e a Base da
Peça construída para defender o Porto de
Leixões durante a guerra que terminou em 1943.

Foi a reacção quando no dia 31 de Maio, Dia
do Pescador, por iniciativa da Câmara
Municipal de Matosinhos com o apoio da
A.P.D.L., Museu Marítimo de Ilhavo e
Napesmate (Núcleo de Amigos dos Pescadores
de Matosinhos), assistimos em  Leça no
Auditório Infante D. Henrique à inauguração
da Caixa da Memória em homenagem aos
homens de Matosinhos que participaram na
“Epopeia do Bacalhau”.

Foi a reacção que se  viveu nesse abraço
fraterno, desde a recepção nos Paços do
Conselho, passando pela palestra do Professor
Cunha e Silva que com a colaboração da Actora
Paula Guedes falou sobre “As Crenças das
Mulheres do Mar” até ao inimitável Aurelino
Costa ao recitar a Ladaínha das Lanchas.

Não mais esqueceremos as recordações e o
convívio vividos entre as gentes que vieram
desde Ílhavo, Murtosa, Furadouro, Espinho,
Aguda, Afurada, Lordelo do Ouro,Vila do
Conde, Póvoa do Varzim, e, uma turma de
jovens alunos da Escola Secundária de Mesão
Frio, retribuindo, o nosso trabalho na
Exposição e Palestra sobre o Porto de Leixões,
as Pescas e os Pescadores , realizada em 29 de
Março de 2006 nessa Escola.

Agora... mãos-à-obra, até ao ano, na Murtosa.
Fernando Ferreirinha
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Traineiras de Matosinhos
(18) S. COSME           Por: Mário Miguel

A traineira a fogo S. Cosme da firma
Neves & C.ª Lda foi construída em
Vigo no ano de 1920, e matriculada na capitania

de Leixões no dia 13.09.1924 com a identificação: PL 1362
Y.

Na madrugada de 05.10.1924 foi abalroada e metida
para o fundo perto da Figueira da Foz entre Quiaios e o
Monte de Buarcos pela traineira Rosinha da Sociedade
de Pesca “São Sebastião” governada pelo conhecido
José Ferreira Neto (o Zé Batota).

A Rosinha recolheu de emergência ao Porto da Figueira
da Foz  para efectuar algumas reparações.

Felizmente, que as tripulações da S. Cosme e da
Rosinha, assim como, as redes  e alguns instrumentos

Mestre: Manuel Ferreira Patrício
Maquinista: António F. Azevedo
Fogueiro: José Machado
Fogueiro: Américo Silva

Camaradas:
Baldomiro Ribeiro Pontes
Francisco Santos
José Costa Marques
João Amado
Francisco Costa Marques
António Santos
Américo André
Isaias Lopes Costa Serrão
José Gomes Madalena
Manoel Agonia C. Santos
Bernardo Costa Marques
Abílio Fernandes Silva
Manoel Gomes Remelgado
Manuel Pinho Pinhal
Jeremias Simões Ferreira
Francisco Cunha Folha
Celestino Oliveira Dias Cantara
António Oliveira Dias Heitor
Francisco Nunes Gaiteiro
António Gonçalves do Gordo
Manuel Esteves Galego
Salvador Pinho Pinhal
Júlio Oliveira Dias Cangalhas
António Oliveira Meireles
Virgolino Ferreira Patrício
Francisco António Silva
António Pinto
Emídio Ferreira Nunes Arruela
Manuel Pinho Branco Cheta
Jerónimo Cancujo
Manoel Silva Pereira
José Lopes Costa Serrão
António Ferreira Gomes Lapa

Moços:
Domingos R. Santos Miguel
António.

ANTÓNIO OLIVEIRA MEIRELES
Nasceu em Espinho a 16.12.1883.
Filho de Manuel Oliveira Meireles e de Maria de Oliveira Manarte.
Neto paterno de António Oliveira Meireles e Germana Oliveira e

materno de José Bento Garcia e de Anna Oliveira Manarte.
Casou com Conceição Pereira da Graça.
Faleceu a 11.10.1956.

MANUEL DE PINHO BRANCO CHETA
Nasceu em Espinho a 29.12.1900.
Filho de José Augusto de Pinho Branco Cheta e de Emília Gomes

Fragateira.
Neto paterno de António de Pinho Branco Cheta e Clara Gomes da

Graça e materno de José Rodrigues Cação (Da Clara) e de Maria
Gomes Fragateira.

Casou com Sofia Oliveira Pinto.
Faleceu a 08.08.1939.

DOMINGOS RODRIGUES SANTOS MIGUEL
Nasceu em Espinho a 16.05.1907.
Filho de João Rodrigues Santos Miguel e Adozinda Gomes da

Caetana Miguel.
Neto paterno de António de Pinho Branco Miguel e Maria

Rodrigues de Oliveira e materno de Domingos Esteves Gallego (Do
Arruda) e de Maria Gomes da Caetana Miguel.

Casou com Julieta Soares da Costa.
Faleceu a 16.12.1987 em Matosinhos.

MANOEL FERREIRA PATRÍCIO
Nasceu em Santa Marinha a 16.08.1898.
Filho de António Ferreira Patrício e de Felicidade Gomes.
Neto paterno de António Ferreira Patrício e Rosa Oliveira Granja e

materno de João Domingues Ramos e de Margarida Rodrigues
Casou com Adozinda Gomes Tato.
Faleceu no dia 23.12.1933 em Matosinhos.

foram evacuadas para Leixões
graças à intervenção das traineiras
São Damião e Senhora da Guia.

Tripulação da S.Cosme
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Bonança e Stª Irene. Chalandra dentro, rumo Angola!

Após vários meses de reflecção
atenta, e salvaguardados alguns
contactos para confirmação de

factos históricos relatados, junto de
memórias e tripulantes vivos, o
NAPESMAT vai através de uma série de
artigos, iniciar a publicação no seu
Boletim MARÉ, de  um “Diário de Viagem”
escrito por António Gomes Remelgado,
que relata a odisseia de duas traineiras

Bonança e Stª Irene aquando da sua ida a
09.07.1950  de Leixões, riscando para Sul
no sentido de alcançar Angola.

Para que esta iniciativa apresente o mai-
or realismo possível, e, crie um ambiente
favorável e motivador junto de um grande
número dos nossos leitores, o desfile deste
texto será  divulgado na integra, e, con-
correrá paralelamente com a aventura, a
apresentação de uma série de fotografias
dos intervenientes nela envolvidos.

DIÁRIO DE VIAGEM

Nove de Julho de 1950.Data que
jamais poderá ser esquecida. Oito
horas da tarde, é a hora em que o

sol começa a sumir-se lá para as bandas
do mar, deixando o nosso velho Matosi-
nhos e o claro Porto de Leixões envoltos
numa bruma porpúra de triste entardecer.

No acanhado Cais das Gruas os barcos
estavam prontos a partir. Faziam-se os pre-
parativos para se largar os cabos da mu-
ralha, numa pressa de afastamento que
mais nos angustiava as almas.

Partíamos para uma longa viagem por
mares nunca navegados por barcos com a
tonelagem destes; seria grande milagre
chegarmos ao nosso destino sem
novidade.

novidade.
Seriam vinte, trinta dias, ou a vida inteira

para os que não voltassem como tantos a
ver aquelas caras queridas que nos
acenavam Adeus, agora sem sorrisos,
agora todas tristes do mesmo apartamento,
da mesma angústia que, numa trágica
ironia, mais emparceirava aos que ficavam
aqueles que partiam.

Largaram os últimos cabos, últimos laços

que nos uniam a terra.
E como numa apotéose final de mau

agoiro, ergueu-se a adaga cortante dos
gritos do choro-alto de mães, esposas e
noivas que ficavam. Nós, rudes homens
do mar que não choramos que o chorar é
para as mulheres sentíamos no peito uma
opressão muito forte, como que um novelo
enrodilha os nervos, que nos secava a boca
fazendo-nos engolir uma saliva quente e
escassa em constantes goles.

Depois o cais foi-se afastando de nós e

já só havia o choro de lenços brancos a
adejar os olhos baços de lágrimas, que
ninguém pensara em secar, já só existiam
na lembrança dos beijos de adeus, e para
todo o tempo, para toda a distância ficara-
nos o último afago, o último beijo, a última
palavra.

Depois, quando o crepúsculo deu lugar
á noite, os lenços brancos que acenavam
saudade, foram-se confundindo no
horizonte distante....e, quando mais tarde,
julgamos ainda vê-los, era apenas a crista
branca de espuma das dolentes vagas o
que os nossos olhos cansados podiam
perceber.

Nossa tripulação era composta por 10
homens, sendo eles : Meu pai, José Gomes
Remelgado meu cunhado Lucindo de Sá
Pereira, meu irmão Manuel Gomes
Remelgado, eu António Gomes Remelgado,
meu tio António Fernandes Porto, meu
primo José Gomes Remelgado, ainda mais
4 homens os quais se chamavam José
Maria de Pinho Branco Cheta, Ilídio de
Pinho Branco Cheta, Manuel Gomes
Madalena e António Cafoca .

Tripulação da St.” Irene constituída por
José Ferreira Neto, José Gonçalves Galante,
Virgílio Oliveira Meireles , António Vasques
( Tone Espanhol), António Cunha, Filipe
Oliveira Brandão, Antero Canário e
Eduardo Canário.

Durante a noite de 9 de Julho tudo
correu bem e no dia 10 abriu-se o activo na
cozinha com um cozido á portuguesa, onde
a tripulação comeu com satisfação.

Ás duas horas da tarde do dia 10
dobramos o Cabo Raso e daí em diante
deixamos de vêr costa; na navegação
viamos de longe a longe um barco. Fiz
serviço das 2 horas da tarde ás 5; os barcos
“Bonança” e Sta. Irene seguem á ilharga
um do outro numa marcha de 9 milhas, com
um tempo óptimo e ondulação moderada.

A traineira BONANÇA

A traineira SANTA IRENE
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As 6 horas da tarde começou a puxar
bastante vento Norte e o mar a ficar  agitado
devido ao vento, tempo esse que nos
favorecia: ás 9 horas e meia comemos uma
bacalhoada cozida; todos comeram com
alegria, mas, com muita saudade.

À l hora da manhã passamos o Cabo  S.
Vicente para poucas horas depois deixar-
mos a Costa Portuguesa, ás 4 da manhã do
dia 11 entrámos na Costa Marroquina.

Continuando no mesmo rumo, veio o dia
com mais brisa do que o anterior,içámos
uma vela para nos dar mais rendimento.

Do Cabo Raso até este ponto, ainda não
vimos embarcação nenhuma. Às 10 horas
da manhã avistamos um Paquete de Passa-
geiros Inglês, que levava rumo ao Norte.

Continuando a nossa viagem, graças a
Deus tudo nos corre bem.

A tarde do dia 11 de Julho ficou maravi-
lhosa, o mar era mais sereno e o vento me-
nos, e, continuávamos numa boa marcha
com a ajuda do vento.

Chegou a noite e com ela, a saudade que
nos despedaçava o coração; o mar agora
mais calmo e o vento mais sereno ainda.

Continuávamos a navegar num deserto
sem nada se avistar, cerca das 2 horas da
tarde, vimos um pássaro tipo andorinha
que nos acompanhou por alguns minutos.

Até ás 8 horas da tarde do lia 11 tínhamos
percorrido cerca de 450 milhas; ao apro-
ximar da noite o tempo preparava-se feio,
mas graças a Deus, não houve novidade.

Ás 11 da noite passou por nós um grande
barco todo iluminado que seguia num rumo
desconhecido, enquanto pelo rasto da
noite nada mais se avistou; esteve sempre
calma e o mar muito bom, toda a tripulação
encontrava-se de saúde e satisfeitos; a má-
quina rolava lindamente bem; o barco
seguia numa marcha muito razoável.

Chegou o dia 12 com uma aparência mui-
to feia mas com o decorrer das horas foi
melhorando e então, já nos encontrávamos
mais próximo das Ilhas Canárias.

José Ferreira Neto (Batota) José Gomes Remelgado (Rifão)

Os barcos deslizando a par pareciam du-
as almas a caminho do céu que levavam
dentro 19 homens de coragem, homens de
fronte altiva, que enfrentavam os mares
longínquos em busca de um bom futuro.

Da respectiva guarnição, 15 eram casa-
dos e todos chefes de família, os restantes
eram solteiros, mas, também, levavam sau-
dades dos entes-queridos que deixaram em
terra, talvez as noivas e as mães; os casa-
dos, as mulheres e os filhos.

Jamais se poderá esquecer uma viagem
destas quase infinita, em barcos tão frágeis
sem sabermos o dia de chegada, ao ponto
de destino; que Deus nos acompanhe e
tenha compaixão de nós e dos nossos.

Caíu a noite do dia 12, o mar e o vento

Antes de nascer o Sol, trabalhou-se um
bocado a vazar uns bidons de gasoil, entre-
tanto chegou a hora do café; o tempo con-
tinuava com uma aparência melhor.

Formamos uma vela no mastro da proa e
a Bonança, continuava a navegar sem no-
vidade nas águas cristalinas do Oceano
Atlântico, fazendo lembrar os tempos re-
motos, quando a pirataria sulcava os mares
desertos em busca de outras embarcações,
para as assaltarem; mas conosco não se
passa isso, porque vamos em busca de
trabalho, para segurar o futuro dos nossos.

Chegou o meio dia e todo o pessoal co-
meu na cozinha, menos eu e o homem do
leme, porque íamos de serviço; a comida
para mim veio á casa da máquina e quando
acabei de comer, fui lubrificar a máquina
que tinha um copo das bombas inutilizado.

Tratei imediatamente de o substituir por
outro, de maneira que não houve trans-
torno algum; em seguida tive que des-
montar o mancal de apoio do veio inter-
médio, para colocar o anel de lubrificação
que tinha saído e, assim se passaram 3
horas.

Cerca das 4 da tarde, começou a puxar
mais vento e o mar mexendo mais, conti-
nuávamos a navegar muito bem, sem nada
de novo haver a bordo, graças a Deus.

eram na mesma, o Céu apresentava uma
côr muito feia, durante o dia nada se viu a
não ser o berço que nos embalava, todos
se encontravam de saúde e satisfeitos.

Na madrugada do dia 13 o vento era mais
e o Céu estava na mesma.

Depois que o Sol nasceu, a aparência do
tempo era melhor e por isso, a manhã do
dia 13 ficou maravilhosa.

Nada se avistava, unicamente passou por
nós um arrastão de Lisboa vindo das Caná-
rias, com rumo ao Norte.

No dia 13 ás 10 horas da manhã vimos 2
peixes voadores, que pareciam anunciarem
as proximidades das Ilhas Canárias.

Até esta data já tínhamos 4 dias e 5 noi-
tes de mar, de maneira que me encontrava
completamente sujo assim como toda a
tripulação; então para me lavar, tive que
ferver uma panela de água saldada visto a
água doce que tínhamos a bordo, estar a
tomar-se escassa.

O barco, encontrava-se bastante metido
debaixo de água, devido ao grande carre-
gamento que levava e também à marcha,
tudo influía, tanto é que quando o barco
caía na vaga, algumas lulas que andavam
á superfície do mar, entravam para dentro
do barco, facto este que era de admirar.

Aproximando-se a hora da refeição, dou
por terminada a manhã do dia 13 de Julho
de 1950,data muito lembrada por ser dia de
Nª. Senhora de Fátima, por isso lhe peço
que nos leve a salvamento ao nosso
destino, e, que  as nossas famílias estejam
bem, que nós felizmente estamos de saúde.

A tarde ficou mais calma e, já se avistava
mais alguma coisa,

Ás 6 horas da tarde do dia 13 vimos pas-
sar um arrastão que vinha das Canárias
com rumo a Lisboa, momentos depois pas-
sou um navio de 2 mastros que seguia o
mesmo rumo.

A noite aproximava-se e todos estavam
ansiosos por verem terra, porque já. tinham
decorridos 4 dias e nada se avistava,
felizmente chegou a hora.

(continua no próximo número)

António Gomes Remelgado
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O NAPESMAT (Núcleo de Amigos dos Pesca-
dores de Matosinhos) agradece  a todas as enti-
dades que colaboraram nas cerimónias de come-
moração do Dia do Pescador.

Agradecimento especial para:Manuel Santos
da Murtosa e Artur Faustino de Espinho.

Os cartazes anunciando o Dia do Pescador
foram profusamente afixados pelas terras sardi-
nheiras do País.

Na foto, podemos observar um desses exem-
plares instalado junto à mítica Portaria do Cais
do Sul, mais própriamente no local onde se situ-
ava a plataforma do Apeadeiro de Matosinhos.

Era por esta portaria que os pescadores se
dirigiam até à lingueta, onde depois de recolhidos
pelas chalandras eram conduzidos às traineiras
, iniciando em seguida mais uma “maré de mar”.

Apesar da madrugada invernosa que caíu... habituados durante safras a
cumprirem escrupulosamente as ordes p’ra irem p’ró mar, a companha de
Espinho foi a primeira a chegar, bem disposta e sem baú, à lingueta dos
Paços do Conselho de Matosinhos.

Numa clara demonstração, que temos gente p’rá companha, os
“VERDES” (alunos da Escola Secundária de Mesão Frio que vieram de
longe) primaram pela pontualidade, emprestando uma alegre e preciosa
participação às comemorações, que jamais esqueceremos.

Pescador que vais p’rá pescaPescador que vais p’rá pescaPescador que vais p’rá pescaPescador que vais p’rá pescaPescador que vais p’rá pesca
Que a fortuna te não deixeQue a fortuna te não deixeQue a fortuna te não deixeQue a fortuna te não deixeQue a fortuna te não deixe
Quanto mais a rede rotaQuanto mais a rede rotaQuanto mais a rede rotaQuanto mais a rede rotaQuanto mais a rede rota
Quanto mais rota...mais peixe!Quanto mais rota...mais peixe!Quanto mais rota...mais peixe!Quanto mais rota...mais peixe!Quanto mais rota...mais peixe!

Aviados de baús e canastras, eles e elas vinham prontos para “o que der e vier”

Perante o olhar do mestre de redes ZAGALO, o
Dinis Galego (neto da Ti Maria do Barqueiro) dá
as últimas  atadelas na rede.

Aparelhos temos! Peixe...!? Nem vê-lo!

Redes prontas, barcos pintadinhos de fresco, velas enfunadas, remos
armados... ouve-se a voz salgada e cavernosa do arrais:

- Foorrçççaaa, agooorraaa que veemmm chããã!!!
Com os barcos safos da restinga uma voz gritou para terra:

-Não deixem morrer a Memória dos Pescadores!!!

Por: Delfim Caetano Nora
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Sessão de boas vindas. O Salão Nobre dos Paços do Conselho de Matosinhos
foi pequeno para albergar os participantes que ocorreram às cerimónias
das comemorações do Dia do Pescador.

Na ermida  do Senhor do Padrão, foi depositada pelo Vice-Presidente da
Câmara de Matosinhos Dr. Nuno Oliveira e pelo Vereador da Cultura Dr.
Fernando Rocha uma coroa de flores em homenagem aos Pescadores.

Por estas escadas, desceram para apanhar as chalandras muitos dos
que já partiram; tragicamente...alguns deles, nunca mais regressaram.

Para todos eles, neste dia de muitas recordações e saudade, com os
olhos humedecidos pelas lágrimas foi o nosso pensamento e muitas pétalas
de lindas flores lançadas ao mar.

Do poema ANTÒNIO:

“Sou neto de Navegadores
Heróis, Lobos-d’água, Senhores
Da India, d’Aquém e d’Além-mar” .

A lingueta, durante dezenas de anos o parque infantil de muitas gerações de
crianças, hoje, abandonada à espera de melhores dias, vê de vez em quando,
uma traineira envergonhada apraxima-se para encher os depósitos de gasoil.

...naquele dia, angustiados deixámos o Cais do Sul. Certamente que
oportuni-dades como estas para o visitar não se irão repetir facilmente.
Agora, será mais triste recordar os sítios por onde livremente vivemos a
nossa meninice!

A.Nobre

Desta singela homenagem às MULHERES DO MAR foram testemunhas en-
tre outros, na foto: Eng. Francisco Taveira, Manuel Malhão, Luís Mendonça,
Delfim Nora, Fernando Ferreirinha, António Ferreirinha e Quim Matos.
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Junto à inscrição da visita do Rei D.Luís ao Porto de Leixões, os netos do Tone
Barroso e da Maria do Barqueiro, M.Céu e Zé Barroso, prestam homenagem
aos avós cujas vidas estiveram intimamente ligadas: ao Porto de Leixões durante
as fases de construção e depois na ampliação do Cais do Sul; às pescas e aos
pescadores, na formação da Casa dos Pescadores nos anos trinta..

Inscrição da visita do Rei D.Carlos I ao Porto de Leixões.
Esta inscrição, a merecer mais atenção quanto à sua visibilidade, está
localizada e misturada com tubaria, na testa do Cais do Norte por
baixo do Farol Vermelho, junto à Praia da Mulher Morta. O acesso ao
local só é possivel com a ajuda de uma embarcação.
Nela ainda podemos decifrar:
NOVEMBRO 189X
OS VISITANTES
EL’ REI D.CARLOS A RAINHA D.MARIA AMÉLIA E DO PRINCIPE
REAL

A presença das Mulheres do Mar com os seus lindos trajes tradicionais são uma
nota de invulgar beleza nestes encontros em que se revive a Memória dos
Pescadores.

As jovens alunas da Escola Secundária de Mesão Frio não perderam a
oportunidade para confraternizarem com as Mulheres do Mar.

Uma fotografia para mais tarde recordar. Os alunos da Escola de Mesão
Frio junto do Titan do Cais do Sul, considerado com o seu irmão do
Norte, monumentos únicos a nível mundial.
Este Aparelho de Elevação (Pórtico) foi montado junto deste local por
volta de 1882/3 para movimentar e posicionar os blocos que formam o
Cais do Sul. É uma estrutura perfilada pesada, de construção rebitada.De
acordo com fotos da época a sua lança e contra-lança foram posicionadas
sobre a torre com o auxílio de eucalipetos.
Apesar de violentamente fustigado pelos temporais empurrados pelo
vento sul, este Titan manteve-se sempre no seu posto de trabalho, a
mesma sorte não teve o seu irmão do Norte que em 22 de Dezembro de
1892 viu o mar em cólera rebentar com dezenas de metros de cais e ser
empurrado para dentro de água onde permaneceu três anos e meio.

A presença de alguns queridos amigos, vindos de outras terras ribeirinhas, no
almoço convívio na Casa dos Pescadores foi para nós um incentivo, para que
continuemos com o nosso trabalho.
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A exposição de quadros alusivos à pescado bacalhau, promovida com a
preciosa colaboração do Museu Marítimo de Ilhavo e do seu dedicado
Director Dr. Álvaro Garrido.

Pormenor da “Caixa da Memória” dedicada aos homens de Matosinhos
que foram às campanhas da pesca do bacalhau.

Aspecto da assistência à Sessão Solene das comemorações do Dia do
Pescador no Auditório Infante D.Henrique- APDL, Leça da Palmeira.

A mesa que presidiu à Sessão Solene. No uso da palavra o Prof. Álvaro
Garrido

Conferência “As crenças da mulher do mar” pelo Prof. Cunha e Silva com
a prestimosa participação da actora Paula Guedes.

Depois de lembrar o nosso amigo Manuel Lopes, um poveiro de eleição o
Dr. Aurelino Costa recitando a admirável “Ladaínha das Lanchas” do poeta
dos pescadores, A.Nobre.

“Ainda lá vejo o Zé da Clara, os Remelgados,
o Jeques, o Pardal, na Nam te perdes,
E das vagas, aos ritmos cadenciados,
As lanchas vão traçando, à flor das águas verdes,
“As armas e os barões assinalados...”

“Os mestres ainda são os mesmos d’antes:
Lá vai o Bernardo da Silva do Mar,
A mail-os quatro filhinhos
Vasco da Gama, que andam a ensaiar...”
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MURTOSAMURTOSAMURTOSAMURTOSAMURTOSA

Perante a alegria do NAPESMAT e de todos os presentes, o Sr.
Presidente da Câmara da Murtosa anuncia a disponibilidade
da sua terra para promover as comemorações do “Dia do
Pescador 2008”

Desde criança que a Ria exerce sobre
mim um enorme fascínio, e, quando
todos os meses o BOLETIM

MARÉ me empurra, qual nortada forte, Sul
abaixo até às terras da Murtosa, dou comi-
go a recriar belos passeios na Ria em deslum-
brantes embarcações à vela, aprendendo
com os pescadores os mais diversos porme-
nores que a vida dura lhes ensinou.

Terras de gente humilde, educada e bon-
dosa, ligada ao mar e à ria, desde tempos
imemoriais habituada a conviver com os pe-
rigos, mas também, com um grande respeito
pela enorme força que o mar representa;
desde sempre tiveram a morte ali por perto.

Gente de trabalho, espalhada pelos qua-
tro cantos do mundo, numa luta  que já
bem dos seus antepassa-
dos, contra a miséria e a
fome.

Das festas que decor-
rem na Ria de Aveiro, te-
nho acompanhado, nos
últimos anos, a do S. Paio
da Torreira, que uma Mu-
lher do Mar de nome Evan-
gelina me ensinou a gostar,
quando em criança me le-
vou à sua terra para ver
umas casinhas feitas de
madeira, pintadinhas às
riscas, no meio de uns ter-
renos arenosos, como
então existiam em Matosi-
nhos.

Os moliceiros e pesca-
dores das companhas
(XÁVEGA) estão intima-

mente ligados ao S.Paio (ou
Pelágio) um dos Santos padro-
eiros dos pescadores.À sua
festa deslocam-se em especial
de barco muitos romeiros
oriundos das povoações da
beira-ria, mas, em especial os
emigrantes vindos dos E.U.A. e do Canadá,
emprestando um colorido só comparável
com o fogo de artifício que por essa altura
é lançado tanto na Ria como no mar.

Uma linda procissão, sai após a cerimó-
nia religiosa, realizada quase ao ar livre, na
pequenina capela de S. Paio em direcção
ao mar e depois para a Ria.

Um momento sempre aguardado com
ansiedade são as corridas de barcos moli-

ceiros , que as velas ao vento, mostram a
destreza dos seus tripulantes e a beleza
deste lugar, que nunca encontrei igual em
parte alguma do Mundo.

Por aqui passaram e misturaram-se muitos
dos nossos antepassados, e, é para aqui
que o Núcleo de Amigos dos Pescadores
de Matosinhos vem a 31.05.2008 Dia do Pes-
cador confraternizar com os seus amigos.

Delfim Caetano Nora

Mulheres a trabalharem na Ria emprestam a esta paisagem uma beleza única.

A Ria de Aveiro um Museu ao ar livre.



10

O NAPESMAT (Núcleo de Amigos dos Pescadores de Matosinhos) mais pobre.
O Adeus a um Amigo da Murtosa, Honorato Silva (Bageira)

Em 30ABR2007, após prolongada e
grave doença, faleceu em Toronto -
Canadá, o nosso querido amigo

HONORATO SOBRINO DOS SANTOS
SILVA (Bageira), tendo sido sepultado no
Cemitério da Murtosa em 08MAI2007,
após cumpridas aí respectivas exéquias.

Entre os familiares, estiveram presentes
numerosos amigos, os quais quiseram-se
associar à família na sua dor.

Para a família enlutada vão as nossas sen-
tidas condolências e a nossa profunda soli-
dariedade na dor que a perda deste nosso
querido amigo a todos causou.

BREVE RESENHA
Dizer adeus a um amigo do peito não é

fácil, especialmente para quem com ele vi-
veu, brincou, cresceu e trabalhou.

O Honorato, desde criança que fez parte
de um grupinho de amigos - fez e sempre
fará, apesar desta forçada ausência -, for-
mando um quarteto de simpáticos rapazi-
nhos que cresceram alegremente pelas prai-
as e ruas do Matosinhos vareiro, mesmo
descalços e com a barriga roncando.

Este grupinho foi marcado por vicissi-
tudes diversas que moldaram a geração
dos meados dos anos 30 até meados dos
anos 40.

Apesar dos destinos diferentes de cada
um, sempre se mantiveram ligados por uma
forte amizade, alicerçada por origens co-
muns, religiosamente selada pelo gostoso
cheiro do iodo, do salitre, e pelas fustiga-
ções das voltas de mar em dias invernosos,
bem como o terem feito parte do grupo dos
MALFADADOS MOÇOS DE BORDO dos
finais dos anos 40.

Por tudo isto, o dizer adeus a este amigo,
nesta fase das nossas vidas, poderá ter
outras implicações. Assim, é preferível
tratar esta despedida com algum toque de
humanismo gracejante como o Honorato
nos habituou.

Isto leva-nos a aceitar a ideia que a sua
partida, mais uma vez, não foi para Mato-
sinhos, Bacalhau ou Canadá, mas sim para
a “Terra do Silêncio “, de onde não chegam
notícias nem lamentos.

Este grupinho era constituído pelo
Honorato, José Valente (Serrado), Do-
mingos Oliveira (Lamarão) e Manuel San-
tos (Garrafinha), os quais sempre se

mantiveram unidos ao longo de
mais de 60 anos, ficando, agora, o
grupinho reduzido a três por falta
de comparência de um dos seus
elementos.

Mas sejam quais forem as faltas
de comparência futuras, uma coisa
se manterá para sempre, entre
presentes e ausentes, que é esta
ETERNA SAUDADE, mitigada
com lágrimas silenciosas que os
anos não secaram, da nossa
infância e dos tempos vividos
quando esgravatávamos algumas
sardinhas, carapau ou lenha para
o fogão, na Praia Velha, Lota de
Matosinhos e Cais do Sul.

Andávamos de calça ensebada,
remendada, arregaçada, e de perna
abaixo e acima, entregues a nós
próprios, mas ten-do sempre
presente os conselhos mater-nos
e o respeito que todas as pessoas
nos mereciam.

Ficaram para sempre gravadas
nas nos-sas almas as traineiras
onde embarcamos pela 1ª vez e
onde iniciamos as nossas acti-
vidades de aprendizes de
pescador.

Seriamos ainda crianças?
Seriamos ainda imberbes?

Julgo bem que sim!
Visto agora à distância, acho

bem que eramos realmente
crianças, mas já com o sentido e
noção das dificuldades da vida e
como lutar por ela.

É frequente recordamos os
barcos que inicialmente serviram
como local de trabalho e como
habitação (para os moços). Ali,
empenhávamos todas as nossas
infan-tis energias, desenvolvendo
o nosso espí-rito competitivo quer
na descarga do peixe, quer no
remar das bateiras ou no gingar
das chalandras.

Tudo passou...! Tudo passa...!
Mas as saudades do Mar Celeste,
Maria da Glória, Flamingo e Bela
Maria, essas só a “Terra do
Silêncio”se encarregará de apagar.

Assim, é com fervor religioso
que dese-jamos que o nosso
amigo Honorato repou-se em paz,
sob Custódia Divina, e que não
esteja preocupado com o nosso
próximo reencontro , pois que não
sabemos quando ocorrerá dado
que ainda temos alguns assuntos
para tratar neste “Vale Térreo”.

     Honorato Silva (Bageira) e José Serrado,

Manuel Santos e Domingos Lamarão

Traineira Mar Celeste

Traineira Maria da Glória

Traineira Flamingo

Traineira Bela Maria
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A Mulher e o Mar
 na

 Arte Portuguesa
CARTA À MÃE

I
Era um pescador porém
Do bacalhau à mãe
Na carta dizia assim,
Lá por estar longe dos meus
Estou bem graças a Deus
Maizinha não joras por mim

II
Quando foi a Despedida,
Muito chorou mãe querida
Com pena do filho bosso
Maizinha não isteja triste
Que o bacalhau sempre existe
Istou a ganhar o que é nosso

III
Não é o que se dizia
Maizinha tenho alegria
Não se entrega a paixão
Ádes sentir um grande brilho
Muito orgulho em ter um filho
Na pesca do bacalhau.

IV
Diga a minha namorada
Que ela isteja descançada
Que não deia coito ao sofrimento
Um beijo para si mãe
Para minha noiva também
E para todos la de casa
Que se isto acabar
E eu do bacalhau jegar
Bou tratar do casamento

V
Eu sei bem compreender
Que tens saudades em me ver
Eu também ó mãe querida
De lhe dar no rosto um beijo
Como aquele de despedida

VI
Para agora já mais nada
A carta vai ser fejada
Maizinha até um dia
Todo se hade passar
Não paga a pena chorar
Maizinha tenha alegria

           VII
Maizinha nunca julguei
Para mim nunca pensei
Que isto assim viesse dar
Ando sempre atrapalhado
E nunca estou descansado
Nas ondas do alto mar.

Em 1961 na Revista o “TRIPEIRO”, foi
publicado um pequeno estudo etnográfico
sobre Matosinhos, sendo CARLOSÉ
GRILLA autora  do texto e do desenho.

Trata-se de uma carta de um pescador de
Matosinhos, filho de pescadores da Póvoa
e Caxinas, e neto de pescadores de Vila do
Conde. A carta é um verso e segundo a
autora do estudo diz que: “sob o aspecto
etnológico, tenho estudado profunda-
mente os pescadores do litoral atlântico
europeu e muito particularmente os
portugueses. Dentro destes os de
Matosinhos”.  Concluí a autora que o
pescador escreve como fala.

in Revista o Tripeiro-Ano 1 6ª Série 1961
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HORIZONTAIS: 1-Ramoso; notificam. 2-
Por fim; é uma mosca. 3-Nota musical; cons-
troi; acusada (inv.). 4-Parelha; oval; grace-
jar. 5-Criadas; larva que aparece no queijo;
flecha. 6- Engôdos; errar. 7- Candido. 8-Ca-
cheiras; cuidam com desvelo. 9- Vazios; bi-
gorna usada pelos ferradores; árido. 10-Re-
paras; queimar;oceano. 11- Seguia; adver-
tências; porco. 12- Ser vivo irracional; pra-
ias. 13-Adicionara; gargalhava.
VERTICAIS: 1-Rapai; deslocavas.2- Apa-
rais; mar. 3- Nota musical; raciais; pref. de
negação. 4-Junta; totalizadas; patrôa. 5- Gra-
tuito; sádias; adorar. 6-Azeitona; conversa.
7-Fabricada. 8-Sofrega; enxugas. 9-Fêmea
do boi; sossego; invulgar.10- Colera; segu-
ras; ente. 11- Catedral; colem de novo; se-
guir. 12-Repara;  respeitai. 13-Turrar; lenta.
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Xicara; acatar. 2-Alago;
omega. 3-Penai; mocos. 4-Usa; sacai; era.
5-Tolo; sau; orai. 6-Residir. 7-Inflexiveis. 8-
Aeração. 9-Laco; ira; usam. 10-Itu; criou;
oco. 11-Vista; talar. 12-Antes; inata. 13-Sea-
ras; alaras.
VERTICAIS: 1-Xaputa; olivas. 2-Ileso; atine.
3-Canal; custa. 4-Aga; orfao; ter. 5-Rois;
ele; casa. 6-Asserir. 7-Encaixarias. 8-Au-
diçao. 9-Comi; iva; util. 10-Amo; areou; ana.
11-Tecer; solar. 12-Agora; acata. 13-Rasais;
amoras.

Armando Rodrigues

PALAVRAS CRUZADAS
PROBLEMA Nº34

Rancho dos Pescadores de Matosinhos
 Festa de aniversário

É no proximo dia 14 de Julho que o
Rancho dos Pescadores de
Matosinhos, vai festejar o seu novo

9º ano de vida.
Foram treze homens que se juntaram e

autogaram a escritura pública que deu
origem a esta Associação assim constituida:

Manuel da Cunha Folha
Henrique Sá Pereira Gomes
António Correia dos Santos
Manuel Soares Machado
Jorge Braga Maciel
Manuel Tomas Torrão
António Fangueiro da Costa
José Rodrigues Crista
António Maio Esteves Galego
António Carvalhido dos Santos

António João Carvalhido dos Santos
José Fernando Carvalhido dos Santos
Paulo Augusto Pinho dos Santos
Para comemorar esta data a actual

direcção constituida entre outros por:
José Manuel C. dos Santos
Manuel Torrão
Margarido Batista Moreira
Vai levar a efeito entre outros

eventos no dia 21 do mesmo mês
um festival folcolórico no Parque
Basílio Teles.

O Napesmate congratula-se por este
aniversário, pois trata-se de uma Asso-
ciação que representa a classe piscatória e
faz votos para que esta data se prolongue
por muitos anos de vida.

Rancho dos Pescadores de Matosinhos


