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Eram três do que restava dos poucos
sobreviventes do naufrágio
ocorrido na madrugada de

02.12.1947, em frente da barra de Leixões e
onde perderam a vida 151 pescadores das
traineiras que se afundaram sacudidas por
um terrível temporal.

Ainda são vivos o José Pinheiro, vila-
condense de nascença, que reside na Pó-
voa de Varzim, e o José Maria Acabou, na-
tural de Ovar, que reside na Torreira.

São agora estes dois pescadores apo-
sentados os únicos sobreviventes que fi-
caram da terrível tragédia que enlutou o
Norte do País.

Quanto ao José de Oliveira Rebeca,  co-
nhecido com a alcunha de «Pichorro ou
IIhoça» tivemos a triste notícia que ele fa-
leceu no passado dia 13 de Outubro.

Para mim esta notícia foi recebida de cho-
fre, visto que sòmente no dia 27 tive conhe-
cimento do infausto acontecimento. Uma
combinação com os amigos matosinhenses
Cunha e Silva e Mário Miguel levou-nos
naquele dia 27 até à Praia daAguda, cuja
finalidade seria fazer uma retrospectiva de
entrevista ao ti Zé Pichorro, cujas suas de-
clarações iriam ser inseridas num próximo
livro que em Matosinhos vai ser lançado
em memória do trágico acontecimento,
decorridos já lá vão 60 anos.

Ao bater na porta, chamando pelo ti Zé,
atendeu-nos sua mulher, a ti Joana, minha
parente (prima de sangue do meu falecido
pai) que nos deu a notícia do falecimento
do seu heróico homem. Então com os
semblantes entristecidos, lá recebemos a
notícia da voz convulsiva da mulher que,
envolta no luto nos falou de que o seu
homem andava sempre preocupado com a
saúde dela, mas que infelizmente acabou
por partir primeiro para a eternidade.

A mulher e prima do tio Zé, de nome Joa-
na Gomes da Taira, tem 80 anos e nasceu
na Aguda onde ainda reside, mas é descen-
dente de gente de Espinho, e na ocasião
do naufrágio ambos já namoravam, razão

porque ela e sua mãe se deslocaram a Ma-
tosinhos para saber notícias do então seu
namorado.

Conta a ti Joana que, antes do seu na-
morado dar à costa na Aguda, já tinham
aparecido os destroços de metade da cha-
landra da traineira «Rosa Faustino», razão
que a levou a pensar que o seu namorado
tinha também falecido no naufrágio.

Já em Matosinhos, a ti Joana recebeu a
feliz notícia, por telefone, de que afinal o
seu namorado tinha sido salvo na Aguda
e levado para um hospital do Porto.

Como já fiz referência num opúsculo por
mim compilado em Março de 1998, o ti Zé
Pichorro quando do naufrágio era tripu-
lante da traineira “Rosa Faustino”, barco
que fazia parte da frota de pesca de “J.
Faustino & Pinhal”, e tinha como sócios
José de Pinho Faustino eAntónio de Pinho

Entre outras passagens ocorridas du-
rante o acontecimento do naufrágio, numa
delas contou o ti Zé que conseguiu resistir
à fúria avassaladora do mar, ao mesmo tem-
po que teve de lidar com o arrasto a nado
de três companheiros que a ele se agarra-
ram, e os quais por esgotamento físico aca-
baram por secumbir perante a força debas-
tadora do mar. Julga-se que um dos ho-
mens que a ele se agarrara, foi o Dolmundo
Faustino, que era o praticante de motorista
do barco e irmão do sócio da empresa José
Faustino. Heroicamente resistindo na luta
com o mar, o aflito pescador que contava
com 21 anos de idade, depois de ter à vista
a ermida do Senhor da Pedra a quem vene-
rou preces de salvamento, veio sair inani-
mado sobre os rochedos a norte da praia
da Aguda, onde vigilantes e atentos à pro-
cura de almas falecidas, estavam entre ou-
tros, os pescadores João Campelo e Rogé-
rio Faustino, os quais amarrados por cor-
das, entraram nas agitadas águas e agarra-
ram o náufrago e o poisaram em terra firme.

Levado para o hospital, onde foi tratado
e recuperado, no dia seguinte regressou a
Leça para a residência de seus pais.

Contada a sua epopeia na luta com o mar
no fatídico e negro dia do temporal, o he-
róico sobrevivente relataria ainda outras
passagens trágico-marítimas ocorridas du-
rante as várias campanhas que fez na pes-
ca do bacalhou nas longinquas Terra Nova

No decorrer dos 60 anos de uma grande tragédia marítima
Falecimento do sobrevivente “Zé Pichorro”,

empobrece «memória viva» do naufrágio de 1947
Pinhal, então dois comerciantes da praça
de Espinho, donde eram naturais. Só neste
barco, pescadores naturais de Espinho, fa-
leceram cerca de quinze.

Na ocasião da feitura do livro acima refe-
rido com o titulo “Trágico Temporal”, fiz
uma deslocação à Aguda onde entrevistei
e fotografei o recém falecido parente, tinha
ele então a idade de 70 anos.

(continua na página seguinte)

José Olivira Rebeca
(Pichorro ou Ilhoça)
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(continuação do artigo da página anterior)

e Gronelândia, em cujas gélidas e turbu-
lentas águas do Atlântico Norte também
chegou a ver por algumas vezes a morte à
sua espreita.

Depois de regressado de França, onde
esteve poucos anos por motivos de saúde,
na aposentadoria o ti Zé começou a visitar
assiduamente a sua terra natal- Espinho -
onde fazia visitas aos amigos, e mais con-
cretamente compras na feira semanal ou
em outros estabelecimentos do nosso bur-
go. Era então muito frequente encontrar-
mo-nos nas principais ruas espinhenses,
e depois da nossa saudação, saía à fala a
saúde de cada um, e então o bom homem
tinha sempre como principal preocupação
a saúde da sua amada mulher.

O tio Zé nasceu em Espinho no dia 6 de
Novembro de 1927 e faleceu a 13 de
Outubro de 2007, quase a completar os 80
anos. Do seu casamento com a ti Joana
nasceram quatro filhos, o Manuel José,
hoje com 58 anos, a Maria da Graça, com
56 anos, a Maria de Fátima, com 52 anos, e
a Ana Maria, com 46 anos, todos radicados
em França.

O amigo Mário Miguel pediu-me para
que escrevesse para o jornal “MARÉ” al-
gumas palavras em memória do ti Zé, a que
de pronto acedi, e, através deste boletim
informativo dar a conhecer à classe pisca-
tória o falecimento de um dos três sobre-
viventes que restavam da trágica desgraça.

Em paga da gratidão que devo ao fale-
cido, por me ter recebido com grande ami-
zade e dedicação durante a entrevista feita
sobre os acontecimentos do naufrágio da
“Rosa Faustino”, aqui lhe deixo expressa
a minha simples e humilde homenagem, e à
minha prima ti Joana e filhas, o sentimento
do meu mais profundo pesar.

Que o tio Zé descanse no resplendor
de uma infinita paz à sua alma.

Artur Faustino

Morreu o “lIhoça”.
Foi no dia 13 de Outubro passado, dia

de Nossa Senhora de Fátima - Deus quis
levá-lo. A ele, que tantas vezes chegou a
naufragar na Terra Nova e Gronelândia, no
navio “lIhavense”, no bacalhoeíro “S.
Gabriel”, no navio “Viriato” e “em 1962,
quando andava embarcadiço no “Rainha
Santa”: o vento que não era muito forte
virou-lhe o bote que seguia à vela e no
momento exacto foi salvo pelos cabelos
por um seu companheiro de Setúbal.

Morreu o José de Oliveira de Pinho Re-
beca, o “lIhoça”. Foi tripulante da traineira
“Rosa Faustino” e um dos sobreviventes
no trágico naufrágio de 2 de Dezembro de
1947. Na época morava em Leça, tinha 21
anos, mas todos sabiam que era natural de
Espinho, “um mocetão de bigodinho à
Errol Flynn”.

Guiados por Artur Faustino, um dos seus
biógrafos, fomos à praia da Aguda (eu e o
Mário Miguel) à Rua dos Pescadores, 241,
e, quando batemos à porta. quem abriu foi
a viúva - A GUARDIÃ DAS ÁGUAS.

Morreu mais uma testemunha daquela
horrível noite, aquele que um dia contou:

”... não sei como saí debaíxo do barco
(Rosa Faustino) e foi cada um salvar-se a
nado de todas as maneiras, até que, já
qua-se desfalecido, vi à minha frente a

A
GUARDIÃ

 DAS
 ÁGUAS

capela do Senhor da Pedra”.
o “lIhoça” foi um dos sobreviventes.
Acolhido das águas pela sua prima Joana

Gomes da Taira - mais tarde sua esposa -
que, naquela hora fria e quase mortal, lhe
deu abrigo, lhe deu agasalho, lhe deu am-
paro, para toda a vida.

Ao Oliveira Lopes, numa tarde de cava-
queira, abrigado do sol, desabafou: Foi ali,
na praia da Aguda, (...) ainda moço,(...),
vindo do mar, aos baldões, quási morri,
sobrevivi à «morte» da “Rosa Faustino”
e da maioria da campanha (...) deve ter
sido por a minha namorada, mais tarde
mulher, a Joana Percebelha, aqui morar.

Fui à praia da Aguda para ver o “llhoça”
e só encontrei o mar e a sua namorada, a
sua viúva - A GUARDIÃ DAS ÁGUAS.

Morreu José de Oliveira de Pinho
Rebeca, o” Ilhoça”. Paz à sua alma.

A.Cunha e Silva

QUEM NÃO SE SENTE...!

Joana Gomes da Taira

Poucas horas depois de ter participado
na Póvoa de Varzim às comemorações
do Dia Nacional do Mar, apareci na

Junta Freguesia Matosinhos para assistir
à abertura da Exposição de Pintura e Escul-
tura  de Gilberto Russa e Quim Almeida.

Matosinhense, filho de um humilde e co-
nhecido casal de gente do mar, o Gilberto
nasceu a 24.06.1959 no Lugar da Praia

Depois de intervirem vários oradores,
entre os quais: António Parada, A.Cunha e
Silva , Albano Chaves e Mendes e xxxx xxxx
foi a vez deste nosso artista.

As palavras de desagrado dirigidas ao
Sr. Promessas, fizeram eco na sala como o
rugir de um leão! Quem não se sente...!

Amigo Gilberto Russa os filhos dos pes-
cadores apesar do empenho e preserveran-
ça que empregam nas suas realizações her-
cúleas, têm escolhido contra a vontade de
disfarçados interesses, o mar e o cheiro en-
volvente do iodado do escasso, como ce-
nário para exigirem que seja devolvida à
classe piscatória a dignidade que durante
anos nos foi colonizada.

Aos meus olhos, os quadros expostos
foram executados “por um dos muitos
Camões deste País” e podem representar:

- Homens de aço, hirtos, em barcos de
madeira... reclamando: verdade e justiça, um
só oceano, com uma só côr..., um atlântico
azul  solidário para todos.

Obra venerada por muitos pescadores -
a que foi oferecida por Gilberto Russa à
Casa dos Pescadores de Matosinhos - e, o
nome de quem a fez, serão sempre lembra-
dos, mesmo quando já não existir esta nossa
civilização, e/ou, se souber tanto dela, como
hoje sabemos de outras.

Gilberto...! Dos vendedores de promes-
sas a Lei da Morte... se encarregará!

Gilberto Russa
Monumento da Casa dos

Pescadores
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LANÇAMENTO DO LIVRO
MULHERES DO MAR...MÃOS DE SAL.

A 02.12.2007 o NAPESMATE em
colaboração com a CÂMARA MU-
NICIPAL DE MATOSINHOS,

lembrou através de várias iniciativas,
nomeadanente, a cerimónia de lançamento
do livro “Mulheres do mar ...mãos de sal!”
a tragédia que ocorreu à 60 anos e encheu
de luto todo o litoral do país.

A publicação deste livro
contou com os seguintes

apoios:
- Câmara Municipal de Matosinhos
- Câmara Municipal da Murtosa;
- Junta Freguesia de Matosinhos;
- Biblioteca Municipal Rocha Peixoto

(Póvoa de Varzim)
- Ramiro Patrício, Investimentos

Imobiliários S.A.;
- MILFA;
- José Armando Férrinha;
- Fernando Fernandes Silva;
- Miguel Ferreira;
- Manuel Lopes dos Santos.
Da cerimónia de lançamento deste livro

destacamos na intervenção do Presidente
do Núcleo de Amigos dos Pescadores de
Matosinhos, as seguintes passagens:

- (...) o maior quinhão desta grande maré
vai inteirinho para o nosso querido amigo
António Augusto Gomes Ferreirinha (a voz
do NAPESMATE) ausente por motivos de
saúde, e, a quem endereçamos votos de
um rápido regresso ao nosso convívio.

- (...) com o lançamento deste livro cum-
primos um propósito anunciado a todas as
Mulheres do Mar durante as  Comemora-
ções do Dia do Pescador na Póvoa de Var-
zim a 31.05.2006; hoje anunciamos a inten-
ção de daqui a dois anos  lançarmos mais
um livro do Boletim Maré que terá o título:
“ENTRE PETINGAS E MIGALHAS”.

Neste evento, foram homenageados
todos os HOMENS E MULHERES DO
MAR nas figuras de António Rodrigues
Crista (Ti António Cagas) e Maria Oliveira
Pinto (Ti Maria do Barroso) com o descer-
ramento de dois quadros que vão ficar ex-
postos na sede do NAPESMATE .

Os locais onde durante este dia se desen-
volveram as cerimónias programadas, fo-
ram as instalações da Casa dos Pescadores
Aposentados de Matosinhos e a Praia No-
va junto à escultura das Mulheres do Mar.

O NAPESMATE (Núcleo de Amigos dos
Pescadores de Matosinhos) agradece a
colaboração de todos os que participaram
nesta justa jornada de homenagem aos que
partiram naquela triste e negra madrugada.

No dia 01 teve lugar a exibição do docu-
mentário sobre o naufrágio Senhor Deus
dos Desgraçados de Marcos Lourenço.

 Os elementos que presidiram à mesa, na cerimónia de lançamento do livro: José Brandão;
Fernando Ferreirinha; António Parada; Dr. Guilherme Pinto e Conceição Pires. O momento
em que o vereador da cultura, Dr. Fernando Rocha estava no uso da palavra.

(...) era nesta saca que a minha avó (Maria do Barroso) levava as moedas para
distribuir pelos pobres! desabafou a neta mais velha Conceição Brandão.

(...) o quadro do herói Ti António Cagas descerrado pelas Filhas Maria Crista e Maria Conceição
Crista!
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À NOSSA MÃE MARIA
GONÇALVES DE CAS-
TRO (Ti Maria Bela Flôr)

Mulheres do Mar é o epíteto que
damos neste BOLETIM a todas
as mulheres oriundas da classe

piscatória, ou que, pelos mais diversos mo-
tivos estejam intimamente ligadas à faina
do mar.

Os elementos aqui abordados foram-nos
transmitidos pela própria e  familiares.

Maria Gonçalves de Castro, mais conhe-
cida por Maria Bela Flôr, nasceu na Póvoa
de Varzim a 06.06.1920 e veio para Matosi-
nhos com 10 anos de idade.

Filha de José Gonçalves de Castro, co-
nhecido por Bela Flôr e Lucinda Fernandes
Moça.

Chegada a Matosinhos, foi morar para a
Rua Conde S.Salvador na  (Ilha de S. Pedro)
mais conhecida por Ilha  da Borrada, man-
tendo-se naquela Zona da Maré  (junto ao
então chamado Bairro dos Pescadores) du-
rante uns anos a viver com a irmã Das Do-
res, que, anos mais tarde já casada, partiu
para o Brasil. A Bela Flôr, passou depois
pela Rua Álvaro Castelões, na Ilha do Fran-
cisco e pela Travessa Álvaro Castelões na
Ti Rosa Faneca, acabando mais tarde por
arranjar uma casa no Bairro dos Pescadores,
local onde ainda hoje vive com os seus 87
anos de idade, muito lúcidos.

Como todas as crianças do seu tempo,
pertencentes às classes mais humildes, ce-
do começou a trabalhar em actividades liga-
das às pescas, começando pelo armazém
dos Coccos. O patrão era Francesco Cocco
de origem italiana.

Anos mais tarde, conheceu o Dionísio

Milhases, pescador, natural da Póvoa de
Varzim, e casaram-se. Desse casamento nas-
ceram 14 filhos dos quais 11 estão vivos.

O Ti Nizo como lhe chamavam, trabalhou
em Matosinhos em traineiras governadas
por: Chico da Afurada; Dionísio do Mar;
Alfredo Gavina e Tone Regufe, acabando a
sua actividade no mar, a tripulante do barco
do seu genro Francisco Moreira (destacada
e respeitada figura de Matosinhos,  pes-
cador de eleição tanto na pesca do baca-
lhau como na da sardinha) mais conhecido
por Chico da Framar.

O Ti Nizo veio a falecer anos mais tarde
após um grave acidente que o manteve mui-
to tempo paralizado.

A Ti Maria Bela Flôr apesar de habituada
a trabalhar, como uma moira, desde criança,
passou por  muitas dificuldades e privações,
nomeadamente nos tempos de fome, que
coincidiram com o nascimento dos filhos,
que apareceram uns atrás dos outros, obri-
gando o  humilde casal a deslocar-se muitas
vezes a pé até à Póvoa, para pedir ajuda às
suas famílias; no regresso lá traziam algum
dinheiro que lhes emprestava a Ti Lucinda,
assim como, broa, fruta, toucinho e outros
bens alimentares adquiridos nas aldeias por
onde andava a vender.

A Ti Maria Bela Flôr trabalhou nos ar-
mazéns da Olívia Machado, Luças, Viúva
do Cambey etc.; mais tarde foi para a lota
vender o peixe das traineiras Jamaica,
Moreia, e Jesuralém. Esta traineira tinha
como  gerente o Sr. Conde por quem a Bela
Flôr tem um reconhecido agradecimento.

O Conde era irmão do “Padeiro” e estava
casado com a Conceição “Brasileira” irmã
do Augusto “Farruca”.

A Bela Fôr reconhece ainda o apoio de

Maria Gonçalves de Castro
(Maria Bela Flôr)

José Gonçalves Castro e Lucinda Fernandes
Moça pais da Maria Bela Flôr

Dionísio Milhases

Na foto da esq. para a dir. De pé:Dores; Lurdes; Zulmira; Fernanda; Maria Bela Flôr; Carmina;
Dionísio Milhases; José; António; Carlos. Em baixo Graça; Lucinda e Francisco José.

Famílias:
Milhases e Belas Flores
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muitos amigos, nomeadamente do Sr. Mota,
tudo gente boa... de quem ela se recorda
agradecida.

Mulher de fé, muito católica, recorda que
nos tempos difíceis se deslocava kilometros
a pé, com os filhos ao colo, ou agarrados
às saias, até aos locais tradicionais de culto
dos pescadores.

Mais tarde, tornou-se uma assídua
frequentadora da Igreja do Bom Jesus de
Matosinhos contribuindo com os seus
peditórios para as obras de recuperação do

templo, nomeadamente do altar de S.José.
Esta sua participação, e actividade em

campanhas de bem-fazer levou-a  a ser con-
decorada pelo Município de Matosinhos a
08.03.2005 (Dia da Mulher).

Um dos maus bocados passados na sua
vida atribulada, aconteceu quando lhe
rebentou uma máquina a petróleo enquanto
cozinhava, valeu-lhe o Ti Nizo que estava
por perto, acudindo-lhe de imediato. Bas-
tante queimada foi transportada para o hos-
pital onde lhe foram prestados os primeiros

socorros, e, os progonósticos reservados
aconselhavam cuidados, mas, a Tia Bela
Flôr mostrava-se  desesperada por deixar
os filhos sózinhos tentando contra a
vontade dos médicos sair do hospital.

Nos tempos que correm a Ti Maria
aproveita os dias de merecido descanso
para visitar a família que tem no Brasil e em
França nunca se esquecendo das suas
origens na Póvoa.

Por: Zulmira e Fernanda

A Bela Flôr com as netas que vivem em
França, Marie Anje e Emilie

A Bela Flôr com os bisnetos que vivem em França:
Josselin; Yohan; Jeremie; Joffrey; Julien.

A filha Zulmira com as netas da Bela Flôr:
Fernanda; Noémia e Berta.

A Família do Francisco da Framar. Da esq. pª a dir.:Alfredo; Fernanda; Fernanda (Filha) Fran-
cisco; Joaquim; e Manuel.
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MUSEU DO MARMUSEU DO MARMUSEU DO MARMUSEU DO MARMUSEU DO MAR

Soraia Rosa
Francisca

Francisca Maria da paz Fátima

Isabel Filipa Soraia

Edifício da Real Vinícola

Edifício mandado cons-
truir entre 1887 e 1901 por
Meneres & Cª. Estas ins-
talações funcionavam co-
mo armazéns onde se pro-
cedia à recepção e con-
trole da matéria prima, sua
preparação, parte da trans-
formação, análises labo-
ratoriais, acabamentos e
expedição.

Ligado ao Porto de Lei-
xões  através de linhas fér-
reas, serviu  para atrair,
aquela zona novas insta-
lações de unidades indus-
triais

Refúgio para muitas de-
zenas de famílias humildes
de pescadores, a Vinícola,
tem sido  sistemáticamen-
te prometida  para insta-
lação do Museu do Mar.

Auscultando homens
de reconhecido saber na
matéria, como o Dr. Mário
Ruivo que já elaborou um
trabalho sobre o tema para
Matosinhos, atingimos os
nossos limites de credibi-
lade para  com os que tei-
mam  reaparecer em “no-
vas marés”!
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MUSEU DO MAR- A epopeia da pesca do bacalhauMUSEU DO MAR- A epopeia da pesca do bacalhauMUSEU DO MAR- A epopeia da pesca do bacalhauMUSEU DO MAR- A epopeia da pesca do bacalhauMUSEU DO MAR- A epopeia da pesca do bacalhau

Foquim
Caixa em madeira para guardar
 os alimentos e utensilios miúdos

Pedra de amular. Facas do trote e de escala
 para sangrar o bacalhau

 e para se retirara espinha do bacalhau.

Botas de couro.
Providas de pitões e ferradura, utilizadas no dóri
e na escala a bordo do navio.

Cafeteira do bagaço. que o moço de bordo
tinha para servir os tripulantes.

Cachimbos de vela para ilumunação do porão
da salga, utilizados anteriormente á iluminaçaão
eléctrica.

Vidros do convés
para iluninação do porão.

Volante da barquinha.

Adómetros da barquinha (conta milhas).

Peça.
Pequeno canhão utilizado nos navios da pesca à
linha para alertar os pescadores dos doris em
casode névoa suúbita (Museu Marítimo de Ilhavo)

Lanterna do navio,de bombordo Sino do arrastão bacalhoeiro
“Senhora das Candeias”

para chamamento da tripulação.

Sextante

Peças da colecção de Alexis Passechnikoff (Porto)
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Certamente que, no momento em que
morreu o primeiro pescador uma onda
condolida beijava as areias doiradas das

nossas praias.
Depois deste mártir, muitos foram os que  es-

partilhados de esperança, bracejaram desespe-
rados, acabando por secumbir perante a mucila-
gem das montanhas de água negra dos oceanos,
agitados em cólera.

Desta luta desigual e desesperante, que todos
os dias pôe frente a frente os nossos humildes
pescadores,  contra o seu ídolo ínvencível... O
MAR, restam entre o cheiro iodado das algas, o
mar dolente nas praias, e as areias doiradas: as
viúvas, orfãos, pais, avós e amigos, que mais
tarde vão descrever a vida destes heróis, dando
a conhecer novas “Epopeias dos Humildes”.

No primeiro número deste nobre defensor da
classe piscatória, BOLETIM MARÉ, publi-
camos a triste notícia da morte por afogamento
junto às pedras do S.João da Boa Nova, de dois
homens do mar, pertencendo à mesma família,
que por tradição, faziam parte dos quadros do
I.S.N. e da tripulação do salva-vidas de Leixões.

Delfim Silva Nora Gomes nascido a
11.12.1948, filho de Marcos Pereira Gomes e
Rosa Marques da Silva Nora.

Casado com Ana da Silva Vidal, o Delfim era
pai  de:Ana Paula; Isabel Cristina e Jorge Nora
Chivas

Fernando Pereira Gomes nascido a
18.08.1952, filho de João Pereira Gomes e
Albertina Marques da Silva Nora.

Casado com Maria João Gualdino, o Fernando
era pai de: Liliana Patrícia; Hugo Miguel e Helder
Filipe.

O Delfim e o Fernando eram filhos de duas
irmãs, casadas com dois irmãos.

Netos maternos do dedicado homem do mar
Manuel Caetano Nora (Manuel Nora, “Barbas”)
sócio Nº 2 da Casa dos Pescadores de Matosi-
nhos casado com Maria Marques da Silva (a Ti
Maria do Tostão).

AO  MEU  PAI,  O MEU  HERÓI!
A 11.12.1948 nasceu uma criança que viria

a ser um grande homem, lutador, destemido,
generoso...meu pai, e, meu herói! Esse
grande lutador tinha o nome de Delfim da
Silva Nora Gomes, mas, o nome pelo qual
grande parte das gentes de Matosinhos e
Leça o conheciam era pela alcunha de
“Chivas”. A origem desta alcunha deveu-
se ao facto de ele ter morto uma cabra que
se intrometeu no meio de um renhido jogo
de futebol quando ele era criança.

Para além do meu pai existiam mais 4
irmãos: Adelino Nora (Lino), Mário Nora
(falecido), e as irmãs que ele muito  con-
sumia e de quem muito gostava, a Emília
Nora e Fátima Gomes.

O “Chivas” foi crescendo, até que, che-
gou a altura em que o pai o levou para o
mar, e, como tantas outras crianças do seu
tempo tornou-se um pescador adulto.

Veio a idade da tropa em que teve que

VIÚVAS E ÓRFÃOS
 DO MAR

Helder Filipe Gomes Jorge Chivas

Hugo Miguel G. Gomes Isabel Cristina Nora

Liliana Patrícia Gomes
Ana Paula Nora

Maria João Gualdino
(Viúva)

Fernando Pereira Gomes
Patrão do Salva-Vidas de

Leixões

Delfim Silva Nora Gomes
(Delfim Chivas) Motorista
do Salva-Vidas de Leixões

Ana Silva Vidal (Viúva)

deixar a família amigos... e o mar,
para ir para a guerra do ultramar.

Para trás, grávida, ficou a mulher
com quem entretanto casara, Ana
Vidal e partiu para a Guiné.

Naquela província teve uma vida
difícil, levou tiros, sofreu ataques
de corpo a corpo com  facadas pe-
lo meio, e, viu muitos jovens de
Matosinhos perder a vida, numa
luta desigual.

Regressou a Portugal onde o
aguardava a mulher e a filha, que
veio a conhecer, e que lhe enchia
a vida de felicidade.

Para trabalhar esparava-o a sua
grande paixão...O MAR, fazendo
parte das tripulações de algumas
traineiras entre as quais a Reino
de Cristo ...

Em 1975 nasceu-lhe a segunda
filha que desde cedo quis seguir
as suas pisadas apesar de ser uma
rapariga.

Certo dia, quando andava na
traineira, apareceu no alto mar uma
embarcação a deriva com um cadá-
ver dentro, corajosamente o Chi-
vas saltou para a embarcação e re-
cuperou o cadáver.

O I.S.N teve conhecimento da
sua coragem e convidou o Chivas
para fazer parte da grande família
que é o I.S.N, desempenhando a
função de motorista.

Em 1991a mulher deu-lhe o seu
filho desejado, já veio fora de tem-
po, mas, foi com grande alegria
que foi recebido no seio da família.

Desde  pequenino que ele me
ensinou o que era bom na terra de
Matosinhos, o gosto pelo mar, pa-
ra além do amor ao seu grande clu-
be “O Leixões”!.

Em 2003 comprou um barco usa-
do, que, reconstruído serviu  para
me ensinar os segredos da pesca
da beirada, e o respeito que  o mar
e as suas gentes merecem.

Infelizmente, a 03.03.2004 num
dia cinzento de chuva miudinha,
aconteceu a tragédia em que ele e
o seu primo Femando quando
pescavam ao robalo perto do farol
de Leça da Palmeira naufragaram.

Um dia triste para Matosinhos,
a juntar a tantas Memórias da gran-
de família dos pescadores, pela
qual nós lutaremos, e tu Chivas...
meu querido pai, orgulhoso esta-
rás sempre presente ao meu lado!

Jorge Nora Chivas (Filho)
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Ao iniciar este escrito, gostaria de
agradecer a todos os nossos
queridos leitores a oportunidade

que tive em falar (escrevendo) sobre uma
pequena parte da grandiosa caminhada de
“Um Homem” que dedicou toda uma vida
a auxiliar os pobres, especialmente, os
Pescadores desta acolhedora terra de Ma-
tosinhos,e, muitos oriundos de outras ter-
ras na procura de um dia melhor “Pão Nos-
so de Cada Dia” para todas as suas famílias.

Muito, mesmo muito se poderá falar de
Manuel Francisco Grilo, nascido em Ílhavo
(Viela da Manga) a 14 de Maio de 1888.

Descendente de uma humilde família,
cujo Pai (Joaquim Francisco Grilo) teve co-
mo profissão Pescador nos “Bancos do
Bacalhau” e sua Mãe Rosa Luzía Pereira
que prestava serviços de distribuição de
pão pelas casas das ruas vizinhas.

Estava-se na presença de uma família
cristã e, como tal, orientou seu filho Ma-
nuel numa linha do catolicismo: baptizan-
do-o, levando-o á comunhão e crisma,
habituando-o assim ás regras que se
impunham no tempo e que poderiam ou
não servir o clérigo local.

O tempo foi-se passando num percurso
escolar que, começando pela instrução
primária e preparatória em Ílhavo partiu, a
seguir para Coimbra onde, frequentou o
secundário, e, lá foi acrescentado curso
atrás de curso, numa cultura desenvolvida
pela inteligência que sempre o demarcou e
a aproveitou.

Assim, começou por tirar a formatura de
“Música e Canto” (autor da partitura “Te
Deum”) foi seu professor de música e
depois grande Maestro e Compositor,
Gaspar Gil, e, aproveitou os seus dotes para
criar fundos capazes que lhe dessem para
se deslocar para o curso que pretendia con-
tinuar… “Engenharia Agrónoma” , foi o
autor da plantação dos pinheiros na Serra
do Marão. Insatisfeito com tudo quanto já
tinha criado, entendeu inscrever-se num
curso de “Medicina”, curso esse que viria
a desistir no último ano de formatura. A
causa de não ter concluído esta área foi o
facto de ter de autopsiar uma mulher fale-
cida no momento, muito conhecida e com
quem se cruzava quase diariamente no
percurso do seu quarto até à Faculdade.

Talvez aquele choque psicológico tives-
se sido “Um Chamamento Divino” para uma
vida ao serviços dos mais necessitados.

Se assim pensou, assim o fez e, rapida-
mente pediu equivalências estudantis dos
cursos anteriores, para o percurso que o
levaria ao Sacerdócio”.

Entretanto, frequentou e concluiu o Cur-
so de “Pintura e Arte”.

Foi então que, a 17.12.1910, no Seminário
Maior de Coimbra o Manuel Francisco Gri-
lo completou o seu “Curso de Teologia”.

Orientado para servir a Capela das Oli-
veirinhas em Aveiro onde criou “O Pão de
Stº. António” para os mais necessitados,
mas, foi sol de pouca dura, pois, o seu tem-
po de serviço foi curto numa época em que
a prática da caridade era considerada con-
trária á filosofia do Estado Republicano.

Fecharam-lhe a porta da Capela a cadea-
do e vedaram-lhe a prática dos serviços
do culto, não concordando,  desamarrou
os cadeados.

Resultado... recebeu ordem de expulsão
dessa terra, sendo colocado num comboio,
seguindo deportado para o Porto.

Chegado á Cidade Invicta dirigiu-se á
Diocese no sentido de obter o visto para
exercer a função que desejava manter.

PADRE GRILO... COM OS PESCADORES!
Foi então, destacado para Matosinhos,

para a Capela da Santo Amaro, situada no
Largo do mesmo nome  e no local onde
hoje se encontra o Mercado Municipal.

De referir que a Capela de Santo Amaro
era da jurisdição da Diocese do Porto, por-
tanto, não fazia parte das responsa-
bilidades Paroquiais do Bom Jesus de
Matosinhos (Paróquia de S. Salvador,
dirigida então pelo Cónego Joaquim Luiz
Assumpção.

Grande foi a sorte de Matosinhos em
receber tão ilustre (humilde) Sacerdote.

Foi em Matosinhos que, Manuel Fran-
cisco Grilo, então conhecido por Padre Gri-
lo (ou Padre Manuel) se entregou de corpo
e alma à vida religiosa e humana dedicada
às pessoas mais necessitadas, sem esque-
cer a situação  de pobreza dos pescadores.
A “Obra do Padre Grilo” insere-se espe-
cialmente em:

* Criar em 1918 a Conferência de S.
Vicente de Paulo;

* Na mesma data criou a Juventude de
Matosinhos;

* Em 1928 fundou o Refúgio de Stª. Cruz
do Bispo – meninas desamparadas;

* Também, em 1928 criou o Pão de Santo
António;

* Foi em 1932 que fundou a Agregação
do Santíssimo Sacramento – 2.500 sócios;

* Aqui e nesta data deu lugar á Sopa
dos Pobres – diariamente a 650 pessoas;
* Este ano foi de bastante trabalho pois,
realizou mais uma obra… Secretariado do
Desemprego;

* Foi, também, a partir da Capela de San-
to Amaro que foram dados os primeiros
passos à constituição da “Obra Regena-
dora dos Rapazes da Rua” - rapazes
desamparados da sorte.

De modo a garantir o
sustento destas obras,
o Padre Manuel teve
necessidade de juntar a
ele vários apoios huma-
nos e financeiros:

Colectas junto das
Conferências S. Vicen-
te de Paulo; Juventude
de Matosinhos; Fábrica
de Conservas; Empre-
sários das Pescas e das
Conservas; Comissões
de venda de conservas
para Inglaterra; Caixas
das Esmolas nos Esta-
belecimentos Comer-

Matosinhos numa cave da Rua Álvaro Castelões  ao ser servida a
“Sopa dos pobres” às crianças desprotegidas.
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ciais de Matosinhos e de terras vizinhas;
alimentos, queijo, farinha,etc., bacalhau
recebido dos barcos em Aveiro que iam
chegando da “Pesca ao Bacalhau”; ora-
tórios semanais das Capelas (ambulantes
de casa em casa) da Sagrada Família; os
apelos feitos na Ideal Rádio (Rua Alferes
Malheiro - Porto) pelo então Sr. Caldeira; o
peixe recebido na “Praia Nova” todos os
dias (para além do tão chamado “Tostão
por cabaz de sardinha”; esmolas do céle-
bre “Saco Verde”; sempre pronto nas mão
do Padre Grilo (quantas vezes para de ime-
diato e surpreendentemente servir aos ne-
cessitados circulantes); as visitas ás salas
de jogo em Matosinhos para apanhar o di-
nheiro das apostas que estavam colocadas
sobre as mesas; pequenos dividendos que
recebia das aulas que dava de música e
canto, assim como, o dinheiro que lhe
pagavam pelos conselhos que dava sobre
agronomia; as “Tômbolas da Sorte” com
rifas e sorteios de (electrodomésticos,
automóveis e outros) etc.

Após a morte do “Abade de Matosi-
nhos” – Cónego Joaquim Juiz Assumpção
e por determinação do Bispado do Porto, a
Capela de Santo Amaro, então sobre a res-
ponsabilidade da Diocese, foi desblo-
queada e passou á jurisdição da Paróquia
de S. Salvador de Matosinhos.

Foi de pouca dura a existência da Capela
pois, pelo facto da construção do Mercado
Municipal, esta foi demolida e os actos do
culto passaram (provisoriamente) para um
edifício do Sr. Adão Polónia sito á Rua
Roberto Yvens.

Esta transformação causou um certo des-
gosto ao Padre Grilo pois viu demolir a Mãe
(base) das suas realizações sacerdotais.

A sua obra não parou durante o interre-
gno que levou até á construção da nova
Capela de Santo Amaro, esta a situar-se na
Avenida de Serpa Pinto cuja primeira pedra
fora lançada e abençoada pelo então Bispo
do Porto – D. António Ferreira Gomes - em
01 de Março de 1953.

Quando em 1932 foi instituída a “Sopa
dos Pobres” só foi possível essa realização
com a ajuda da Dª. Laurinda, e, graças a ela
que se desenvolveu essa acção (até cerca
de 650 pessoas), criando a necessidade de
maior espaço que veio a ter lugar num
edifício onde hoje se situa o Café Sinos.

Um dia em que a Dª Laurinda adoeceu, o
Padre Grilo não deixou de dar a sopa,
simbolizando esse dia como sendo o “dia
da multiplicação”. Claro que sendo obra

do Padre Grilo, ele pegou nos alimentos
necessários á preparação da sopa e, numa
panela procurou executar esse trabalho. A
fermentação e coagulação da farinha
atrapalhou-o e colocou água a mais… na
multiplicação da sopa.

Por devoção ao S. José o Padre Grilo co-
locou-o como Patrono na obra dos seus
olhos…e do seu coração.

O espaço presente (Rua Dr. Filipe
Coelho) da Obra do Padre Grilo teve a sua
origem pela oferta do terreno (onde se
situava a Sociedade Gilica) pela Dª Emília
Barbosa com a contrapartida de receber
mensalmente 1.000$00 afim de custear as
despesas de sobrevivência desta senhora.

Como qualquer cidadão comum deste
espaço onde vivemos, o Padre também ti-
nha os seus problemas de saúde, recor-
rendo ao Sr. Dr. Vieira da Cruz nos casos
de clínica geral. Quando os problemas eram
mais delicados, era assistido pelo Dr. Fer-
nando Magano, então Professor Univer-
sitário do Porto.

O Padre Manuel teve sempre muitos
amigos em Matosinhos mas, fora de fron-
teiras ele registava um verdadeiro amigo
em Leiria (Cónego em Pampilhosa – Leiria)
e outro em Chaves … Domingos Silva.

O Padre Grilo foi Dirigente do “Boletim
da Escola do Patronato de S. Francisco de
Sales”.

Um grande fumador de cigarros que con-
feccionava, era assim o Padre Grilo, em
especial, durante o seu passatempo pre-
ferido como pescador amador.

O Padre Grilo não suportava ingerir
nabos, porque um dia no colégio foi casti-
gado e obrigado a comê-los.

A sua irmã Maria do Rosário (casada com
Capitão Elias Bilhau) tratava-o por
“Padrinho”.

No dia do Naufrágio (02.12.1947), por
falta de informação da dimensão desta tra-
gédia, muitos pescadores encontravam-se

á Diocese de Aveiro perante a permuta de
dois sacerdotes. Claro que tudo isto se de-
veu ao facto de na Diocese de Aveiro se
terem  arrependido pelo deportamento  do
Padre Grilo.

Padre Manuel foi Director Espiritual da
Associação Humanitária dos Bombeiros de
Matosinhos-Leça.

Fez parte da Fábrica da Paróquia de S.
Salvador em tempo do Abade Dr. António
Azevedo Maia.

O Padre Manuel sempre deixou vincada
a sua gratidão pelas famílias e empresas
desta terra que, muito o ajudaram a realizar
a obra que, com humildade, dizia pertencer
“aos seus meninos”.

Faleceu na Rua Germano Paiva em
Matosinhos, em casa de familiares.

Aquando da Celebração do Centenário
do seu Nascimento, os seus restos mortais
foram transladados do Cemitério de Sendim
para a Capela da “Obra dos Rapazes da
Rua”.

Ao longo de uma vida percorrida com o
símbolo da CARIDADE, o Padre Manuel
Grilo encontrou sempre as almas
caridosas que, actuando quase sempre no
anonimato,  o ajudaram nesse peregrinar
cheio de amor pelo próximo mais
necessitado.

Da minha parte, gostaria de fazer e
agradecer como marco histórico a todos
esses “ANÓNIMOS” que passaram ali ao
lado desse HOMEM que conheci, e, de
perto acompanhei um pouco a grande
“Vivência Sacerdotal” do Manuel
Francisco Grilo, aquele que, para além da
sua formação social de Professor de
“Música e Canto”,  “Pintura e Arte”,
Agronomia, Medicina (incompleto)  e
Sacerdote foi em Matosinhos:

O Apóstolo daO Apóstolo daO Apóstolo daO Apóstolo daO Apóstolo da
CaridadeCaridadeCaridadeCaridadeCaridade

f .resende

Padre GriloPadre GriloPadre GriloPadre GriloPadre Grilo

no cinema;  revoltado, o
Padre Grilo entrou pelo
Teatro Constantino Nery
e chamou a atenção da
assistência para o desas-
tre que se estava a passar
no mar…e fez com que
terminassem com a sessão
de cinema.

O Padre Grilo dizia que,
sem se ter deslocado ao
Vaticano, lá passou um
dia. Isto porque houve um
acordo com a Santa Sé na
qual deixaria de regressar

UM GRANDEUM GRANDEUM GRANDEUM GRANDEUM GRANDE
EXEMPLO PARA OSEXEMPLO PARA OSEXEMPLO PARA OSEXEMPLO PARA OSEXEMPLO PARA OS
HOMENS DE HOJE!HOMENS DE HOJE!HOMENS DE HOJE!HOMENS DE HOJE!HOMENS DE HOJE!
O PADRE GRILO EO PADRE GRILO EO PADRE GRILO EO PADRE GRILO EO PADRE GRILO E

AS CRIANÇAS.AS CRIANÇAS.AS CRIANÇAS.AS CRIANÇAS.AS CRIANÇAS.
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OH! SARDINHA LINDA

Este interessante livro de Carlos Consiglieri  e Marília Abel,  tem a particularidade de ter uma capa ilustrada pelo pintor de Lisboa
Carlos Botelho. Este número da MARÉ mostra-nos como a importância da figura varina se impôs a todos os modelos de arte
portuguesa -  na arte postal colecção de António Ferreira, na capa de um livro (OH! SARDINHA LINDA),  num folheto de

propaganda  ou  publicidade e numa capa ilustrada de uma obra musical.
A.Cunha e Silva

“...de Aveiro ou de Ilhavo começa
a emigração para o sul do litoral
atlântico, primeiro no Inverno, fi-
xando-se depois. Chegam, assim, às
margens do Tejo os primeiros bar-
cos varinos. Vinham de Ovar, Mur-
tosa, Estarreja, enfim, de toda a ba-
cia da Foz do Vouga. Habituadas à
Ria de Aveiro, metem-se Tejo aden-
tro e, não acham concorrente”.

Destas dizem os autores que na
obra de Almada Negreiros particu-
larmente nas Temperas (1) “ressal-
tam as figuras erectas, dignas e for-
tes, carregando na giga, o peixe ou
o sal, o carvão ou as areias, sabe-
se lá que mais, pelas tábuas osci-
lantes que ligavam as fragatas e os

batelões ao cais”.
A imagem aqui reproduzida, não é

a de Almada Negreiros no Cais da
Rocha do Conde de Obidos, esta será
um dia aqui divulgada, mas sim uma
outra retirada do livro “Cantigas Por-
tuguesas” (2), harmonizadas por
Alexandre Rey Colaço e ilustradas
por Alice Rey Colaço.

A este propósito regista-se ainda
a quadra do poeta Cesário Verde:”
Descalças! nas descargas do carvão
/ desde manhã à noite, a bordo das
fragatas; / e apinham-se num bairro
aonde miam gatas, /e o peixe podre
gera focos de infecção”.

A.Cunha e Silva

CarvoeirasCarvoeirasCarvoeirasCarvoeirasCarvoeiras

(1) in livro “OH! SARDINHA LINDA” de Carlos Consiglieri e Maria Abel - Colares Editora.
(2) in livro “Cantigas de Portugal” edição Lti. Mata-Lisboa, 1918.

Carlos Consiglieri
MarÍlia Abel

OH! SARDINHA LINDA

colares editora



HORIZONTAIS: A-Traga; expelir. B-Retra-
to; pode ser telefónica. C-Vergasta;vazio;
amima (inv.). D-Erguer;solitários; desvaste
com a lima. E-Canonizado; natalício. F-Es-
paço de tempo (inv.); é um disco; alterna-
tiva; pássaro. G-Ris (anag.); inda; oferecei.
H-Despido; desloca-se no ar; Pêna. I-Àri-
da; monarcas. J-Nota musical; consagra-
da; partido politico. L-Pron. pess.; noite;
crença. M-Governei; trituras. N-Examinado.
O-Existes; oriente; brisa. P-Vantajoso; tem
12 meses. Q-Cheiros; liberte. R-Que contem
soro; rebolais.
VERTICAIS: 1-Avistarias; pedras. 2-Fricci-
onais; soberano (inv.); chão. 3-Pequenas
varandas; acusado (inv.); maior. 4-Gole
(inv.); pron. poss. (inv.); massa gelatinosa;
letra grega. 5-Parte do barco; ocra; peque-
nas navalhas. 6-Patrões; vagueio; 4 em ro-
mano; isolado. 7-Corante; laço apertado;
sovieticas. 8-Repetição do som (pl.); de-
sequilibrado (inv.); consoantes de tona;
sair. 9-Rei da Pérsia; despida; edemático.
10-Treme; tem 24 Horas, composição poé-
tica; antecede o rei. 11-Restritos; linha; no-
me de mulher. 12-Alegrava; patas; pref. que
indica contrariedade. 13-Remelosos; jarros.

(ver solução no próximo número)
Solução do número anterior

HORIZONTAIS: 1-Campas; marcha. 2- Co-
medoria. 3-Um; raparia; rr. 4-Sef;  rarad; dei.
5-Aromar; letico. 6-Regularizavas. 7- Cor;
diz; bis. 8-Desaparafusar. 9-Adoram; de-
sova. 10-Dos; depor; ram. 11-Ir; penaria;
sa. 12-Pactuario.13-Alicie; sacola.
VERTICAIS: 1-Causas; dadiva. 2-Merece-
dor. 3-Mc; fogosos; pi. 4-Por; murar; pac.
5- Amaral; padeci. 6-Separadamente. 7-Dar;
rir; pau. 8-Moralizadoras. 9-Aridez; ferira.
10-Ria; tabus; aic. 11-Ca; divisor; oo. 12-
Recasa-vas. 13- Átrios; ramada.

PALAVRAS CRUZADAS

PROBLEMA Nº39

Armando Rodrigues
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LANÇAMENTO DO LIVRO
Naufrágio 1947. Toda a Saudade é

um Cais de Pedra.
 De: A.Cunha e Silva e Belmiro Esteves Galego.

Edição da Junta de Freguesia de Matosinhos
 e da

 Câmara Municipal de Matosinhos
Lançado a 02.12.2007

Nesta foto as
nossas queridas
figuras do mar.

Personagens
valiosos da nos-
sa Memória Co-
lectiva:
António Regu-
fe;Ilídio Fortu-
na e Zé Caravela


