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Artur Faustino, o nosso
amigo de Espinho, ilustre
membro da família dos
Barqueiros, gente do mar,

ganhou por experiência própria e por
adesão moral, uma veneração extrema e
uma pertença à sua querida terra, e, aos
pescadores.

Um reconhecimento sincero ao Artur
Faustino, que qual garimpeiro, tem reen-
contrado e alimentado o assombro de mui-
tos admiradores entre os que procuram um
lugar certo para lançar a rede da memória
das coisas do mar.

Se por um lado, é consensual a valia e
actualidade do seu trabalho junto das
classes mais desfavorecidas nomeada-
mente a piscatória, também é verdade que
tal como nós também deve sofrer os efeitos
perniciosos de muitos antagonistas que
não se cansam de alimentar a montanha
de mixórdia, que nós sonhadores tentamos
arrasar.

EDITORIAL
Espinho

Uma terra, um homem
 e

 uma obra

Para o Artur Faustino, vai o agradecimento do Boletim
Maré e do Núcleo de Amigos dos Pescadores de
Matosinhos.

Delfim Caetano Nora

Homenagem de gratidão dos
nossos pescadores ao

POVO de VILA GARCIA
DE AROSA

Lembrada a tragédia
 do 27 de Fevereiro
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Faina Maior (II)

Livro - Viagem aos Mares Boreais. Fotografia de: Eduardo Lopes
Pescadores do arrastão “David Melgueiro”

Começava naquela época, o poderio
marítimo britânico. Para nós, terminara
a idade de oiro e caíramos naquela “apa-
gada e vil tristeza” de que nos fala o poeta.
Estávamos sob a dominação espanhola e
Filipe II, entrando em guerra com os ho-
landeses e ingleses, caminha para o
desastre da Invencível Armada. Veda-nos
o acesso aos mares da Terra Nova. Inici-
ara-se em 1580, a pior época da nossa his-
tória, com 60 anos de domínio estrangei-
ro, a que se seguem os 28 anos de guerra
das campanhas da restauração, o terra-
moto e a nossa entrada forçada na Guerra
dos Sete Anos. Depois, são as invasões
francesas, a independência do Brasil e,
para culminar a guerra civil.

Foram cerca de dois séculos e meio de
vicissitudes que empobreceram e atrasa-
ram a nação.

Não admira que, quando resolvemos
voltar aos grandes bancos em 1829, fosse-
mos obrigados a ir a Inglaterra comprar
navios e contratar pescadores que ensi-
nassem os nossos homens.

Em 1835, devido a incentivos e medidas
de fomento piscatório, o governo levou à
formação da “ Companhia de Pescarias
Lisbonense “, para explorar a pesca do
bacalhau nos bancos da Terra Nova e Is-
lândia, e, só no ano de 1848 por exemplo,
mantinha a companhia 19 navios nesta
actividade. Não obstante, a empresa não
surtiu e a pesca do bacalhau foi suspensa
em 1857. Em 1866, uma firma açoreana
armava dois veleiros para a campanha dos
mares do norte.

Até que, em 1884, o capitão José da Cu-
nha Ferreira, natural da Ilha de S.Jorge,
vem iniciar o terceiro e último período
desta actividade entre nós. Foi o “Júlia I
“ o primeiro navio do capitão Ferreira,
que tinha como porto de armamento a Fi-
gueira da Foz e a sua tripulação era com-
posta, na sua quase totalidade, por açori-
anos que haviam praticado esta pesca na
América. A pouco e pouco, foram os pes-
cadores da nossa costa aprendendo com
os açorianos a técnica da pesca, da escala
e da salga.

Além dos mares da Terra Nova, fre-
quentamos também a Gronelândia, pes-
queiro que se procurou na altura da crise
verificada nos anos vinte, tendo sido o ca-
pitão João da Cruz o primeiro português
a pescar naquelas paragens.

Mas, só a partir de 1930, a indústria
entraria numa fase de maior prosperidade,
passando a tomar parte nas campanhas
da Terra Nova um número cada vez mais
elevado de unidades

A partir de 1967, as capturas começa-
ram a diminuir de forma sensível devido
ao aumento do esforço de pesca proveni-
ente de outros países e também devido à
política de alargamento de águas territo-
riais por parte de países nórdicos.

A partir dessa data, a ruína da indústria
bacalhoeira iria processar-se de forma
contínua, podendo considerar-se o ano de
1974 como o final da” Epopeia da Pesca
à Linha do Bacalhau “, já que nesse ano,
só existiam dois navios à linha, sendo o
resto da frota constituída por 41 arrastões
e 14 navios com rede de emalhar.

Ao longo das semanas deste calendário,
poder-se-á apreciar uma parte do universo
ergológico que foi utilizado nas longas
campanhas à pesca daquele que já foi
mais o nosso” Fiel Amigo “.

Lembranças
 da

 Grande Faina
“Helen” podia chegar a qualquer momen-
to. Para a receber condignamente, o capi-
tão António Marques da Silva, mandou
içar uma vela nova, reforçar as peias dos
botes e pôr a salvo todos os apetrechos que

Estávamos a 28
de Setembro de
1958. Os servi-

ços meteorológicos
norte-americanos e ca-
nadianos tinham avi-
sado os navegantes da
aproximação da bor-
rasca. Os que pude-
ram, correram a abri-
gar-se no porto de St.
John’s, S. João da Ter-
ra Nova ou “SanJo-
nes”, no linguajar cas-
tiço dos pescadores

portugueses. Por escassas horas, o “Ga-
zela” não alcança o porto, e vê-se obri-
gado a enfrentar a fúria de “Helen” em
pleno Atlântico Norte. Enfrentar só pode
ser aqui uma força de expressão. “Quando
um veleiro apanha um ciclone, está
proíbido de o contrariar”, ensina Marques
da Silva, com a experiência dos seus 70
anos de idade e 38 de mar. Seguindo esta
norma, o capitão procurou que o veleiro
“fizesse capa”, ou seja, navegasse sem ofe-
recer resistência ao vento, nem à turbu-
lência do mar.

A descair para sotavento, com a vela
grande bem esticada, o pesqueiro tentava
furtar-se aos ímpetos de “Helen”. Do céu,
enegrecido pela tormenta, tombavam
bátegas fortíssimas. Rajadas de vento le-
vantavam vagas altas como mastros, que
explodiam em perigosos cachões contra
o convés do navio. Os apuros eram tais
que os calejados pescadores do “Gazela”
não sabiam se a água que os repassava
vinha do céu ou do mar. Após 12 horas
de luta, o vendaval amainou. “Helen”
afastou-se, em busca de novas presas. Ao
amanhecer do dia seguinte, o “Gazela”
entrou em St. John’s com reputação de
herói. “Navio pequeno, mas com um cora-
ção grande”, na expressão de Marques da
Silva.

MEMÓRIA Agosto 2003
Coleccão de Alexis Passechnikoff e esposa.o mau génio da visita

pudesse arrastar.
“Helen”, um ciclone

tropical que já tinha
causado estragos na
costa da Carolina do
Sul, aproxima-se do
“Gazela Primeiro”, um
lugre-patacho portu-
guês que velejava da
Gronelândia para a
Terra Nova, em mais
uma campanha de pes-
ca ao bacalhau.

Por: Delfim Caetano Nora
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...bacalhau senhor capitão!? (II)
Por: Delfim Caetano Nora

Numa terra onde sempre ouvimos
falar de lendas e contos
fantásticos, nós, os que temos

filhos adultos e netos já espigadotes, passa-
mos os momentos de insónia a pôr os neu-
rónios a percorrer as vielas das nossas me-
mórias à procura de lembranças e expe-
riências que nos permitam expandir os es-
paços a que vamos ficando presos e  muitas
vezes ignorados.

No ambiente doirado da Praia Nova te-
nho escutado  com algum espanto, o relato
de pequenas histórias contadas pelo meu
amigo Zé Viana pescador de bacalhau.

Por exemplo:
- “Há 60 anos por altura dos meses de

Abril ou Maio deslocava-me á Alfândega
ou a Massarelos para assistir à partida do
meu avô Zé, p’ró bacalhau. O barco
(Paços Brandão)  era tam pequeninho que
a cumpanha ainda em terra, p’rá aí doze
a quinze homes, andavam com a roupa
de oleado enfiada. O  rancho daquele ta-
manquinho, ocupado c’as tralhas p’ra
pescar e amanhar o peixe, mal tinham
uma nesga para o pessoal descançar, por
isso, dormiam por turnos, dois em cada
beliche!

Depois do barco safar cabos para o meio
do rio, eu vinha acompanhá-lo, a pé,  até
ao Cais Velho, na saída da barra do Rio
Douro. Aí, dava-lhe o meu último adeus e
ficava a vê-lo desaparecer para lá da linha
do horizonte.

Sempre fiquei a sonhar que um dia seria
eu a enfrentar as tristezas da partida, a
caminho dos mares do bacalhau.

No regresso o meu avô contava-me que
muito raramente despia o panal e o casaco
de oleado, e, em muitas das marés, confor-
me partia... assim chegava, sem largar a
combanida roupa”.

Como muitas zonas ribeirinhas as Ca-
xinas viu várias famílias ficar com gera-
ções marcadas pela Epopeia do Bacalhau.

Foi para trabalhar 6 a 7 meses, como
era habitual, nos mares do bacalhau, que
esta família viu partir, vezes sem conta, o
seu AVÔ, José Acácio dos Santos Viana,
natural das Caxinas casado com Mariana
Graça.

Este destacado pescador embarcou em
vários navios nomeadamente:

- Si Barrias; Navegador; Paços Brandão;
Sta. Isabel; Sra.da Saúde; Servina; Brites;
etc...

Os FILHOS:
- Manuel Graça dos Santos Viana

nascido em 1919 (hoje com 89 anos)
casado com Conceição Fangueiro Novo;

- José Graça dos Santos Viana  casado

José Acácio dos Santos Viana
Figura central (O Avô)

Manuel Graça dos Santos
Viana (Filho)

com Rosa Tomás;
-Henrique Graça dos San-

tos Viana, casado com Filo-
mena;

-António Graça dos Santos
Viana casado com Virginia
Pontes;

-Armando Graça dos San-
tos Viana, casado com Rosa-
lina;

Através da influência do
pai 1ª linha no navio Si Bar-
rias, os filhos José e Manuel
embarcaram  entre 1934/35
ainda sem idade legal (14 e
15 anos) para o bacalhau.

O NETO José Viana nas-
cido nas Caxinas   casado com
Elsa Graça Cruz, filha de um
homem ligado à pesca do
bacalhau Reinaldo Cruz
embarcou pela primeira vez
a bordo do Elisabeth e andou
por lá durante 12 anos.

O BISNETO Manuel Rei-
naldo Graça Viana também
homem do mar faz parte da
tripulação do navio pesquisa
Noruega.

Há dias, consultando ele-
mentos sobre os pescadores
destacados pelos capitães no
ano de 1955 lá estavam os no-
mes de José Acácio dos San-
tos Viana no navio Santa Isa-
bel e do seu filho José Graça
dos Santos Viana no navio
Elizabeth.

Hoje, aposentado, o neto Jo-
sé com 67 anos recorda aven-
turas com homens perdidos
no mar em frágeis botes (do-
ris) de madeira debaixo de es-
pessos nevoeiros; tempes-
tades e gelos; encontros com
gigantes dos oceanos, tuba-
rões e baleias.

Cada homem passava cerca
de 12 horas por dia sózinho,
tendo como única  orientação
uma bússula e por conforto a
comida fria que era transpor-
tada numa caixa de madeira.

Quando regressados ao na-
vio havia que escalar e salgar
o peixe até altas horas da noi-
te, parando para dormia uma
média de 4 horas, quando não
se estava de quarto.

Uma família.Uma vida de
luta e abnegados sacrifícios.

José Graça dos Santos Viana
(Filho)

Manuel dos Santos Viana (Irmão) João dos Santos Viana (Irmão)

Henrique Graça dos Santos
Viana( Filho)

José Fangueiro Viana (Neto) Manuel  Reinaldo Graça Viana
(Bisneto)

Os sobrinhos conhecidos pela alcunha de (Os Cambolas):Manuel
Cruz Viana; Claudino Curz Viana  eFrancisco Cruz Viana
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“(...) lembro-me como se fôra hoje.
N’uma manhã de Novembro de 1891 o

mar, o eterno rugidor dos continentes,
acordara irado e carrancudo. N’um dado
momento avança pela praia acima, lança
furiosamente as garras ao meu ninho pa-
terno e leva-o envolto nas pregas do seu
manto de espuma para não mais m’o
restituir!

Ah! quantas vezes me detenho, como
que esquecido, a fixar esse local! e os
meus olhos se me arrazam de lágrimas!

É que a ele me prendem as mais santas
recordações da minha vida infantil, da
quadra mais risonha que nos é dado go-
zar na terra!

Mas pensais porventura que odeio e
maldigo o mar pelo mal que me fez?

Não! Amo-o ainda mais, se isso é possí-
vel, porque ele é a minha pátria e a pátria
deve ser amada com o mais profundo e
dedicado dos amores, apesar de todos os
pesares”.

Boletim Cultural de ESPINHO

****************************************************

Foi ao ler estes singelos parágrafos, que
compreendi o comovente sentimento que
algumas memórias ainda vivas, sentem
por Espinho.

No caso do homem de memória prodi-
giosa, Antero Gonçalves do Gordo:
  - Nasci em Matosinhos, mas, fui regis-
tado em Espinho onde vivia no defeso e
passei momentos agradáveis a pescar nas
praias com o meu pai... a partir de então
tornei-me espinhense de alma e coração!

O Ti Luís Mendonça apesar do seus
noventa e cinco anos nunca se esquecerá:

- Eu sou natural de Espinho, mas, vim
para Matosinhos com três anos numa ba-
teira!

É com profunda mágoa, que, confesso
não ser capaz de descrever os laços nostál-
gicos que prendem os rudes homens do
mar, que conheço muito de perto, á sua
querida e amada terra... ESPINHO.

  GRATIDÃO

À alguns anos, após a partida do
meu sogro Samuel Esteves
Galego, natural de Espinho, um

dos muitos bravos pescadores dessa terra
que veio para Matosinhos, de quem o meu
amigo e seu parente Mário Faustino,
profundo e avalizado conhecedor do meio
piscatório, à alguns meses no jardim
Basílio Teles, me disse:

- O teu sogro, foi um homem de eleição
no meio da sua classe!...

(...) nunca a sua memória esteve tão pre-
sente no meu pensamento, como naquele
daquele dia do passado mês de Setembro,
em que resolvi fazer uma visita a Espinho
para cumprir um ritual tão estranho como
simbólico, ou seja, passar pelos últimos
sítios para onde ele já bastante debilitado
pela doença, me pediu que o levasse e por
onde passeámos juntos.

Hoje, arrepiado, compreendo bem o seu
semblante tranquilo e o agradecimento,
na hora da despedida à martirizada terra
que o viu nascer e que ele tanto gostava:

-Adeus minha querida
terra, que nunca mais te
torno a ver!

Deste homem ficaram-me na retina
para todo o sempre, os seus traços e ca-
racterísticas vincadamente vareiros, de
pele sardenta, raros cabelos castanhos cla-
ros raiados a cor de fogo (que lhe deram
alguns filhos ruivos), estatura alta her-
dada de povos que passaram pela costa
portuguesa á muitas centenas de anos, os
seus olhos azuis embaciados e um sorriso
a sair-lhe dos lábios de forma abrangente.

Pelo caminho que nos conduzia serena
e esplendorosamente á antiga zona da
MATA, lá para os lados Sul da Capelinha
de S. Pedro construída por iniciativa de
homens de eleição que na altura habi-
tavam em Matosinhos, ia-me descre-

Samuel Esteves Galego
“ o seu coração transbordou de

contentamento no dia em que se despediu
da sua querida terra...ESPINHO!”

Domingos de Almeida e Silva (Domingos da Mateira)
Espinhense que se radicou em Matosinhos, em favor

da sua vida profissional, e que muito contribuiu em
prol do bem estar dos pobres pescadores. Depois da
inauguração da Capela de S.Pedro, José Neto entregou-
lhe o testemunho da realização de festas, assim como,
a tarefa da continuação de obras, o que fez durante lar-
gos anos. Foi fundador e o primeiro juíz da Irmandade
de S.Pedro, durante alguns anos. Grande Bairrista espi-
nhense que viveu com ansiedade os problemas ligados
á sua terra natal.

Espinho. O mar... a nossa Pátria!...

vendo a alegria que
sentia por ter nasci-
do em Espinho!

Ali, junto a mim,
envolvido numa
atmosfera sublime,
estava o homem dis-
ciplinado, e, como
era seu costume im-
pecavelmente vesti-
do e aprumado, em
alguns momentos
austero e impacien-
te, noutros expansi-
vo ou moderada-

Por: Delfim Caetano Nora

A Capela de S.Pedro e o Centro Museológico de Espinho
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mente alegre.
Era uma figura terra-a-terra, que detes-

tava a manipulação de seres humanos, a
mesquinhice, a fanfarronice e a mentira.

Filho mais novo da famosa Maria do
Barqueiro (a enfermeira do povo), nasceu
em Espinho e muito cedo veio para Mato-
sinhos, onde viveu uma vida de luta in-
tensa e cheia de substrato, participando
com a sua estatura moral e intelectual na
construção desta terra que o acolheu, con-
tudo, como centenas dos seus conterrâ-
neos que o seguiram no mesmo percurso,
amava a terra que o viu nascer, com uma
serena intensidade, alheio a todo o tipo
de motivações, bairrismos exacerbados,
manifestações ou pressões de qualquer es-
pécie, com a consciência tranquila.

Teve uma infância de miséria, sem con-
teúdo significativo, tão só estar vivo, igual
a muitas centenas de crianças da mesma
idade escorraçadas da sua terra, depois
de ver o mar levar na sua fúria todos os
haveres da família.

Esse mar, umas vezes manso, outras em
fúria, que ele muito cedo conheceu e sen-
tiu na pele a sua enorme ferocidade; tinha
apenas catorze anos aquando do seu pri-
meiro naufrágio a bordo da traineira “Pes-
cador”.

Quando regressei a casa nesse dia de
Setembro e pousei o meu olhar na sua fo-
tografia que tenho ao lado das dos clãs
dos Faustinos (Barqueiros), Brandões
(Barrosos) e dos Galegos, saúdei-o dando-
lhe os meus parabéns, e, dei por mim a
querer interpelá-lo como se ele me esti-
vesse a ouvir.

Na penumbra do meu quarto, sentado
nos pés da cama, balbuciei:

- Com que então, os espinhenses estão
a acabar de construir um museu para re-
tratar e dignificar a memória e a vida dura
das suas classes laboriosas com especial
realce para os pescadores e conserveiros
e nós em Matosinhos há anos que não
passamos das simples promessas!

Então, adivinhei-lhe a sua resposta:
- Pascaço! És muito crédulo! Tens o

mesmo sangue dos pescador a correr-te
nas veias! Acreditas em tudo o que te
dizem alguns manipulares, e vendedores
de promessas! É preciso sentir o cheiro
da maresia, ouvir a voz do mar e comer o
pão que o diabo amassou para se ter uma
visão do mundo em que viveram os pesca-
dores, um mundo de pesadelo denso, som-
brio, trágico e grotesco! José Ferreira Neto (Batota)

Principal idealista da fundação da Capela de
S.Pedro. Era natural da Afurada, tendo casado com uma
mulher de Espinho, Cândida do Arruda, o que o levou
a ser grande bairrista adoptivvo. Conhecido mestre de
traineira faleceu em Matosinhos a 08.02.1967, com
70 anos.

Florêncio de Oliveira Brandão
Grande animador das festas em honra de S.Pedro,

no tempo das cascatas. Membro activo da comissão da
fundação da capela de S. Pedro e organizador de vários
festejos já com a capela erguida. Era natural de Espinho
e faleceu com 69 anos.

Antero Gonçalves do Gordo
Homem de memória prodigiosa que muito tem aju-

dado o Núcleo de Amigos dos Pescadores de Matosi-
nhos a reconstituir a história da Pesca e dos Pescadores
 - Nasci em Matosinhos, mas, fui registado em Espi-
nho ... a partir de então tornei-me espinhense de alma
e coração!

E continuando:
-Num concelho que assume “o mar por

tradição” um museu que aborde a temá-
tica marítima faz todo o sentido! Era
como se o tempo recuasse e os mais novos

Espinho
 O mar... a nossa Pátria!...

fossem marinheiros, sentindo o mar, o
vento e o frio! Todos temos culpa de Por-
tugal e Matosinhos em particular, terem
tido ao longo das últimas décadas, res-
ponsáveis entretidos com as suas promo-
ções pessoais, de costas completamente
viradas para os problemas reais, dos pes-
cadores, das conservas e do mar!

É a partir destas realidades, que nós
como parte de uma humanidade explo-
rada e humilhada, somos obrigados a
pensar nos condicionalismos impostos
pelo compadrio, egoísmo e dinheiro.

Descomprometidos e sem alinhamentos
de qualquer espécie, os descendentes dos
pescadores que contribuíram para o en-
grandecimento de Matosinhos, saúdam
esta obra que Espinho está a erguer, cien-
tes que ela contribuirá para a dignificação
da Memória dos seus antepassados.

É precisamente na zona da MATA, local
de enorme significado para as gentes hu-
mildes de Espinho, que estão a ser recu-
peradas as instalações da antiga fábrica
de Conservas Brandão para edificar o
NÚCLEO MUSEULÓGICO DE
ESPINHO.

O regozijo do NAPESMATE é enorme!
Espinho está de parabens!

Almerindo de Pinho Branco Miguel
Filho de Moisés P.B.Miguel e Benvinda Gomes

Pinhal nasceu em Espinho a 02.10.1932.
 - Ah! Espinho valente!  Em Matosinhos não fala noutra
coisa...Espinho sempre Espinho!

Mário das Neves Pinho Faustino
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MUSEU DO MAR DE ESPINHOMUSEU DO MAR DE ESPINHOMUSEU DO MAR DE ESPINHOMUSEU DO MAR DE ESPINHOMUSEU DO MAR DE ESPINHO

Diploma de homenagem a um grande espinhense: Florêncio de Oliveira Brandão

Companha a remar para fazer o lanço

Correr a rede para preparar um novo lanço.

Bateira ao arribar depois dar o lanço

Arte Xávega. Bateiras, homens, animais... um mundo para recordar.

Alai rapaziada que o saco está a chegar!

Por: Delfim Caetano Nora
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MUSEU DO MAR  DE ESPINHOMUSEU DO MAR  DE ESPINHOMUSEU DO MAR  DE ESPINHOMUSEU DO MAR  DE ESPINHOMUSEU DO MAR  DE ESPINHO

O Ti Caréu uma vida ligada ao mar e à  sua terra...Espinho

Um saco de peixe à moda antiga

Tripulantes de uma companha

Bota-abaixo de uma bateira, uma prática a passar de moda

Venda de peixe. Ao fundo o perfil da velha fábrica.

Um belo exemplar caíu no saco.

Nos dias de Verão quando o saco chega a terra é uma festa com as crianças
fascinadas com este espectáculo raro.
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Era natural dos lados de Penafiel,
mas, ao certo, nunca se soube de
família que tivesse. Apareceu em

Espinho, ainda muito novo, dando já cla-
ros indícios da sua pobreza mental.

Foi agasalhado por uma vareira, a Tia
Maria Manca e daí lhe veio o nome, não
se sabendo, no entanto, se da pia de bap-
tismo haveria recebido o nome de José.

Assim lhe chamaram, e assim ficou.
Andava sempre pelo meio da rua, há-

bito que conservou até à velhice, e, muitas
vezes, calcurriou a estrada que o levava
até Matosinhos.

Levava recados das vareiras, e, não pou-
cas vezes, era portador de dinheiros, que
lhe entregavam em Espinho, para paren-
tes de Matosinhos, ou pagas de negócios.

Arrumava as pedras do caminho, e diz-
se que o fazia para que não se magoassem
as peixeiras que, alta madrugada, toma-
vam a estrada, para vender a sardinha nos
arredores.

Quando via um papel, lançava-o ao ar,
e divertia-se a verificar o sentido que o
vento lhe dava. Talvez hábito adquirido
com os vareiros, que, na faina da pesca,
muito atentavam à direcção do vento, no
temor das nortadas que levantavam o mar.
Só pedia quando tinha fome, e não o fazia
em todas as casas, pois a esmola que mais
considerava era pão, caldo e vinho e, se
calhava, também não desprezava o arroz.
Se lhe davam um vintém, ele ia levá-lo
ao primeiro estabelecimento que encon-
trasse, para o trocar, e vinha devolver 10
réis, porque entendia não dever aceitar
moeda de mais valia.

Se entrava por uma porta, seria por essa
que tinha que sair, chorando até que a
abrissem, mas, quando estava mal humo-
rado, era capaz de a rebentar para sair
por ela,

No dia seguinte, depois de haver secado
a roupa no corpo, passeava as ruas de Es-
pinho, como se nada de anormal lhe ti-
vesse acontecido.

A febre tinha-lhe saído do corpo, talvez
para entrar em alguém, com mais juízo
ou mais endinheirado.

Morreu no alto de Anta, onde lhe da-
vam, por esmola, um palheiro para dor-
mir, quando por ali passava.

Veio para Espinho acompanhado das
Confrarias de Anta, que, assim, quiseram
prestar homenagem a quem, durante mui-
tos anos, os acompanhou, com uma pre-
sença sempre agradável e estimada.

O caixão foi transportado no pronto-
socorro dos Bombeiros de Espinho, tendo
descido a Rua 19, e passado pelo Rua 62,
num último adeus à terra que ele teve
como sua, durante tantos anos, e onde,
ainda hoje, é lembrado.

Jaz no Cemitério de Espinho.
Boletim da Biblioteca de Espinho

****************************************

FANTASIA SOBRE AFANTASIA SOBRE AFANTASIA SOBRE AFANTASIA SOBRE AFANTASIA SOBRE A
VIDA DE UM LOUCOVIDA DE UM LOUCOVIDA DE UM LOUCOVIDA DE UM LOUCOVIDA DE UM LOUCO
(1º Prémio dos Jogos Florais da Praia de Espinho)

1957

principiou a chamar José, e assim foi que
Espinho o conheceu, até à morte e depois
dela, por «Zé da Manca».

Tinha o doído as suas manias, que todos
respeitavam, quando cuidadosamente
afastava as pedras do meio das ruas por
onde passava.

Manias de louco ou reflexos dum pas-
sado distante, mas, nunca ninguém o sou-
be nem procurou saber.

Parecia fazê-lo para que os pés descal-
ços das vareiras se não magoassem, quan-
do, ainda noite, procuravam com passos
lestos e andar gingado, a venda para o
peixe que o mar tinha dado no último lan-
ço do dia anterior.

Já lhes bastava, para seu mal, o peso da
canastra a abarrotar de sardinha ...

Talvez que assim fosse, mas ninguém
o poderia dizer ao certo. Assim foi viven-
do, animando as ruas com o mesmo
estribilho:

- Nhé, nhé, Viva! Nhé, nhé, Viva!
Não odiou a própria miséria, nem pode-

ria odiá-la, porque, na sua inconsciência,
nunca a conheceu.

O cortejo descia a rua, com uma pompa
desusada.

No meio de uma guarda de honra, o car-
ro dos bombeiros conduzia o corpo da-
quele pobre, que, numa loucura pacata,
havia percorrido, durante muitos e muitos
anos, toda a povoação.

Seria velho, mas os seus anos só con-
tavam, para a gente de Espinho, do tempo
em que a pobre Manca o socorreu, embora
se dissesse que deveria andar, nessa al-
tura, pelos vinte anos.

Ainda moço, gostava de ver as rapari-
gas a lavar a roupa no rio, debaixo da ve-

Morreu o Zé da Manca!
Luzido cortejo descia a Rua Principal,

que melhor trajecto era para que todos
vissem a última homenagem que Espinho
lhe prestava.

Morreu numas palhas, foi para os lados
de Anta, sem um carinho, nem talvez uma
sede de água a adoçar-lhe a secura da ago-
nia.

Há muitos anos, ainda novo, aqui viera
parar e ninguém soube ao certo donde vi-
nha.

Dizia-se que era de Penafiel, mas, nin-
guém procurou o pobre louco.

A Ti Maria Manca, vareira pobre e cari-
nhosa, o agasalhou com o manto da sua
pobreza, e, por não lhe  saber o nome, lhe

A linguagem clara da minha gente!
Há muito tempo que tenho este

“artigo patético”, desta alma (Zé
da Manca) para publicar.

Confesso que ao cabo de algumas
oscilações, dúvidas e desânimos me decidi
enfrentar algumas vozes críticas deste rol
de palavras que eu considero “A LÍNGUA
CLARA DA MINHA GENTE”

Algumas augustas mentes interrogam-
me muitas vezes, porque perco tempo a
falar desta gente, quando eles e os seus
familiares são os maiores do mundo?

Ao percorrer estas vidas dilaceradas
pela miséria, não fico deslumbrado, mas
sim, abalado. É por estes humildes que
acordo e escrevo todos os dias na espe-
rança que as suas Memórias se cubram
de oiro e veludo raiando ao sol nas areias
das nossas  praias.
*********************************

A sua indumentária era, geralmente,
feita de roupa que lhe davam, com um
chapéu de palha ou de coco e umas botas,
geralmente muito velhas, onde os dedos,
teimosamente, espreitavam.

Quando era novo, foi atacado de grande
febre, e tudo parecia caminhar para o fim
do pobre do Zé da Manca.

Quando o deixaram só, levantou-se e
foi direito ao tanque de uma fonte, que
havia no Largo do Senhora da Ajuda, e
meteu-se lá dentro, no calor e no delírio
da temperatura.

Todos julgaram que pioraria, e seria re-
almente o fim do pobre doido, mas ele
saíu da água, e, com um sorriso, excla-
mou:

- O Zé está fresquinho!

O Zé da Manca

Por: Delfim Caetano Nora
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lha Fonte do Mocho, mas os seus olhares
não se pousavam maldosamente nas for-
mas esculturais das mais lindas lavadei-
ras.

Ao vê-las, antes se poderia dizer que o
seu pensamento voava mais alto, talvez
numa vaga recordação que a sua loucura
não poderia explicar.

Morreu o Zé da Manca ... e o cortejo
seguia rua abaixo.

A Micas do Caréu voltava da venda da
sardinha e não se conteve sem pousar a
canastra, mesmo em frente da loja do
Baião.

- Olha que luxo! Credo! Quem há-de
dizer que vai ali o Zé da Manca ... Não
que nem que fosse um morgado! ...

De mãos pousadas no ventre que dentro
em pouco lhe daria o sexto filho, a Maria
do Caréu via passar o funeral...

Depois, vagarosamente a mão direita
procurava a fronte, começando o Sinal da
Cruz, e os seus lábios ciciavam enquanto
S.Pedro anotava, nos seus livros, um
Padre-Nosso, que, piedosamente, uma
vareira rezava pelo eterno descanso da
alma do Zé da Manca.

...E o eco do espanto da Micas do Caréu
entrava no espaço para não mais se
perder...

-Credo! Não que nem que fosse um
morgado!...

Morreu o Zé da Manca... e no Cemitério
de Espinho ficou aquele corpo, tão
depressa esquecido...

A Ti Maria da Manca agasalhou um
pobre louco, envolto em farrapos que
tinham sido pretos...

Um pobre louco vagueava pelas ruas de
Espinho, arrumando as pedras e soltando
o seu estribilho:

- Nhé, nhé, Viva! Nhé, nhé, Viva!
Assim penou durante muitos anos, até

que, numa noite cheia de estrelas, alguém
o encontrou morto, ali para os lados de
Anta...

E num cemitério, nos arredores de Pe-
nafiel, pareceu milagre que uma roseira,
já muito velhinha e abandonada, abrisse
dois botões donde saíam duas rosas do
vermelho mais vivo...

Testemunhos (I)
Mas, ali pelo Outeiro, que é o mesmo

que dizer pela Maré, passavam
muitas mais pessoas que não eram pesca-
dores.

Passavam ainda por ali, mais figuras
populares.

Quem não se lembra do Zé da Manca?
O Zé da Manca vinha de Espinho e co-

mo em Matosinhos morava muita gente
oriunda daquela terra, ele visitava a vila
quatro ou cinco vezes por ano.

Notas de uma conversa com dois
espinhenses radicados em Matosinhos:

Como era uma figura muito popular,
quer em Matosinhos, quer em Espinho,
quando aparecia em Matosinhos havia
sempre uma família ou mais que lhe dava
abrigo e alimentação. Então, deixava-se
andar por cá cerca de um ou dois meses.

O seu traje, que sempre lhe conhece-
mos, constava de um coco cinzento claro,
um fato da mesma cor com a particulari-
dade de o casaco ser de abas arredonda-
das! E usava botas pretas!

Quando o víamos passar no passeio da
Rua de Santo Amaro, onde ficava a casa
de meus pais, o seu comportamento era o
seguinte:

- Encontrando no chão uma ponta de
cigarro, dizia béu ... béu, béu ... béu !!! e,
com um dos pés ia arrastando a referida
ponta até ela cair na valeta; se, mais
adiante, encontrava uma casca de laranja,
um fósforo ou qualquer outra insignifi-
cante inutilidade, fazia-lhes o mesmo,
proferindo sempre béu ... béu, béu .. ,béu.

Por vezes, aparecia um ou outro garotito
que se metia com ele:

- Ó Zé da Manca, manca, manca,
manca, mas ele não lhe dava trela.

Quando constava que ele ia regressar a
Espinho, de onde tinha vindo a pé e para
onde partia utilizando o mesmo meio de
transporte, várias pessoas procuravam-no
e pediam-lhe para ele levar algum recado
ou até dinheiro, recomendando-lhe:

- Ó Zé, escuta bem, olha que estes cem
escudos são para tu entregares ao Klim
(Franklim) que mora na Mata, na Rua X,
que desemboca mesmo defronte da capela
de S. Pedro!...

Havia, assim, várias pessoas que lhe
confiavam dinheiro para entregar a ami-
gos ou a familiares. Isto repetia-se sem-
pre, em todas as partidas do Zé da Manca
para Espinho. Toda a gente confiava nele
e isso era a maior prova da honestidade
de que se revestia.

O Zé da Manca faleceu há muitos anos.
O semanário “Defesa de Espinho” fez

a apologia da sua vida modesta e honrada
que estava na base da sua enorme popu-
laridade. Tão enorme como o seu funeral
que reuniu muitas centenas de acompa-
nhantes. Um funeral maior do que o de
muitos indivíduos que se julgavam imen-
samente mais importantes do que ele.

Além deste carismático cidadão
espinhense, haviam muitos outros a
passar pela Maré, alguns dos quais não
queremos deixar de referir pelo interesse
que emprestam ao nosso trabalho.

Por: José Fernandes Tato
(Comércio de Leixões)

****************************************

A linguagem clara da minha gente!

****************************

Testemunhos (II)

Ti Pomba

Rosa Ceguinha

Manuel Truta
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na cabeça aquele côco cheio de gueira,
mas, um boné menos ensebado!

Os barracões onde o Zé ficava hospe-
dado, serviram antigamente, de armazéns
de encascar as redes dos cercos, que de-
pois eram transportadas para Vila do Con-
de e colocadas a secar nos bordeiros!

Entretanto, o ti Antero com a sua me-
mória prodigiosa concluiu:

- Ele tinha todo o aspecto de ser uma
pessoa muito mais velha do que nós ,mas,
quantos anos tinha ao certo ... é muito
difícil de precisar; era um pobre que não
tinha problemas nem preocupações ...
comia muitas vezes em casa de famílias
que naquela altura já viviam bem, ,casos
por exemplo: Zé Batota, Sabeler, Zagalo,
Faustino e outros!

- Ia e vinha como o vento, ás vezes, pas-
savam-se meses sem ele arribar, porém,
um dia, de Espinho, veio a notícia muito
seca, crua e triste... o Zé da Manca
morreu!!!

- Para a humilde classe piscatória que
mais de perto lidavam com ele ,esta notí-
cia não causou impacto de espécie algu-
ma, naquele tempo, saber que um pobre

- Luís Mendonça;
- Ántero do Gordo.
Estas duas personagens tão carinhosa

e justamente reconhecidas entre a classe
piscatória de Matosinhos, com raízes bem
vincadas a Espinho, interrogados sobre a
figura enigmática «do popular demente
Zé da Manca» que faleceu no dia 25 de
Dezembro de 1933 com 110 anos ou mais,
esclareceram:

- Recordámo-nos do Zé da Manca e das
suas passagens por Matosinhos, assim co-
mo, de algumas marcas por ele gravadas
de forma indelével. Foi uma criatura que
muitos que se julgavam importantes,
aproveitaram para achincalhar!

O Ti Antero recorda:
- Ele chegava e partia quase sempre pela

calada da noite ... instalava-se nos barra-
cões do Sr. Leal da Padaria, onde normal-
mente estavam armazenadas a lenha, car-
queja e outros produtos para confeccionar
o pão!...

E continuando:
- De manhã, quando as pessoas se le-

vantavam, davam de imediato pela sua
presença, pois, para ele, não existiam re-
tretes... cagava com recato e muito pudor
em qualquer lado, mas, sempre longe dos
olhares curiosos, em especial das crian-
ças... trazia a encomenda de dias para a
deixar em Matosinhos... era um castelo
de merda... sim senhor... um monte
avantajado!!!

Ao lado o Ti Luís Mendonça (o bailis-
ta... como lhe chamava a minha sogra),
com aquele  sorriso matreiro, que só quem
está prestes a comemorar os noventa e seis
anos de idade sabe exprimir, juntava-se à
conversa dizendo:

- A minha mãe dizia-me que ele tinha
sido acolhido por uma senhora  proprie-
tária de uma farmácia e depois por uma
mulher do mar que metia para a borda...
o nome Zé foi ela que o baptizou...  ele ao
andar também tinha o jeito de cambar
para a borda... isso mesmo... mancava!

E continuando:
- Nesse tempo o rapazio quando o viam

na rua iam atrás dele e gritavam-lhe:
- Zé da Manca... atranca... atranca ...

Zé da Manca... atranca... atranca!...
Então o Zé respondia por entre dentes:
- Filhos da p .., filhos da p ... !..
E lá continuava o seu caminho e a sua

velha cantilena:
- nha ,béu ... béu, nha, viva, ... béu ...

béu, nha, ... viva, nha” !...
Se o rapazio não o largava ele ripostava:
- ... filhos da p ...filhos da p ...!...
E continuando o Ti Luís esclarecia:
- Lembro-me muito bem, nas últimas

vezes que por cá apareceu..., já não trazia

A linguagem clara da minha gente!

morreu afogado, tuberculoso, atracado en-
tre duas bateiras, de fome ou de porrada
... era o pão nosso de cada dia, e aquela
massacrada gente já não tinham mais lá-
grimas, nem tempo, para chorar por nin-
guém!

Delfim Caetano Nora

Maria Emília e Maria Rato Zé Barraca

Olga do Aí

Zé Tareco
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...anda minha linda, não tenhas medo das ondas!

Do livro “O lugar e a imagem” - Óscar Fangueiro, C.M.M. Pelouro da Cultura pág.48.  A traineira “LUGO” fundeada no Porto de Leixões, aguarda a partida para
a pesca.

Do livro “O lugar e a imagem” - Óscar Fangueiro, C.M.M. Pelouro da Cultura,
pág.66. Pescadores “poveiros” descarregam o pescado com gigos junto à ponte
do comboio, tendo por fundo a povoação de Leça. A “catraia” em primeiro plano,
chama-se “Vencedora”.

Do livro “O lugar e a imagem” - Óscar Fangueiro, C.M.M. Pelouro da Cultura
pág.52. A traineira “Esperança” (ao lado da Francisco António 2º) afunda-se no
Porto Serviço, junto ao Cais do Relógio, durante o furacão de 01.12.1941. Ao
fundo, surge-nos o estaleiro da A.P.D.L. e a torre memafórica da Capitania.

Não sei onde li esta expressão, mas sei que este apelo do homem pescador à sua traineira, terá andado, de boca
em boca, de mar em mar, de barco em barco, ao longo da nossa costa.

A série que este ano vou dedicar ao Boletim MARÉ, assenta sobre uma descoberta recente de desenhos do
arquivo do pintor António Mendes. Teremos assim ocasião de tratar os temas: barcos, pescadores, peixeiras e
desastres maritimos.

Por feliz coincidência os desenhos do pintor foram inspirados na leitura e fotografias do livro “O Lugar e a
Imagem “ de Óscar Fangueiro editado pela C.M.M. Pelouro da Cultura..

António Mendes não conhece Óscar Fangueiro nem Óscar Fangueiro conhece António Mendes.
O mar, o lugar, a imagem, a escrita, sempre foram universo de encontros , e , tal como o poeta Fernando

Pessoa, aqui podemos expressar: “Não há acasos; há encontros”

A .Cunha e Silva
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31 de Maio - Dia do Pescador31 de Maio - Dia do Pescador31 de Maio - Dia do Pescador31 de Maio - Dia do Pescador31 de Maio - Dia do Pescador
A Murtosa em festaA Murtosa em festaA Murtosa em festaA Murtosa em festaA Murtosa em festa

... já mexe!

A 20 de Fevereiro, data em que o
Boletim MARÉ comemorou o seu
quatro aniversário, uma delegação

do NAPESMATE (Núcleo de Amigos dos
Pescadores de Matosinhos) deslocou-se à
bonita terra da Murtosa para em conjunto
com o Sr. Presidente da Câmara e a Srª.
Vereadora da Cultura colaborarmos na
elaboração do PROGRAMA GLOBAL
DAS COMEMORAÇÕES do  Dia do
Pescador, este ano da responsabilidade da
Autarquia desta Vila.

Programa Global
 das

 Comemorações
Manhã

-Concentração das delegações partici-
pantes no largo da Câmara Municipal;

-Recepção e Sessão de Boas-Vindas no
Salão Nobre da Câmara Municipal;

-Visita aos locais com interesse
histórico-turistico da Murtosa, mar e ria;

-Almoço no Parque Municipal (Área das
Merendas) oferecido pela Autarquia da
Murtosa;

Sessão da Tarde
-Inauguração do Complexo Desportivo

(piscinas, ginásio etc.);
-Abertura da Exposição (Caixa da

Memória) dedicada aos pescadores
murtoseiros que andaram nas campanhas
do bacalhau; da responsabilidade do
Museu de Ilhavo;

-Sessão Solene
*Intervenções de várias

individualidades;
-Durante a jornada haverá espectáculos

com a actuação de Ranchos, Grupos
musicais, artistas individuais, etc.
NOTA:Em Matosinhos as inscrições serão
da responsabilidade do NAPESMATE.

Situado no Parque Municipal este é o Complexo Desportivo, que se encontra em fase de acabamento e que
vai ser inaugurado no dia 31 de Maio-Dia do Pescador

A Área reservada ao Parque de Merendas, ladeado por uma pista de tartan reservada a actividades desportivas;
ao fundo o airoso complexo escolar.

Cafetaria do Parque de Merendas, em construção

Instalações (em construção) do Parque de Merendas: Assadores, casas de banho etc.
Ao fundo a área reservada ao funcionamento da nova feira da MurtosaAspecto de uma zona verde dentro do espaço do Parque Municipal

...tá claro!
A 31 de Maio

vão realizar-se
aqui as come-
morações do
DIA DO PES-
CADOR.

Vem rever os
teus amigos!

Por: Delfim Caetano Nora
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27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa
Homenagem a um POVO SOLIDÀRIOHomenagem a um POVO SOLIDÀRIOHomenagem a um POVO SOLIDÀRIOHomenagem a um POVO SOLIDÀRIOHomenagem a um POVO SOLIDÀRIO

As viúvas dos vivos
e

As viúvas dos mortos
III

O mar castiga bravamente as penas,
e contra as bandas do vapor se rompem
as irritadas ondas
do Cántabro salobre.
Chilan as gaivotas
alá lonxe...! ;moi lonxe!,
na prácida ribeira solitaria
que convida ó descanso i ós amores.
De humanos seres a compauta línea
que brila ó sol adiántase e retórcese,
mais preto e lentamente as curvas sigue
do murallón antigo do Parrote.

Rosalía de Castro

Por: Delfim Caetano Nora

Aspecto do magnífico auditório de Vila Garcia de Arosa local onde se desenvolveram as
cerimónias de homenagem e agradecimento ao POVO SOLIDÀRIO daquele Concelho.

Na foto da erq. pª a dirª: Fernando Ferreirinha Presidente do NAPESMAT; A. Cunha e Silva representante
da Junta de Freguesia de Matosinhos;Conceição Pires representante da Câmara Municipal de

Matosinhos; Alcadesa Srª. Dolores Garcia Gimenes e Tenente Alcaide Xosé Castro Ratón.

As figuras de um reencontro
memorável entre as gentes de duas

cidades geminadas.
Matosinhos e Vila Garcia de Arosa

Estão relançadas as âncoras para consolidar as relações culturais e de amizade entre Vila
Garcia de Arosa, Matosinhos e as zonas ribeirinhas  do Norte de Portugal.

Alcadesa - Dolores Garcia Gimenes e Tenente
Alcaide - Xosé Castro Ratón.
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27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa
Lembrar a Lembrar a Lembrar a Lembrar a Lembrar a “EPOPEIA DOS HUMILDES”“EPOPEIA DOS HUMILDES”“EPOPEIA DOS HUMILDES”“EPOPEIA DOS HUMILDES”“EPOPEIA DOS HUMILDES”

Ontem como hoje, tocados por uma aragem de vento quente de sul  e mar espertinho com algum escarcéu à mistura,
arrivámos à acolhedora terra de Vila Garcia de Arosa onde bracejando chegaram exaustos muitos humildes pescadores,
açoitados por inclementes tempestades, que ao longo de muitas décadas fizeram, na Costa Negra, dezenas de vítimas e

milhares de orfãos inocentes!
Na Ria de Arosa, com os olhos envaciados, vimos algumas flores tristes... como frias lágrimas, resistirem dolentemente à tona

de àguas brilhantes, ao chamamento dos fenómenos da natureza, até que, vencidas, mergulharam angustiadas fundo abaixo,
para se juntarem nos  majestosos jardins oceânicos aos búzios, conchas, algas e corais que tecem deslumbrantes tapetes, por onde
deslizam os péz sagrados dos bisavôs dos nossos amigos Fernando Ferreirinha, Fernando Resende, Israel Moreira, e tantos
outros, que não tiveram a sorte do velho Tone Barroso que aos oito anos de idade, deu à costa nesta terra solidária, amarrado a
um banco da catraia do pai.

Já chegaram e partiram muitas marés vivas a caminho do norte, nesta,para o POVO DE VILA GARCIA DE AROSA vai
toda a GRATIDÂO que o Núcleo de Amigos dos Pescadores de Matosinhos humildemente dispõe.

Delfim Caetano Nora

O excelente Coral “Máximo Patiño” de Vilaxoán que encantou e cantou
bonitos temas dedicados ao mar, às lanchas e aos pescadores.

Após a actuação do Coral”Máximo Patiño” de Vilaxoán, o nosso amigo de
Espinho, Artur Faustino falando sobre a tragédia do 27 de Fevereiro

O Sr. Tenente Alcaide Xosé  Castro Ratón e as Mulheres do Mar da Póvoa,
Matosinhos e Espinho preparadas para  lembrar as vítimas de  27 de Fevereiro.

Flores de Matosinhos para lembrar todos os pescadores que já partiram não
esquecendo de homenagear os que ainda lutam diariamente com o mar.

A Maestrina do Coral “Máximo Patiño” de Vilaxoan.
Uma cara e uma voz de um Povo Solidário.

No Cais dos Marinheiros todos quiseram participar...
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27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa27 de Fevereiro - Vila Garcia de Arosa

A excelente Banda de música de Vila Garcia de Arosa “Big Band”. Dir. Jesús Nogueira
Franco, que durante uma hora animou os presentes com música dos anos sessenta.

Monumental bolo oferecido ao pessoal do Município de Vila Garcia de Arosa.
Com destaque, a fotografia da Lancha Poveira do Alto “FÉ EM DEUS” em
homenagem ao nosso querido amigo e grande poveiro - Manuel Lopes

Coroas, flores e pétalas de Matosinhos e Vila Garcia de Arosa para lembrar
as Memórias dos pescadores que partiram. Nunca vos esqueceremos!

Todos os pormenores foram equacionados pelo Município de Vila Garcia de
Arosa.Participantes almoçando no Parque das Merendas

Depois de percorrerem a cidade orientados pela polícia local os autocarros
estacionaram à  entrada do Auditório de Vila Garcia de Arosa.

No Cais dos Marinheiros. De costas :Manuel Araújo; Delfim Nora e Zagalo. De
frente: Maria Gaiteiro;  José Marques; Celeste Nora; e o casal Alexis Lassechnihoff

Arrastões destes, em Leixões chegaram a trabalhar sessenta...hoje zero!
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PROBLEMA Nº42

HORIZONTAIS: 1-Crime; gaita. 2-Iene;
por; ines. 3-Classificados. 4-Laca; ore; si-
ro. 5-Grita. 6-Serra; etica. 7-Nadou; louca.
8-Lista; santo. 9-Artes. 10-Rias; era; aves.
11-Invulneraveis. 12-Adem; ama; oiro.
13-Salao; essas.
VERTICAIS: 1-Ciclo; crias. 2-Rela; sal;
inda. 3-Inacreditavel. 4-Mesa; ros; suma.
5-Gruta. 6-Piora; arena. 7-Sofri; treme. 8-
Riete; seara. 9-Atlas. 10-Aias; ion; avos.
11-Indiscutiveis. 12-Teor; aco; eira. 13-
Assou; ossos.

(ver solução no próximo número)
Solução do número anterior

HORIZONTAIS: 1-Goma resinosa; orla;
depois. 2-Verbal; óxido de cálcio; possui.
3-Condimento; magnetizar. 4-Amantes;
alforge. 5-Cortejaras. 6-Já; tornei mole. 7-
Crença; eduquem; brisa. 8-Refere; actuo.
9-Importâncias. 10-Lido; grande artéria
(pl.). 11-Excitou; engodara. 12-Cesto de
vime; casal (inv.); levantar. 13-Fragância;
unidade agrária; retiro-me.
VERTICAIS: 1-Toca; canseira; tanque de
jardim. 2-Rezam; massa gelatinosa; des-
tro. 3-É um dente; embigo. 4-Aduzir em
defesa; doutorado. 5-Lodoso. 6-Casuali-
dade; vaca nova. 7-Simb. Quim. do Bário;
destroço; aragem. 8-Penteia; um dos gru-
pos de um baralho. 9-Erupção vulcânica
submarina. 10-Acometem; danos. 11-Ar-
duo; crepita. 12-Em forma de ovo; lareira;
lavrai. 13-Enguia; curo.

PALAVRAS CRUZADAS

Armando Rodrigues

Associação dos Pescadores Aposentados
 de

 Matosinhos

Reconhecimento desta Instituição de Pescadores com a atribuição do Galardão de Mérito Social

Contam-se pelos
dedos de uma
mão as vezes em

que uma instituição li-
gada aos pescadores,  ou
um pescador, tenham si-
do reconhecidos pela sua
actividade em prol da
comunidade, daí estar-
mos a viver um momen-
te de enorme  satisfação.

Numa altura em que
foram atribuídas meda-
lhas de ouro a figuras de
inquestionável valor da
vida matosinhense, in-
terrogo-me:

- Quantos tocadores de
viola, fazedores de cai-
xotes, pintores de pare-
des, etc. são necessários
para fazerem um homem
com perfil  do Ti Antó-
nio Cagas?


