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No passado dia 06.07 o NAPESMAT
(Núcleo de Amigos dos Pescadores
de Matosinhos) deslocou-se à sede

do GRUPO DESPORTIVO DE
BASQUETE DE LEÇA para perante uma
plateia de 66  jovens do seu Campo de Férias,
palestrar sobre o tema:
O Porto de Leixões. A Pesca

Depois de percorrer os caminhos da his-
tória deste lugar desde 20000 A.C.em que
foram abordados pormenores sobre: o Rio
Leça; Castro de Guifões; Mosteiro de Bou-
ças; As incursões de povos amigos e hostis
no litoral e as marcas da sua influência
deixadas durante a sua presença; Constru-
ção Naval,  Salinas no Leça;  Os Leixões;
Tragédia do Vapor Porto e a Construção do
Porto de Leixões; fizemos uma abordagem
sobre a Indústria da Pesca e falamos nos
seus principais recursos:O MAR; AS EM-
BARCAÇÕES; O PEIXE; OS PESCADO-
RES.

O NAPESMAT
 palestra para os jovens.palestra para os jovens.palestra para os jovens.palestra para os jovens.palestra para os jovens.

Num salão preparado e decorado para o
efeito, estavam expostos desenhos,foto-
grafias e cartazes visualisando aspectos  da
vida neste lugar desde a pré-história até
um passado recente.

Complementando estes suportes, foram
colocados à disposição dos jovens

Nome por que é vulgarmente conhecida a Polineuropatia
Amiloidótica Familiar ou Paramiloidose. Esta doença
foi descoberta pelo neurologista Corino Andrade, em

1939, quando, ao examinar um paciente, natural da Póvoa de
Varzim, constatou a existência de um conjunto de sintomas que
não obedecia ao habitualmente encontrado nas doenças
neurológicas conhecidas: formigueiro e falta de sensibilidade
térmica e dolorosa nos membros inferiores, dificuldade na marcha,
diarreias, perda acentuada de peso e perturbações nos membros
superiores semelhantes às dos membros inferiores. A partir deste
momento, Corino Andrade e a sua equipa de investigadores
iniciaram uma pesquisa pormenorizada naquela região, cujo
principal objectivo era o de localizar e identificar outros casos
semelhantes.

Mediante os estudos realizados e as primeiras conclusões
possíveis, foi publicada, no início da década de 50 do século
XX, a 1.a comunicação sobre esta patologia, e, em 1960, criado
o Centro de Estudos de Neuropatologia, que viria mais tarde a
ser designado de Centro de Estudos de Paramiloidose, uma
instituição que, entre outras coisas, promove a despistagem,
acompanhamento e observação dos doentes, estuda os meios
mais adequados para o seu tratamento e fornece dados essenciais
sobre o ponto de situação dos estudos realizados de forma a
manter todos os investigadores informados.

A paramiloidose, com incidência predominante nas regiões
piscatórias, sobretudo do Norte e Centro de Portugal, é uma
doença de transmissão genética, crónica e progressiva que, ma-
nifestando-se normalmente por volta dos 20/40 anos (pode, no
entanto, surgir em idades mais tardias), apresenta uma evolução
rápida, conduzindo o paciente à morte - a sobrevivência de um
doente com esta patologia é, em média, de cerca de 10 anos.

Nas pessoas afectadas com a doença dos pezinhos - assim
chamada por os primeiros sintomas se manifestarem nos mem-
bros inferiores, afectando a capacidade motora - existe uma de-
posição, particularmente nos nervos, de uma substância fibrilar
denominada amilóde. Em situações normais a TTR (transtirre-
tina), a proteína constituinte daquela substância, é solúvel nos
tecidos; no entanto, existem situações em que, devido a mutações
genéticas cujas causas permanecem desconhecidas, aquela
proteína fica estruturalmente alterada e forma fibras insolúveis,
provocando o aparecimento da paramiloidose. Sendo
autossómica dominante, basta que um dos progenitores possua
o alelo portador da doença para que a probabilidade de um
descendente ter a doença seja de 50%.

Embora esta mutação tenha o seu principal foco em Portugal,
ocorre também em países como o Japão, a Suécia, o Brasil e a
Itália.

O estudo de várias décadas desenvolvido sobre a evolução da
paramiloidose tem permitido, não obstante o carácter crónico
desta doença, a formulação de medidas terapêuticas que visam
o melhoramento da qualidade de vida e o aumento da esperança
de vida dos doentes, nomeadamente a implantação de pacemakers
definitivos, a imunodepuração e o transplante hepático.

Porto Editora 2005

Editorial
Doença dos pezinhos

participantes, miniaturas de
embarcações (bateiras das
companhas e mugiganga,
lanchas poveiras, traineiras
a fogo e a motor, arrastões,
chalandras, etc...)  e de re-
des de pesca (cerco, arras-
to, caças, etc..), para além
de vários apetrechos liga-
dos à  indústria da pesca.

Foi uma tarde de conví-
vio, onde os jovens tiveram
a oportunidade de contactar
de perto com antigos  pes-
cadores, que ao longo da
sua vida activa viveram mo-
mentos de grande angústia
em luta com o mar.

O NAPESMAT sentiu-se
como peixe na água, recom-
pensado pelo trabalho que
vem desenvolvendo na
divulgação da Memória dos
Pescadores, em especial,
junto dos mais jovens.

Estamos agradecidos ao
G. D. B. de Leça e à  A.P.D.L.
pelo apoio prestado à orga-
nização.

Jovens do Grupo Desportivo de Basquete de Leça assistindo à palestra:
 O PORTO DE LEIXÕES E  A PESCA.
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Traineiras de Matosinhos
(19) LEIXÃO           Por: Delfim Caetano Nora

O alvará desta embarcação foi
pertença de várias Sociedades de
Pesca, pelo que se conhecem vári-

os nomes para o mesmo casco, ou seja,
MARIA ARTUR que teve como um dos só-
cios Dionísio da Silva do Mar; TRIDENTE;
BELNICE;

Construído em 1947 nos estaleiros do
Porto de António Gomes Martins & Filhos
Lda.

Equipada com um motor Deutze de 290
HP tinha as seguintes dimensões:

Comprimento: 20,17m
Bocal: ................4,94m
Pontal:............... 2,27m

Armadores: Empresa de Pesca Arcejo,
Lda. Av. Meneres 774 Matosinhos.

MESTRE
Joaquim S.R. Pereira (Quim Camaço)

CONTRA-MESTRE
Agostinho Caetano Nora

MOTORISTA
Virgílio Oliveira Meireles

AJUDANTES
Américo Oliveira
António Monteiro Silva

CAMARADAS
António Joaquim Carvalhido
Alfredo Costa Mousa
José António F. Castro
José Joaquim Carvalhido
Abel Fernando Espogeira Cunha
José Francisco Cunha
Manuel José Leite
José Joaquim Flores
Francisco Rodrigues Maio
Manuel Pires Flores
José Rodrigues Cunha
José Fernandes Silva
Manuel Santos Vareiro
Manuel André Fangueiro
Luís Santos Vareiro
Salvador Ramos Pereira
Manuel Vieira Silva
Manuel Cunha Folha
Inocêncio Gomes Cruz
Afonso Nunes Gaiteiro
Luís Francisco N. Frasco
António Alves Silva
Carlos António V. Côto
Henrique Oliveira Amaro
Bermiro Terroso Castanho
Lourenco Fonseca Lagesa
Manuel José Rebelo
Moisés Oliveira Granja
António Pereira Gomes
José Dias Rajado
Sérgio Maria Caetano Nora Inocêncio Gomes Cruz

Joaquim S.R. Pereira (Mestre Quim Camaço) Sérgio Maria Caetano Nora

Salvador Ramos Pereira

António Maria O. Matos
Manuel José Matos
António Maria Vieira
Carlos Augusto S. Rebelo

José Ferreira Dias
Francisco Xavier M.Novo
António Gomes Remelgado
Joaquim Ferreira Dias
Francisco Pereira Marques
José Costa Marques
Zacarias Ferreira Santos

28 de Outubro de 1963

Traineira Leixão
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Bonança e Stª Irene. Chalandra dentro, rumo Angola!

Ás 09H00 do dia 13,avistou-se uma Ilha
do Arquipélago das Canárias, era Las
Palmas, neste momento tudo saltava de ale-
gria; o vento já era muito mais e por isso,
tivemos que fazer outro rumo, de maneira
que os barcos navegavam quase atraves-
sados; de meio barco para a ré ninguém se
entendia, o mar invadia tudo e cada vez
puxava mais vento; passaram-se algumas
horas e a Ilha Las Palmas deixou de se ver.

Nesta altura voltamos a navegar à popa
e com a ajuda do vento o barco parecia
uma flecha, e, a noite do dia 13 estava
quase passa.

Fazendo rumo a Dakar, aguardamos o dia
de chegada a este porto para nos abaste-
cermos e descançarmos um pouco.

Na madrugada do dia 14 o vento era
demasiado e por isso, o barco metia-se de-
baixo de água, de meio barco para a ré assim
como na cozinha, ninguém se entendia com
o balanço.

Com Deus chegou o dia, o vento na
mesma e nada de novo se avistava.

Devido ao vento ser muito, a vela do
mastro da proa rompeu-se em alguns sítios
de maneira que nas primeira horas do dia
catorze depois do Sol nascer, o pessoal
entreteve-se a remediar a avaria, para
novamente a vela ser içada, porque o
vento era muito e ela estava a fazer falta.

Pronta a vela, foi para o ar com o vento a
soprar cada vez mais os barcos
desenvolviam-se lindamente, chegando a
atingirem 12 milhas por hora.

O meio dia chegou e o pessoal foi comer
porque a manhã fez um pouco de apetite;
na cozinha ninguém se segurava e os
pratos pareciam querer fugir-nos de cima
da mesa, mas não impedia que se comesse,
com um pouco de sacrifício tudo se

conseguia.
Veio a tarde do dia 14 e o mar era menos,

o vento parecia querer desaparecer mas
ainda tinha uma aragem, que era o que nos
valia, porque a atmosfera era bastante
quente devido a já estarmos mais perto ao
Equador.

Desde que saímos de Leixões foi a tarde
mais bela e mais quente. Ás 17H00 passá-
mos pela beira de 2 arrastões Espanhóis,
que pareciam pertencerem á praça de Vigo.

Para nós a viagem já se tomava mais riso-
nha visto ver-se embarcações um pouco a
miúdo.

Também se via bastante peixe a boiar, ás
18H00 passou, junto de nós um arrastão
de Lisboa com o seu carregamento de
peixe, rumo ao Norte.
Até ás 20H00 do dia 14 de Julho de 195O,
tínhamos gasto 120 horas de viagem, 2.640
litros de gasoil 4 latas de óleo, 1200 milhas
percorridas.

As 22H00 passou mesmo junto de nós
outro arrastão de Lisboa que também, já ia
com o seu carregamento completo, tão per-
to de nós passou que lhe conseguimos ver
o nome, era o Alcântara.

A noite estava próxima e com uma apa-
rência muito boa, a bordo da Bonança tudo
corria bem e encontrava-se tudo de saúde.

A noite de 14 para 15 esteve óptima o
céu todo estrelado, o mar quase plano, o
vento não era nenhum e a minha fé com o
Senhor de Matosinhos continuava na
mesma, desde o dia em que saí de Leixões
estou esperançado de que havemos de
chegar a salvamento a Luanda.

As 03H00 do dia 15 já nada se avistava
de novo, mas faltava pouco para se avistar
Dakar.

Chegou o sábado dia 15 e ás 07H00 come-
çou o trabalho a bordo, todo o pessoal
trabalhava; uns vasavam bidons de gasoil
para os tanques, outros lavavam o barco,
o pessoal da máquina limpava os metais e
faziam limpeza na casa da máquina, porque
a nossa chegada a Dakar estava próxima e,
era preciso, tudo ir a parecer bem.

As 09H00 encontrámos 2 barcos
Francezes fundeados que procediam á
escala de peixe, para abastecimento da
cidade de Dakar

Navegamos com uma aragem de vento
forte e o mar completamente bom encon-
tramo-nos perto da costa em 22 braças de
altura.

O tempo estava quente, o meio dia
chegou e tudo foi comer com satisfação.

Em seguida continuou-se na limpeza e a
mim, pertenceu-me limpar a chaminé do
barco, a outro o fogão, a outro a casa do
leme e aos restantes o convés.

(continuação do número anterior)

Ilídio Pinho Branco Cheta

Filipe Oliveira Brandão (Filipe da Mateira)

Virgílio Meireles, Filipe da Mateira e Zé Batota Lucindo Sá Pereira
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Quando se terminou este trabalho eram
quatro horas da tarde o tempo continuava
óptimo, o mar como um rio mas o calor era
asfixiante. Prosseguindo a viagem, chegou
a noite e o sábado sstava passado.

Eram 11 horas da noite encontramos um
grande arrastão de Lisboa a encher peixe,
então fomos junto dele pedir uma caldei-
rada do qual, imediatamente nos deram, en-
contrávamos em Cabo Branco, distancia-
dos de Dakar umas 400 milhas.

Domingo, dia 16, tomámos o café e tudo
corria bem mas, ás 9 horas da manhã,
incendiou-se a chaminé do motor e por isso
tivemos que parar meia hora, mas não
houve novidade alguma.

Seguimos novamente a viagem e che-
gou o meio dia de Domingo, então fomos
todos comer uma caldeirada de pescada
da costa de Marrocos.

O tempo era o que podia haver de
melhor, o mar a mesma coisa mas o calor na
casa da máquina não se podia suportar e,
assim passamos um Domingo de passeio a
navegar em águas Marroquinas.

A bordo da Bonança e Stª. Irene segue
tudo de boa saúde, graças a Deus se não
houver novidade, 2a feira dia 17 devemos
chegar a Dakar,

Durante a noite de Domingo para
Segunda voltou a correr tudo bem, o tempo
estava bom, muita calma e o mar não se
mexia.

Chegou a segunda-feira dia 17 com uma
aparência explênlida, navegava-mos como
se fosse num rio.

A meio da manhã tivemos que formar
toldes porque não se podia suportar o calor,
o Sol parecia estar em cima de nós e na
casa da máquina o calor era insuportável,
transpirávamos por todos os lados e não
haviam toalhas que chegassem, para se

Abastecemo- nos de gasoil e água, e eu
passei o resto do dia a preparar o motor
para continuar a viagem.

Quando acabei o meu serviço, tomei ba-
nho, lavei a roupa que tinha suja e então a
noite chegou.

Não pudemos sair porque foi impossível
nos poderem abastecer de comestíveis, de
maneira que comemos e houve ordens
superiores para quem quizese ir a terra que
fosse, fui então tomar um café e voltei para
bordo porque esteve a chover toda a noite.

No beliche não se podia estar com o
calor, mas lá se consegui passar a noite.

Chegou o dia 19 com uma aparência
muito feia, choveu durante algum tempo e
ventou bastante, mas depois passou.

Às 10H00 chegaram os comestíveis,
abasteceram-se os barcos e, ás 11H30
chegou ordem para partir.

Ao meio dia em ponto largávamos do
cais e Dakar não me deixava saudades.

Fazendo rumo, ao Sul, a Bonança e Stª.
Irene deslizavam em águas Africanas.

O dia estava lindo, o mar muito bom e o
tempo muito quente. Entrando eu de
serviço ás 18H00, verifiquei que o motor ia
a aquecer muito, então chamei pelo meu
tio e preparámo-nos para tirar a bomba de
circulação e deitar outra.

O serviço fez- se muito bem porque já
não era a primeira vez que se fazia, mas no
momento em que eu fechava o macho da
bomba, rebentaram os pernos da mesma e,
esta foi pelo ar batendo no tecto com se-
melhante força que me veio atingir na ca-
beça ferindo-me bastante, fiquei comple-
tamente tonto e fui cair junto á embraiagem.

Aos meus gritos, todo o pessoal do
convés acudiu á casa da máquina e, o
motor foi parado imediatamente. O meu Pai
deitou-me as mãos e levou-me para a
Camarinha, o sangue corria- me pela cara a
baixo.

Dado sinal para o outro barco, este veio
junto de nós; deitou a chalandra à água e
o Capitão que seguia a bordo da Stª. Irene,
veio para bordo do nosso barco.

Os barcos pararam por uma hora,
enquanto o Capitão cuidava de mim, o pes-
soal encontrava-se todo desanimado ao
verem o meu estado.

Cortou-me o cabelo no sítio da pancada
e fez- me o curativo, seguindo depois para
bordo da Stª.  Irene.

Os barcos continuaram a sua rota, e eu,
cheio de dores fui para o beliche e não comi
nada à noite ,o meu Pai a mesma coisa e o
restante pessoal, pouco ou nada comeram.

limpar o suor.
Ás 18H00 do dia 17 avistamos costa,

mais algumas horas devemos estar em
Dakar.

Durante o dia vimos alguns vapores
passarem para o Norte e para o  Sul.

Viam-se também muitas toninhas que por
alguns minutos acompanhavam-nos o
barco.

Alguns peixes voadores queriam fazer o
mesmo mas, espetavam-se contra a
chaminé do barco e contra a casa do leme.

Tinha fé de passar a noite do dia 17 em
Dakar.

Chegámos ás 22H00, mas como não
conhecíamos a entrada ficamos toda a
noite cá fora; o tempo estava bom pena
foi, que estivesse a chover toda a noite

Chegou a manhã do dia 13 e então
demandamos a barra, chegamos cá acima á
cidade ás 10H00, onde fomos muito bem
recebidos e nada nos faltou.

Virgílio Meireles em Angola

António Fernandes Porto

António Vasques (António Espanhol) Manuel Gomes Remelgado
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MULHERES DO MAR
MARIA RIBEIRO DA COSTA

(Micas Fabais)

Este artigo é uma autobiografia
baseada numa entrevista realizada
no fim-de-semana de 04.11.2006 em

Cresteja-Amarante e nas memórias que
guardo da Micas, desde o dia em que nasci.
  Com rigor e isenção vou transcrever as
palavras soltas e memórias ditadas por esta
Mulher do Mar, que com oitenta anos de
idade revela uma frescura física e clari-
vidência intelectual dignas de admiração.
   Graças a João Ribeiro da Costa, pescador,
Albina Rosa deu à luz uma bela menina em
18.05.1926  (6 de Julho,segundo a certidão
de nascimento), a quem chamaram Maria
Ribeiro da Costa, mais tarde e ainda hoje,
conhecida por MICAS FABAIS. Moravam
na Rua Heróis de França, onde nasceu, e
haviam casado catolicamente na Póvoa de
Varzim. Neta paterna de Francisco Ribeiro
da Costa e Ludovina Rosa e materna de
Manuel André Bicho e Rosa Margarida.

Foi solenemente baptizada, em Matosi-
nhos, pelo Abade António d´ Azevedo Ma-
ia em 08.08.1926, tendo como padrinhos
Francisco dos Santos André, pescador e
Maria Lopes Sarrão, casados “moradores
nesta vila, que não assignam este assento
por não saberem escrever”.
   Casou em Leça da Palmeira com Francis-
co Lopes de Matos às 15H00 de 18.12.1949,
sendo a cerimónia realizada pelo Padre Al-
cino.Tinha 23 anos de idade. Infelizmente,
nunca tiveram filhos. O senhor Francisco
– Chico, como eu lhe chamava – era filho
de João Lopes Matos e Alexandrina Matos.
Nasceu na Murtosa em 14.06.1926 e faleceu
em Matosinhos, em 1601.1981, com 54 anos
de idade; vítima de um AVC.

A Micas não voltou a casar, nem a ter
qualquer outro homem na sua vida, apesar
das solicitações. Depois de viúva ainda tra-
balhou durante mais 3 anos, como salga-
deira, na fábrica  de conservas “Poveira”.
   A sua infância decorreu na companhia
dos pais, irmã, Inácia Ribeiro da Costa, que
tinha 18 anos de idade quando a Micas
nasceu e do irmão António Ribeiro da Cos-
ta, que casou aos 17 anos.
   Frequentou a Escola Primária Viela do Pio-
lho até à 3ª classe, mas o insucesso levou-
a a abandonar o ensino. Daí em diante,
apenas lhe restava uma solução - ingressar
no mercado de trabalho. Mas, a Lei vigente
exigia que o cidadão tivesse 14 anos de
idade. Bom, “a barriga só conhece uma lei!
Comer é uma necessidade que não pode
ser datada por Decreto-Lei. E, assim sendo,

começou a trabalhar com 12 anos de idade
(em 1938) na fábrica de conservas “Alba”,
como salgadeira, onde permaneceu duran-
te 17 anos (até 1955), após os quais passou
a laborar na “Poveira”, nos 29 anos seguin-
tes (até 1984), mantendo-se como salgadei-
ra, e passando a ganhar à comissão. Ga-
nhava 3 tostões por caixa. Chegou a salgar
1500 cabazes e a carregar as respectivas
caixas na camioneta que seguia para a fábri-
ca, na Póvoa de Varzim. Um cabaz enchia
uma caixa de madeira, aproximadamente.

Os patrões eram o Sr. Graciano e o Sr.
Matos. O Sr. Graciano (poveiro) dava ins-
truções à compradeira (Guida do Almocre-
ve), quanto às quantidades a adquirir, e ia
embora.

Em 1947, com 21 anos de idade filiou-se
no Grémio das Conserveiras, ano em que a
Caixa de Previdência abriu cá filial.
   Naquela época, finais dos anos 30, Ma-
tosinhos era, provavelmente, o maior cen-
tro conserveiro do país, e quiçá do mundo,
a julgar pelo número e tamanho das fábricas
de conservas existentes, nomeadamente,
a Alba, Sicma, Fábrica Chaves, Marques
Gomes, Record (na qual a “companheira”
era a senhora Maria Teresa que ensinou
Micas Fabais a fazer malhas), Prado,
Maranteiro e outras cujos patrões eram al-
garvios, como, Unita (na qual a “compra-
deira” era a Ti` Maria Cambeixa e a
“salgadeira”, a Linda), e Dias Araújo  (cujos
patrões eram proprietários das traineiras,
Portugal IV e Portugal VII que descarrega-
vam o peixe em Leixões, e nas quais aquele
que viria a ser o marido da Micas  chegou
a ser tripulante da companha.
   O dia de trabalho da “Mulher do Mar”
chegava a ter a duração de 17h, apenas in-

 O Sr. Maia – comprador da Alba – adquiria
os cabazes que os patrões pretendiam, 100,
200, por vezes mais cabazes.
   As traineiras aproximavam-se da praia o
mais possível. As chalandras e bateiras
faziam o transbordo da sardinha até à praia,
donde 2 pescadores da companha trans-
portavam ao ombro o bordão com 3 ou 4
cabazes, acompanhados pelo virador que
despejava o peixe vivinho nas caixas de
madeira alinhadas na praia.
   A Micas  e a Inésia salgavam de imediato
a sardinha. Vinha a camioneta, carregavam-
na e a viagem de ida e volta até à fábrica
era efectuada tantas vezes quanto o
necessário. No fim, deslocavam-se para a
  fábrica a fim de participarem nos trabalhos
necessários.
   Quando o peixe chegava à fábrica, as mu-
lheres (uma por cada caixa) descarregavam
a camioneta e despejavam a sardinha nas

Maria Ribeiro da Costa
(Micas Fabais)

mesas de madeira. As fabricantas cor-
tavam-lhe a cabeça e metiam-na num cesto
de verga que depois de cheio era vertido
num pio de cimento a todo o comprimento
da fábrica, onde ficava em moura (tempero
de água e sal).

Desenvolvia-se em seguida um complexo
processo tecnológico até se obter as
famosas latas de conserva que mataram a
fome (em especial no após guerra)  a muitos
países do Mundo.
 A Micas desempenhou todos os traba-
lhos inerentes à sua condição de mulher,
se calhar demasiados para uma pessoa, o
que, um dia, a levou ao seguinte desabafo:
   - “Rai’s parta a minha sorte, qu’inda agora
venho da praia e tenho que vir p’ra aqui!”
   A vida era dura. Por vezes apetecia desis-
tir. Mas… o processo de fabrico não podia
parar! O descanso não era produtivo.

(continua na página seguite)

terrompidas para “mastigar alguma coisa”.
A Micas às 07H00 estava na “Praia da

Sardinha”, onde salgava até às 11H00,
quantas vezes até às 16H00. Depois ia para
a fábrica (Alba). Num dia normal, às 13H00
ia almoçar a casa e às 19H00  jantar, para,
quantas e quantas vezes, regressar à
actividade laboral até às 24H00 e muitas
vezes, pela madrugada dentro. Chegava a
casa, comia algo, lavava-se e deitava-se,
depois de rezar.
   No dia seguinte, pelas 07H00 da manhã,
recomeçava a rotina, estendia as caixas de
madeira na areia da “Praia da Sardinha”,
onde os pescadores colocavam a sardinha
que traziam nos cabazes.
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A Micas era alta e calçava socos; vestia

uma bata bege e por cima um avental bran-
co de lona.

“Era assim a vida na fábrica”, disse ela.
Os seis tostões por hora eram bem mere-

cidos; suados até ao tutano.
   Quando, hoje em dia, cumpro o ritual de
abrir uma lata de conserva e pela minha
mente passa todo o processo do seu fabri-
co, ao saborear o fruto de tanto trabalho
sinto que estou a desgostar um manjar dos
deuses.

Por favor, não deixem morrer esta tradi-
ção! Uma fábrica destas é mais do que uma
simples criação de postos de trabalho … é
a garantia de que podemos ter o mar à nossa
mesa.
   Não posso deixar de dizer que a vida não
lhe foi fácil nem risonha, mas os momentos
de alegria, labor, convívio e aceitação por
parte de todos aqueles que tiveram, e têm,
a felicidade de cruzar os seus passos, com
certeza fazem com que aqueles momentos
mais difíceis sejam secundarizados e
relegados para segundo plano, apenas
emergindo na taciturna solidão do entre
quatro paredes, quando, já depois do pôr-
do-sol, regressava a casa e por entre um
parco jantar se preparava para rezar antes
de dormir. Com o nascer-do-sol rezava e o
sorriso de quem tem pela frente um dia cheio
de afazeres, surgia-lhe e rasgava-lhe a face
de lés-a-lés. Lá ia a Micas Fabais!
   A religiosidade nas gentes do mar é a
convicção de que não estamos sós no Uni-
verso. Deus existe, criou-nos e gosta de
nós.
   Nos seus treze anos de idade era costume
as mulheres estarem sentadas numa caixa
de madeira, no areal, enquanto esperavam
os barcos que, ao serem observados na
entrada da barra, lhes traziam a garantia de
sustento. Ainda não havia os faladoiros
(altifalantes que na doca de pesca
anunciavam a chegada dos barcos).
   Era Abril, e nas suas caixas, estavam
sentadas todas as vendedeiras: Adelaide
Gomes Ferreirinha (Adelaide Tarré); Ti
Rosa do Malhão; Ti Arminda do Caetano;
Ti Guida do Bendito; Emília Caseira; etc...
e eis que entra um barco – o Santo António
do Monte – carregado de carapau, peixe
que na época “andava pelo ar e ia para o
lixo” e, de repente…

- Oh Ti Margarida Mulata vem aí a Senho-
ra da Lapa – disse a Micas

– Hui … vem carregada de carapau. E
nós era só sardinha. Estava o povo à espe-
ra que viessem os barcos… vinham de mui-
to longe.
   E, com as mãos cruzadas, disse a Ti
Margarida Mulata:
   - Ai meu Deus que está tanta gente. Eu,
hoje, fazia um rico dia!

de fundos era a Praia da Sardinha, após o
que entregava o dinheiro ao zelador – o Ti
Ricardo – que pedia na vizinhança da Rua
Silva Pinheiro, onde morava. A Ti Rosa
Alegre, viúva, faleceu em 2000, quase com
noventa anos. Era muito amiga da minha
avó paterna – Adelaide Tarré. Pedia na Rua
D. João I e arredores – hoje em dia, a Micas
faz a mesma zona – desde a Rua Brito
Capelo até ao café Lua.
   Antes do Ti  Ricardo, o zelador era o Teo-
doro (sacristão) que faleceu dos pulmões.
Já no leito da morte pediu ao Ti Ricardo–
na época catequista–que ficasse como
zelador.

- Morre descansado que eu tomo conta!
prometeu ele.
   A Micas abraçou esta honrosa missão
por brincadeira.

Ainda sentadas nas caixas, vendedeiras
e salgadeiras aguardavam a chegada de um
barco com sardinha, enquanto falavam da
sua vida e faziam croché. Quando a Ti Mar-
garida Mulata disse:

– Eu, hoje, fazia um rico dia – a Micas, de
repente, afirmou:
   - Dê-me a saca!
   Era uma saca de chita que ainda hoje tem
na sua posse.
   - Oh minha rica filha, tu vais com a saca?
   A Micas arrumou a lã e pediu à Mina (irmã
do Regufe e salgadeira do Dias Araújo) que
a acompanhasse.
   - Ai, eu não vou! – disse a Mina.
   - Oh, então eu não vou. – esmoreceu a
Micas.
   E a tia da Mina (Encarnação, que morreu
com quase cem anos) disse, num tom espe-
rançado.
   - Vai mulher, vai com ela.
   - Anda Mina. - Insistiu a Micas.

   Referia-se ela ao peditório, que por
vocação fazia, para enfeitar de flores o altar
do Senhor Morto, aquando da romaria do
Senhor de Matosinhos que teria lugar daí
a um mês, em Maio. A sua área de recolha

O velhinho saco das esmolas da Micas Fabais.

A traineira Santo António do Monte

   - Eu vou para te fazer companhia. Eu não
peço – disse ela.
   Para lá do trilho do comboio não iam pedir.
   - Bote aqui qualquer coisinha para o Se-
nhor de Matosinhos – dizia a Micas para
quem passava.
   - E para a minha terra quem bota? –
retorquiu um forasteiro.
   Mas, lá iam metendo uma moedinha de 5
tostões, 25 tostões, 5 escudos…10 escu-
dos já era um milagre!
   - Vamos embora que já temos um ror de
dinheiro. – disse a Mina.
   Entretanto, ao micro, ouviu-se uma voz
que dizia: - Micas da Alba às caixas!...
    Andava no trilho a pedir. Correu. Quando
chegou às caixas já lá estavam os pesca-
dores com os bordões do peixe.
   - Salguei e fui para a fábrica… e tudo se
passou.- segredou-me ela.
   - Entretanto, cheguei à fábrica, a pé, e
pergunto para onde vou à capataza (Sara,
que eu tratava por Sarinha) e ao Anacleto
que era o mestre da fábrica, e ela disse-me
assim - Vai para o azeite… que era para as
cravadeiras!

   - Rai‘s parta a minha sorte.
Ainda agora venho cansa-
da de carregar peixe e já
vou para ali! – resmungou
a Micas.
   - Mas não vais, porque
estão a chegar ao escritório
o Sr. Alves da Silva (patrão)
e o Sr. Acácio (patrão) que
pediram para lá ires. – disse
a capataza.
   - Eu que fiz para ir ao
patrão? – perguntou a Mi-
cas preocupada.
   - Não sei filha.
   Acto contínuo, a Micas
começa a chorar.
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   - Até foi bom tê-la chamado! Olha, tens
aí a saca?
  - Não.
   Pegaram em mil escudos, cada um, e
deram-lhe para meter na saca, enquanto
afirmavam – Ficas autorizada a ir pedir
quando não houver peixe nas caixas.
     O Sr. Maia, de tarde pelas 16/17 horas,
foi à fábrica. Ia dar a volta… verificar se o
peixe estava em condições. A Micas  ia a
meter o tabuleiro no azeite, quando o viu
por cima do ombro. – Olhe, quando não
houver peixe, estou autorizada a ir pedir e
quando fôr precisa têm que me chamar ao
micro. - Atirou-lhe com os sacos de
sardinha dos irmãos.
   No outro dia, a Ti Margarida conta o
dinheiro e tinha 7 contos! A Micas meteu
mais 2 contos.
   - Oh, minha filha… que já tem dinheiro
de sobra para as flores. Deus te dê boa
sorte, que te dê um homem que te trate
bem.
   - Mas, amanhã eu vou pedir outra vez.
Agora tenho ordem! – insistiu a Micas.

Ricardo solicitou à Micas que tomasse
conta do altar, porque, afinal, era ela quem
arranjava o dinheiro. – Oh, isso não! – res-
pondeu ela.
   - Faça… faça, Micas – insistiu ele.
   A Micas Fabais disse sempre que não.

Pouco antes de falecer, o Ti Ricardo
adoeceu gravemente e o Padre Fabião foi
visitá-lo. Foi, então, que o Ti Ricardo lhe
rogou que pedisse à Micas, após o que
esta cedeu. O Ti Ricardo viria a falecer nas
vésperas do Natal de 2002 e a Micas Fabais
passou a ser a zeladora do altar do Senhor
Morto, na Igreja Paroquial de Matosinhos.
   Em 2006, as flores do altar mais caro
custaram 700 contos (cerca de 3500•).
   Voltando atrás no tempo, ao momento em
que a Micas começou a trabalhar, a pesca
era efectuada com base na observação dos
elementos naturais. – Antigamente era à
proa, pelos mascatos. E, assim, sabiam que
havia peixe – disse ela.
    - Bota ao mar – gritava o homem da proa.
A rede era lançada ao mar. A companha
fazia 6 ou 7 lanços por noite. –  concluiu.
   Naquela época, o Chico andava com os
bordões. Aos 14 anos de idade (em 1940)
tirou a cédula marítima. Não a podiam obter
antes. Fazia parte da companha da traineira
“Pardela”, cujo responsável era o Mestre
Manuel da Afurada.

   - Não fiz nada. Nunca tinha sido chamada
ao patrão.
   Os colegas diziam-lhe: - Não chores. Não
fizeste nada. Porque estás a chorar? Será
para outra coisa.
   Subiu ao escritório e vendo-os sentados
perguntou: - Dá licença?
  - Entra! – respondeu o patrão.
    Entrei…virou-se para mim e disse-me
assim:
   - Sabes para o que te mando chamar?
   - Eu não! Não fiz nada!
   - Não fizeste nada?!
   - Eu não.
   - Então aonde estavas quando o Sr. Maia
comprou o peixe? Tu não estavas no local
de trabalho?! Foi preciso chamar-te ao
micro!
   - Ai, foi por isso que o Sr. Maia me cha-
mou aqui à presença do Sr. Alves da Silva?
   - Sim, foi, porque eu quero saber porque
abandonaste o trabalho!
   - Oh, Sr. Alves da Silva, eu fui pedir!
   - Pedir?!
   - Sim, pedir. Não estavam barcos com
sardinha!
   - Pedir para quem?
   - Os barcos vieram com peixe e a Ti Mar-
garida Mulata não podia… e eu fui. Eu fui
pedir para as flores do Senhor de Matosi-
nhos, para o altar do Senhor Morto.
   - Para o altar do Senhor de Matosinhos?
   - Não, para o altar do Senhor Morto! Olhe,
foi o que eu fiz. Pensei que me tinha cha-
mado por o Sr. Maia lhe ter feito queixa de
mim… quando eu enchia os sacos de peixe
aos irmãos para vender na loja (tasca) do
Filinto... Os patrões viraram-se um para o
outro e disseram:

   A Ti Margarida entregou o dinheiro ao
Ti Ricardo (zelador do altar do Senhor Mor-
to) e foi, pessoalmente, à fábrica agradecer
ao Sr. Alves da Silva.
   - Não tem nada que agradecer… (a Micas)
está autorizada a pedir – respondeu ele.
   - Ela onde está? perguntou a Ti Margari-
da.
   - Acolá!
   Dirigiu-se a ela, abraçou-a e agradeceu-
lhe.
   Naquela época, com 7 contos enfeitava-
se o altar.
   Aos 17 anos de idade, decidiu abraçar,
definitivamente, a missão. Juntou 15 escu-
dos no 1º dia. Eram necessários 17 ou 18
contos para enfeitar o altar durante todo o
ano, mas com 10 ou 11 contos já se tinha
um altar muito rico no momento das festas.
   Após o casamento com o Chico (Fran-
cisco Lopes de Matos), este proibiu o pedi-
tório, por volta dos anos 60.
   - Não… não acabou! Enquanto for viva…
vou! - respondeu-lhe a Micas perempto-
riamente.
   Moravam na Rua 28 de Maio, 156 – Rua
1º de Maio, após o 25 de Abril de 1974. A
senhoria era Adelaide Tarré.

- Oh, Sr. Francisco não se dê mal por cau-
sa disso – afirmou ela debaixo da ramada
do quintal.
   - Não tenhas vergonha. Não vou pedir
para nós…nem para comer…graças a Deus:
– referiu oportunamente a Micas.
   Estiveram casados 31 anos.
   - Vê-de lá o marido que esta senhora
arranjou - retalhou, uma vez, o Padre Fabião,
algures entre finais do Sec. XX e princípios
do Sec. XXI, num momento em que a Micas
contava toda esta história às crianças que,
sentadas na Igreja Paroquial de Matosi-
nhos, a ouviam atentamente. – Esta senho-
ra é um exemplo de humildade e dedicação
à Igreja. Não tenham vergonha de servir a
Igreja no futuro.
   Mas, a história não acaba aqui. Quando
a Ti Margarida Mulata ( irmã do Ti João da
Mulata) adoeceu, pediu à Adelaide Tarré
que dissesse à Micas para a ir ver. Estava
já muito doente e a Micas já era viúva.
   - Olha, eu já não posso trabalhar. Vai na
mesma pedir – lamentou-se ela no seu leito.
   - Oh, ela vai! – retorquiu a Adelaide Torré,
dando-lhe aquela saca de chita. Pegou
nela, e até hoje mantém-se a pedir.
   - Já que vem pedir, vem ajudar! – dizem-
lhe, por vezes, as pessoas em tom amigável,
ao que ela acede com alegria.
   A Ti Rosa Alegre, algum tempo antes de
falecer, sofreu uma queda grave. Depois
de recuperada, foi a casa da Micas pedir-
lhe que a acompanhasse pelas casas onde
pedia, dizendo que, quando não pudesse
fazê-lo, seria a Micas a substitui-la. Assim
foi, após o seu falecimento, em 2000.

Entretanto, face às circunstâncias, o Ti

   Nos anos seguintes, a Micas e o Chico
viam-se quase diariamente e quando
tinham 18 ou 19 anos (em 1944 ou 1945)
começaram a namorar.
 Foi na Festa da Senhora da Hora, que
ocorre duas semanas antes do Senhor de
Matosinhos.

Os dois pouco dançavam e ficaram a
falar…e foi desde aí.
   Em 1947, a Micas foi a Fátima a pé pela
primeira vez, 30 anos após o aparecimento
da Nossa Senhora aos pastorinhos. Tinha
20 anos de idade. No 1º dia “ iam sem rumo
até Ovar”.No percurso, um soldado que
integrava o grupo, queria desistir. Não fa-
lava, por promessa, e os pés estavam chei-
os de bolhas. Era a Micas que o tratava.
Conseguiu convencê-lo a peregrinar até
Fátima. Levavam consigo a roupa do corpo
e acartavam à cabeça, louça e cobertores.
Manteve esta peregrinação, ininterrupta-
mente, durante os 29 anos seguintes.

Maximina Regufe
(Nina Salgadeira)

Margarida de Oliveira
(Guida do Bendito)
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   Naquele ano, uns meses mais tarde, de
repente o “mundo desabou a seus pés”.

Era a fatídica noite de 1 para 2 de Dezem-
bro de 1947.

O seu pai faleceu no naufrágio.
João Ribeiro da Costa era o nº 14 com a

matrícula 6229 da Capitania da Póvoa de
Varzim. Morreu afogado junto à Praia de
Francelos, na traineira São Salvador nº
P447C, matriculada no dia 26 de Novembro
1947, na Capitania do Porto do Douro , ou
seja, sete dias antes do naufrágio.

O mestre matriculado era o Tio Manoel
da Cunha Folha (Malha Lassa). Segundo
informações morreram todos os pescado-
res. Era uma traineira a vapor com uma
tonelada bruta de 61,67 ton.
   A notícia da tragédia rapidamente se espa-
lhou. As mulheres aos gritos, com as cri-
anças ao colo, corriam noite fora em di-
recção à praia. A Micas, com os pés na
areia procurava o pai (davam sinal aos fi-
lhos) acreditava  ela.

Esteve sete dias sem sair de casa, tama-
nha era a mágoa, e manteve luto por cinco
anos.
   Entretanto, a vida continua. O Chico
andava com os bordões, após o naufrágio,
mas, quando vieram os radares ele foi com
o mestre para o radar – esclareceu a Micas.

Era o Mestre Dionísio do Mar da traineira
Laura Maria. O radar estava na casa do
leme. Tirou-o do bordão e meteu-o a vira-
dor…mas não dava cabazes – disse ela.

Era usual darem um cabaz à salgadeira
por cada 100 virados para as caixas.
       Entretanto, casam-se.
       Às 14/15 horas o Chico saía para o mar
e ao passar na praia despedia-se da Micas,
quando ela estava a salgar. Por vezes, che-
gava a casa por volta das 13H00 do dia
seguinte…mas havia ocasiões em que nem
sequer vinha a casa – disse ela.

Utilizava um saco de cabedal, comprado
na Gónia, onde transportava num “termos”
a sopa e a comida, para além do pão e da
garrafinha de “Água de Castelo” com
vinho.

O primeiro casamento a que o casal
assistiu ocorreu em 22.01.1961. Casavam
António Gomes Ferreira Patrício e Maria
Amélia Lopes da Fonseca – meus pais e
ambos filhos de pescadores. A Micas foi,
então, das primeiras vareiras a usar um
casaco comprido, preto com uma pele
também preta. Mais tarde, ofereceu o casa-
co à sobrinha Carmina e do vestido azul
petróleo fez uma blusa.
       Conhecer o passado é ter a certeza de
que o presente está vivo, porque sem pas-
sado não haveria presente. “Memories are
memories”. Aquilo que somos hoje é fruto
do passado dos nossos ancestrais. Prestar-

por não ir para a Marinha, mas foi para
Tancos, onde chegou a 1º Cabo.

Quando os da sua incorporação vieram
embora, ficou mais 3 meses para dar ins-
trução. Decorria o ano de 1949.

Entretanto, o pai do Chico que era pes-
cador, decidiu emigrar para a Venezuela.

Andava p’ra lá! Não sabia pregar um
prego. – comentou a Micas.

Quando um primo do Chico, que também
tinha emigrado para aquele país da América
Latina, regressou, disse-lhe que o pai não
estava bem. Era filho único e não gostou
de saber que o pai se encontrava em tão
precária situação. Com 25 anos de idade
foi lá buscá-lo! Trabalhou durante 3 anos
a limpar piscinas afim de arranjar dinheiro
para trazer o pai. E, assim, escapou de ser
encarcerado pela PIDE.

Há males que vêm por bem! - diz o povo.
Em 1960, alugou a casa que habitou até

Julho de 2006, momento em que decidiu ir
viver para o Lar de Idosos da Associação
dos Pescadores Aposentados de Matosi-
nhos - Instituição Particular de Solidarieda-
de Social - que tem como Presidente o Sr.
José Brandão (acima referido como Zé
Brandão). É a sócia Nº42. Bem hajas, Micas
Fabais!

Não posso terminar este artigo sem re-
ferir o prestimoso e inigualável serviço que
o NAPESMAT tem prestado aos Pesca-
dores de Matosinhos e às “Mulheres do
Mar”, em particular; bem como à cultura
da nossa terra, em geral. Continuem de
mangas arregaçadas…o vento está de fei-
ção! Só nos falta o “Museu do Mar e das
Artes de Pesca” e a vontade política para
o concretizar. As memórias, vocês, estão a
conseguir escrevê-las!

P.S. Peço desculpa por tratar alguns
personagens por “TU”, mas foi assim que
a Micas Fabais se lhes dirigiu ao longo
dos tempos.

lhes homenagem é apenas dizer-lhes que
agradecemos do fundo do nosso íntimo, o
facto de terem existido. Numa existência
que foi sobrevivência contra ventos, ru-
mos e marés…mas que nos trouxe até cá,
até hoje…a bom porto.

Apesar de este artigo ir já bastante lon-
go, não consigo deixar de relatar mais um
episódio da vida desta fabulosa mulher.
       Como já disse, em finais da década de
1930 ainda não existiam os “faladoiros” (al-
tifalantes que, espalhados pela praia, anun-
ciavam a hora de chegada dos barcos, a
espécie que haviam pescado e as quanti-
dades, bem como outras notícias de inte-
resse). Não sei bem em que ano foram ins-
talados, mas, a partir de então os comuni-
cados passaram a ser feitos pelo Sr. Al-
meida, que era o porta-voz da Rádio Mato-
sinhos/Pesca, situada na Av. Serpa Pinto.
   Quando os barcos andavam à rola, o
Mestre Caravela, conhecido pelos seus do-
tes de fadista, aproveitava para animar o
recinto da “Praia da Sardinha”, cantando,
entre outros, o fado “Lá vão elas / Naus de
Infante a navegar/ Unidas, as caravelas /
Por sobre as águas do mar / Lá vão elas…”,
trauteou a Micas.

Acabou por ser proibido de o fazer, pelo
Comandante da Capitania do Porto de
Leixões, o qual protagonizou, anos mais
tarde (por volta de 1952) um outro episódio
que envolveu, para além do Mestre
Caravela, o próprio Chico, o meu tio João
(João Rodrigues Crista), o Tone Regufe e
o Zé Brandão.
       Naquela época, os barcos saíam para
o mar a qualquer hora, ao Domingo. - Às
13 ou 14H00 se fossem para o Mar da
Figueira; às 18 ou 19H00 se fossem pes-
car para mais perto, era conforme calhava:
disse a Micas.
       Reunidos no Café Abel, decidiram que,
aos domingos, deviam sair às 22H00.

O Comandante da Capitania apoiou-os
mas … vá-se lá saber porquê … logo os
denunciou à PIDE, citando dois nomes –
Chico e Mestre Caravela.
       - O Caravela estava a comer. Chamaram-
-no cá fora e levaram-no preso. Esteve 10
dias na Cadeia da Rua dos Caldeireiros re-
feriu a Micas.

Maria de Jesus
(Maria Cambecha)

       Por coincidência, o Chico escapou da
prisão, porque acabara de embarcar na
“doca nova”, rumo à Venezuela. Viajou no
navio de cruzeiro “Serpa Pinto”.
       Este desfecho remonta à década de
1940. O “Chico não queria ir à tropa, mas
na inspecção militar foi chamado para a Ma-
rinha. O pai tudo fez para o livrar. Em 1947,
deu 50 contos (!!!) a um soldado acabou

Ti Encarnação

Emília Santos Gonçalves
(Emília Caseira)

Por: António Patrício (filho)

Guida do Almocreve
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Á minha Mãe

Ermelinda Gomes Arruela conhecida
em S. Pedro de Afurada por Ti
Melindra D’Espinho, nascida a

18.08.1924 na Rua Vasco da Gama, numa
casa da sua tia Maria de Oliveira Gomes
(Ti Maria D’Espinho).

Filha de Claudino Nunes Arruela (Ti
Claudino Estopa) natural de Santa Marinha
e de Aurora de Oliveira Gomes (Ti Aurora
D’Espinho) natural de Espinho, falecidos.

Este humilde casal que a vida aziaga
transfigurou, vieram ao mundo como mui-
tos que procuraram na pesca um meio de
subsistência e para gritar contra as ofensas
e humilhações; foram muitas vezes de joe-
lhos até às praias clamar por justiça frente
ao mar, esse bruto desconhecido que rola
as suas ondas umas vezes silenciosas, ou-
tras vezes negras, omnipotentes e tumul-
tuárias.

Tiveram seis filhos: João, Jeremias, Fran-
cisco, Primo, Leopoldina e a minha mãe Er-
melinda.

A minha mãe era neta materna de António
de Oliveira Zarraes (o Novo) e Anna de
Oliveira Gomes, naturais de Espinho e pa-
terna de Francisco Nunes Arruela e Rosa
Gomes de Oliveira, ele de Anta concelho
da Feira ela da mesma freguesia e concelho
de Nella

De casa em casa, a minha mãe viveu a
sua triste meninice nas ruas húmidas e par-
dacentas da Afurada, Agostinho Albano
numa casa da Ti Maria Cunha e depois em
Alves Correia próximo da casa do Ti Antó-
nio Reboque.

Em 1952 a minha avó, Ti Aurora
D’Espinho, foi bafejada pela sorte ao ser-
lhe atribuída uma casa no Bairro dos Pes-
cadores da Afurada. A casa Nº2 no Rossio
de Stº António é actualmente ocupada pela
minha tia Leopoldina (Branca D’Espinho)
e pelo meu tio Dino.

Nas casas que ficaram de vago instala-
ram-se a minha mãe e o Ti Zé Cabaça que
foi durante muitos anos mestre de traineira
(Vale de Cambra e outras) em Matosinhos.

Filha de gente muito humilde do mar, a
minha mãe em criança sofreu escarnecida
e resignada, sem gritos e sem pão, como
todos os pobres que vieram a este mundo
só para sofrer!

Apesar de guardar o cheiro da essência
dos pinheiros que mantinham sentinela à
linda terra da Afurada (que muitos apelidam
de cascata), a minha mãe ainda se lembra
dos orvalhos das manhãs que lhe traziam

a fragrância da maresia e o frescum que
exalava do peixe em dia de fartura, prenún-
cio que ia sair fumo das chaminés das lúgu-
bres tocas de esquimaus, como chamava
Raul Brandão às casas habitadas pelos pes-
cadores.

A minha mãe começou a trabalhar ainda
criança, com oito anos, vendendo peixe na
companhia da Ti Conceição do Frade. A
pouco e pouco foi entrando nos meandros
desta vida amargurada e rebaixada de
andar a bater de porta em porta. Há seres
que nascem com esta sina - amargar a vida
que desde a nascença lhe corre torta, até
nas coisas mais simples.

“Hoje, no NAPESMAT, com os cabelos
brancos estacados, sentimos muitas vezes,
que por detrás dos balcões, dispersando
alguma ironia, se riem de nós quando pre-
tendemos denunciar a miséria e a fome em
que esta classe esteve enlameada!”

Decidida e de cabeça erguida, a minha
mãe, uma criança, depressa contornou as
dificuldades do seu estatuto, convencen-
do as freguesas da zona da Nossa Senhora
do Monte da Virgem, em especial de uma
ilha que ela recorda com o nome de Formi-
gosa (também  de gente humilde) a compra-
rem-lhe o peixe que ela levava para vender.

Num dia triste de Inverno, a minha avó
convencida que a filha, na altura com nove
aninhos, tinha atingido o estatuto de uma
vendedeira adulta, preparou uma teca de
carapaus numa canastra, fixou um preço e
mandou-a ir vender pelas ruas do Candal.

Calcorreados passo a passo todos os
cantos deste lugar, nenhuma freguesa
comprou um carapau à desesperada crian-
ça, que aterrorizada com as consequências
não regressou para casa, ao mesmo tempo
que se interrogava:

- O que é isto? O que é a vida? O que é
este mistério, onde os desgraçados pesca-
dores têm o mar para os puxar para os abis-
mos, deixando nas praias as mulheres e os
filhos mergulhados na mais profunda
miséria?

Dia de chuva e frio, desta chuva miúda
que penetra até aos ossos, rompendo a pe-
le esfomeada e crestada pelo salitre. A mi-
nha mãe enlameada, como um gato-pin-
gado, via aproximar-se impiedosa a noite,
e, cambaleando com passo desinteressado
aproximou-se do carro desengonçado de
um homem que assava castanhas e que
também não tinha onde cair de morto.
Conformada, deixou-se escorregar até cair
próximo do calor do fogareiro, para aquecer
os tristes farrapos que a cobriam.

Nessa altura, já os meus avós procura-

vam encontrar entre as trevas a filhinha
que tardava a chegar.

Vergados pela carências, entupidos pela
fome, descalços, encharcados como duas
velhas almas perdidas, tossindo debaixo
da chuva na escuridão da noite…, depois
de procurarem resignados em todos os
buracos das ruelas do Candal, olharam para
uma trouxa junto a um vendedor de casta-
nhas e com as lágrimas nos olhos, gritaram
em simultâneo:

- Filha! Isto aqui é uma vida de cão!
Deves ter fome!...Sempre a fome é negra!

O destino da minha mãe estava marcado,
e, tempos depois, lá tivemos a menina, não
uma mosquinha-morta, mas, uma vende-
deira a sério que alargou o seu campo de
venda por toda a cidade do Porto come-
çando na Rua  Guerra Junqueiro.

Parecia mais uma Primavera!... Em Ou-
tubro de 1942 a minha mãe então com 18
anos, casou com um rapaz de 25 de nome
Severino Ferreira Regalado, meu pai.

Estiveram casados 14 anos, porque o
meu pai faleceu em 1956, tinha eu na altura
5 anos e a minha mãe ainda uma jovem com
32 chorava o amor perdido. Foram tempos
de trabalho, sonho e muita felicidade.

Por tudo o que me contam o meu pai era
um homem muito bondoso com amigos por
toda a parte.

Do casamento nasceram 7 filhos: Maria
Aurora, Francisco António, João Regalado,
Albertina, António Fernandes, Maria
Gracinda e Claudino. Os 4 últimos foram
levados pelas doenças.

Dificuldades? Perguntem às águas do
Rio Douro por onde passou esta menina,
que muitas vezes se interrogou:
- Que andam os pobres a fazer neste
mundo?

João Arruela Regalado

Ermelinda Gomes Arruela
(Ti Melindra D’Espinho)
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Ilhas de Matosinhos
Ilha dos CALDOS, do VEIGA ou do FERREIRA

Situada em Carcavelos em frente do
vértice Sul (fontanário) do triângulo
onde se realizava a Feira dos Porcos,

esta Ilha dos Caldos, protegida pela sombra
das velhas àrvores que ainda hoje existem
no lugar,  era assim chamada porque na casa
da frente  estava instalado um estabeleci-
mento mercearia/adega que confecçionava
panelas de caldo para  vender  aos feirantes
que ocorriam ao local em dias de feira.

Posteriormente, a ilha foi adquirida por
um barbeiro de nome Veiga, antigo moto-
rista da Fábrica de Conservas Vasco da
Gama, que juntando o útil ao agradável,
instalou o seu negócio de barbearia no
espaço até então reservado à adega

Sempre que chegava a época do Inverno
e das grandes chuvadas, esta ilha e as suas
adjacentes viviam momentos muito difíceis
com as águas do Rio de Carcavelos ( onde
muitas  mulheres de Matosinhos se deslo-
cavam para  lavarem a roupa) que lhes
passava por baixo e ao lado, a inundarem
as suas humildes habitações.

Quando as àguas em fúria saltavam das
margens, escoavam pela parte de trás das
ilhas para os lameiros, entulheira do Luças
e para os terrenos da actual  Av. Vila Garcia
de Arosa.

Nesta fervilhante colmeia aglomerada de
pessoas humildes ligados ao mar e às con-
servas habitavam 10 casais com as  nume-
rosas famílias.

Numa das casas do fundo da ilha morava
o casal Ti Ventura a mulher Ti Guida, com
os 2 filhos: a Bira e o Mário Ventura, humilde
serralheiro, saudoso e exemplar jogador de
futebol do Leixões Spot Clube que cedo
partiu deixando um enorme vazio entre os
seus amigos e admiradores, que não se
cansam de o recordar.

Mais à frente uma casa onde habitava a
Ti Nazaré, viuva com 4 filhos: a Fernanda,
Fátima, Fernando e o (Lila ou Lindo).

Noutra casa aTi Cacilda e o Ti Manel,
pais de  3 filhos: Paulo, Vitoria  e a Engelina
esta casada com Armindo. Depois da morte
do Ti Manel a Ti Cacilda casou com o Ti
Ferreira que foi o terceiro proprietário da
ilha.

Já para o meio da ilha morava Ti Manuel
conhecido pela alcunha de “Ti Manel
Olhinhos” casado com Laurinda Silva. Este
casal teve dois filhos: Manuel Silva e o José
Silva comerciante de reconhecido valor em
Matosinhos e atualmente proprietário do
Controlmoda.

Numa outra casa o Joao Francisco casado
com a Maria do Guarda tinha dois filhos: o
Neca e o Quim

A Ti Tereza e o marido também eram

A Ti Cacilda Forneira

 Engelina Forneira

Ferreira um dos donos
da Ilha do Veiga.

Da Ilha do Veiga e de outros locais do Lugar de Carcavelos que fazem parte da Memória de
Matosinhos, restam as paredes e os terrenos, para favorecerem a METRO DO PORTO ou uma
qualquer imobiliária, ou amigo, para construírem mais uns caixotes como o construído no meio da
estrada,  à entrada da IP4, mas, adiante... expropriar os pobres para dar aos ricos!

inquilinos da ilha.
O Ti Horácio e a mulher  Miquinhas habi-

tavam uma casa com os seus quatro filhos:
a Filomena, Fernanda, Clara e o Geraldo.

O Ti António e a mulher  a Ti Ana Correia
com cinco filhos: Silvano,  Quim,  Francisco,
Tone (Chodasse) e o Manuel Correia (o
bombeiro).

O Alfredo Camões e a mulher Encarnação
com três filhos: Tone o Quim e a Fátima.

Na casa da frente o Ti Manuel Veiga o
Barbeiro de Carcavelos e a esposa Rosa

Veiga com quatro filhos:
- A Maria casada com António

Aroso; deste casamento nasceram quatro
filhos: Manuel, Rosa, Beatriz e Zélia.

- A Beatriz casada com o Lelo
reconhecido jogador de Hóquei em Campo
do Leixões, assim como, o seu filho Daniel
que atingiu o estatuto de internacional tam-
bém ao serviço do Leixões.

- A Conceição;
- O Augusto.

Por: Joaquim Matos

Armindo

Mário Ventura
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As cascatas aos Santos Populares -
Stº. António, S. João e S. Pedro -,
apresentam além destes padroeiros,

uma enormidade de figuras onde abundam
as leiteiras, as galinheiras, as padeiras, e
naturalmente as varinas. Todas estas
pequenas peças de barro fazem parte do
nosso imaginário de crianças.Nesta altura
do ano são frequentes também as romarias
e as feiras da louça. As três peças populares
aqui representadas têm origem: a varina,
nos barristas de Vila Nova de Gaia;  o Peixe,
barro do Algarve; e a peça de olaria (o
prato), em Estremoz.

Não são só os artistas eruditos que
trabalham a Mulher do Mar, os artistas
populares dedicaram e dedicarão sempre
uma especial atenção a este tema.

Varina, dos barristas de Vila Nova de Gaia  Peça de olaria (prato) dos barristas de Estremoz.

Peixe dos barristas do Algarve

A.Cunha e Silva
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HORIZONTAIS; 1 - Fémur (Pl.) ; Flexivel. 2 - Capas
sem mangas; Gracejar; Armadilha. 3 - Rosado; Cer-
cai com arame. 4 - Anel; Mostre; é um imposto. 5 -
Medonhos. 6 - Tenho dívidas; Bernes. 7 - Poeira;
notável ; a unidade. 8 - Anomatopeia da voz do
gato; actuava. 9 - Fundamentadas. 10 - o sustento;
Jeira; aqui está. 11 - Terra fertil em pastos; costu-
meira. 12 - porca (inv.); Transpira; pode ser peixe
(inv.). 13 - Rebolas; Graminea de alto valor nutritivo.
VERTICAIS: 1 - Espreitar; desmontar. 2 - Impu-
gnar;donativo; argola. 3 - Tisana; Imotável. 4 -
Membro das aves; Aeroplano reza. 5 - Desocu-
padas. 6 - Violaceo; Fúrias.. 7- Letra grega; iriava;
nota musical antiga. 8 - Cauda; Matilha de cães. 9
- com rasuras. 10 Saudação; nevoeira; deslocas-
se no ar (inv.). 11 -Pode ser de forças; liberte. 12 -
Erguer; pron.poss.; levantai. 13 - Ardósia; vasilha
com asas.

PROBLEMA Nº35

PALAVRAS CRUZADAS

(ver solução no próximo número)
Solução do número anterior

HORIZONTAIS: 1-Ramudo; avisam. 2-Afinal; va-
reja. 3-Si; edifica; er. 4-Par; ovada; rir. 5-Aias; aca;
seta. 6-Iscos; pecar. 7-imaculado. 8-Mocas; zelam.
9-Ocos; tas; seco. 10-Ves; arder; mar. 11-Ia; amea-
ças; tc. 12-Animal; areias. 13-Somara; sorria.
VERTICAIS: 1-Raspai; movias. 2-Afiais; oceano:
3-Mi; racicos; im. 4-Une; somas; ama. 5-Dado; sas;
amar. 6-Oliva; trela. 7-Facturada. 8-Avida; secas.
9-Vaca; paz; raro. 10-Ira; sedes; ser. 11-Se; recolem;
ir. 12-Ajeita; acatai. 13-Marrar; morosa.

Armando Rodrigues

Jovens de Mesão Frio noJovens de Mesão Frio noJovens de Mesão Frio noJovens de Mesão Frio noJovens de Mesão Frio no
 DIA DO PESCADOR DIA DO PESCADOR DIA DO PESCADOR DIA DO PESCADOR DIA DO PESCADOR

Junto à Ermida do SENHOR DO PADRÃO os jovens de Mesão Frio que participaram, em
Matosinhos, nas comemorações do DIA DO PESCADOR- 31.05.2007.

Ao fundo a chaminé da Fábrica Varina e a torre da Igreja de Santo Amaro com a sua Cruz
iluminada, que serviu muitas vezes de orientação para os pescadores, hoje encoberta por um
dos muitos caixotes de betão despejados em Matosinhos.


