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13 de Maio
 Lançamento do livro
“Memória da

Indústria
Conserveira”

No próximo dia 13 de Maio (terça-feira do Sr. de Matosinhos) vai ter
lugar pelas 16H00 no Salão Nobre dos Paços do Concelho desta cidade a
cerimónia de lançamento do livro:“MEMÓRIA DA INDÚSTRIA
CONSERVEIRA” instalada em Matosinhos, Leça da Palmeira e Perafita.

Esta obra é da autoria do nosso amigo Josué Gomes Fernandes Tato,
membro e sócio Nº1 do NAPESMATE (Núcleo de Amigos dos Pescadores

DIA DO PESCADOR

Está a CÂMARA MUNICIPAL DA
MURTOSA a organizar e a
patrocinar o DIA DO PESCADOR,

que terá lugar nesta Terra Marinhôa no
próximo dia 31 de Maio, em colaboração
prestimosa com o Museu Marítimo de
IIhavo e o Núcleo de Amigos dos Pesca-
dores de Matosinhos (NAPESMATE), à
semelhança do que já foi feito na Póvoa
de Varzim e Matosinhos, em 2006 e 2007
respectivamente.

Este dia vai ser, pretende-se que seja,
um encontro e reencontro de velhos ami-
gos pescadores, oriundos de vários locais
do nosso litoral, alguns com fortes raízes
a este torrão natal chamado Murtosa, que
muitos filhos tem dado à vida e que filhos
pelo Mundo tem espalhado.

Vai ser um acontecimento que quere-
mos que seja memorável para toda a Fa-
mília Piscatória e para os Murtoseiros em
geral, quer para os que cá estão como para
os que se encontram fora da Pátria-Mãe.

Aqui, nesta terra com apenas 25 kms2
de área, formada ao longo dos séculos pe-
la mão da Mãe Natureza e moldada pelas
necessidades e vontade férrea dos Ho-
mens que por aqui aportaram em busca
de um abrigo onde pudessem viver em
paz.

A estas bandas chegaram os escorra-
çados, os adoentados, os deserdados, na-
vegantes nórdicos solitários ou fugidos
de convulsões, a que o Homem é hábil a
fomentar, e Fenícios mercantilistas.

É aqui, neste naco de terra e mar, que
vai realizar-se este maravilhoso aconte-
cimento, em ROMAGEM DE RECOR-
DAÇÂO E SAUDADE, por todos os
nossos avós, pais e irmãos que partiram
sem nunca terem conhecido um reparo
pelo esquecimento a que foram lançados
pelos sucessivos governantes desde os
tempos de antanho.

Que sejamos dignos de, neste evento,
sabermos acarinhar e darmos vida à
MEMÓRIA de todos os pescadores que

EDITORIAL

(continua na página 4)

Josué Gomes Fernandes Tato

de Matosinhos).
Este ansiado trabalho,

aborda uma temática de
forte significado para os
matosinhens e para as
populações ribeirinhas
vizinhas, e, vem colma-
tar uma insuficiência à
muito sentida nos meios
culturais populares da
nossa terra.

Grato no empenho
demonstrado há muito
tempo pelo NAPES-
MATE e CÂMARA
MUNICIPAL de MA-
TOSINHOS na pub-
licação da sua obra, o
Josué Tato faz um agra-
decimento público a
estas Instituições.
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Faina Maior (III)

Numa noite irvernosa, o capitão
João Morais de Almeida, um experi-
mentado oficial da Marinha Mercante,
natural de Vila do Conde, veio ao Rotary
Clube da Póvoa palestrar sobre a Epopeia
da Pesca do Bacalhau.

A reunião, plena de curiosidade e
interesse, foi um autêntico cruzeiro pela
Groenlândia. Uma viagem de sonho, onde
o prazer da paisagem se confundia com o
perigo constante da pesca à linha.

 Morais de Almeida, que de aluno
exemplar da Escola de Pesca chegou a
oficial da Marinha Mercante, relatou com
experiência, saber e arte, as antigas
campanhas pelos mares gelados durante
meses o fio, numa aventura muito seme-
lhante ao “tempo das descobertas”.

Em três filmes amadores por si reali-
zados de valor incalculável como docu-
mento histórico o capitão bacalhoeiro
mostrou-nos a pesca do seu tempo.

Intervalando a faina da pesca violenta
e cruel, (debaixo de temperaturas nega-
tivas), Morais de Almeida recriou em
super - 8 as bonitas paisagens glaciais, as
montanhas da Terra Nova e a obra dos
portugueses em Soint Johnes.

Depois das tempestades, onde o nau-
frágio parecia espreitar a cada instante o
“antiquado” lugre português, o experi-
mentado oficial de Marinha ofereceu-nos
a bonança. A saudável e poética bonança.

Imagens expressivas da chegada  do
navio ao porto de Aveiro com os famílias
dos tripulantes esperando ansiosos os seus
ente queridos. O riso e as lágrimas. O ter-
no e o grotesco de mãos dadas.

No final da reunião os jovens presentes
inundaram com um mar de interrogações
o calmo palestrante. Perguntas ao  mesmo
tempo incrédulas e curiosas. Perguntas
que obtiveram respostas imprevistas e
aliciantes.Respostas que fizeram sonhar
muitos dos velejadores presentes com a
amura de bombordo ou com a roda do
leme dum moderno navio da Marinha
Mercante. Respostas que fizeram pensar
muitos dos jovens numa nova opção para
o seu futuro: a carreira naval.

A finalizar aquela maravilhosa noite de
acção e aventura do pescador português
(uma aventura que toca pela proa o pesca-
dor poveiro que tanto se notabilizou pela

sua arte de pescar) um arrojado desafio
artesanal que causou admiração em todo
o mundo.

Morais de Almeida contou a seguinte
história do seu tempo:

-No ano de 1962 andava ele embarcado,
como imediato no velho lugre Dom Dinis
da Praça de Aveiro. A bordo, seguia um
pescador verde dos lados do Alto Minho,
pouco (ou nada) habituado à pesca à linha
e muito menos à pesca do bacalhau.

Chegado ao banco da Terra Nova o ca-
pitão deu ordem para arrear os dóris.

Ali, isolados do mundo, entre mil e um
icebergs espalhados pelo horizonte, os tri-
pulantes iriam começar a sua faina.

Os pescadores maduros (os mais expe-
rimentados) davam os últimos conselhos
aos neófitos verdes: tu vais para ali, tu
vais para acolá, quanto mais pescares
mais ganhas, linha dentro, linha fora, não
se pode perder tempo e o dóri deve vir
sempre carregado até ao catulo.

Cada um que se safe e pesque o mais
longe possível...nada de misturas!

Toque de sineta e dóris na água, come-
çara o salve-se quem puder!

O nosso verde minhoto lá partiu para
um pesqueiro retirado. Braçadas toscas,
remos na água gelada e aí vai ele para os
confins do mundo.

Primeira linha p’rá água e primeiro
peixe enferrado no anzol. Peixe para ci-
ma, mirado e remirado com algum
espanto e dúvida, e, ... água com ele. Este
não serve! - comentava.

Outra linha, outro peixe e novo lança-
mento p’rá água. Mais um, mais outro,
mais outro ... e todos pela borda fora.

Com a névoa a aproximar-se, o capitão
do Dom Dinis mandou recolher os barcos
a toda a pressa. Os pequenos botes de ma-
deira, alguns com a borda à tona de água,
vinham carregados de bacalhau graúdo.

Aquele banco era uma mina de ouro,
um verdadeiro maná de bacalhau cres-
cido.

De binóculo na mão, Morais de Almei-
da esfregava as mãos de contente,  nem
queria acreditar naquela pesca milogrosa.

Pouco satisfeito estava  o capitão do na-
vio que via chegar o verde lá-de-xima com
o bote vazio.Nem um carapau para amos-
tra.

Quando o pequeno dóri atracou, o moço
do Minho olhando para o convés do navio
carregado de peixe perguntou:

-Ó xenhor Capitão, o bacalhau é isto?
Resposta azeda do Capitão:
- O que querias que fosse, seu ignoran-

te? Então tu não sabes o que é um baca-
lhau?

Encolhido o moço avançou com uma
desculpa:

- Ó xenhor Capitão... é que eu deitei
mais de meio xento destes peixes pela bor-
da fora ...!

- Porque fizeste isso, homem?
- Então que quer? Eu julgava que o

bacalhau era todo espalmado como aquele
que se vende na benda da Tia Ermelinda!?
como os não vi c’os braços abertos...,
deitei- os todos ao mar!?

O capitão não sabia se havia de rir... se
chorar de raiva. Pelo sim pelo não, tirou
duas cachimbadas, enterrou o boné até às
orelhas e foi para o beliche rogar pragas
sozinho. Nesse dia um maduro passou

Lembranças
 da

 Grande Faina

horas a fio a explicar o segredo
do peixe-bacalhau-com-escamas
-e-cabeça àquele amigo do alto
da serra. Um ceboleiro que en-
trou a bordo c’o pé esquerdo e
que mais tarde se sagrou um ver-
dadeiro campeão da pesca.Uma
famosa 1ª linha.

Esta história, verídica, bem
merecia figurar nas histórias do
nosso tempo. Um tempo em que
o bacalhau é cada vez mais caro
e os navios que o pescam são
cada vez mais raros.

*dóri- o pequeno bote de
madeira onde o pescador sozinho
pescava o bacalhau à linha.

∗banco - pesqueiro.
∗verde - o pescador que vai

pela primeira vez à pesca do
bacalhau.Livro - Viagem aos Mares Boreais. Fotografia de: Eduardo Lopes

Lugre “Gazela 1º”

Coleccão de Alexis Passechnikoff

Texto adaptado de: José Azevedo
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...bacalhau senhor capitão!? (III)
Durante as primeiras décadas 1820/

40 do século XIX, Portugal
começou a reforçar a sua quase

inexistente frota do bacalhau, adquirindo
alguns navios e contratando pessoal expe-
rimentado nesta arte.

Atendendo que esta actividade repre-
sentava uma aventura diária de elevado
risco, os hábeis pescadores de Matosinhos
com características e mentalidades pró-
prias (na sua maioria descendentes dos ho-
mens que pescaram nas praias ladeiras da
Costa Verde) desprendidos de questões
materiais, com uma visão  carnavalesca...
de festas e  romarias (entenda-se os nossos
antepassados de Ovar) pouco dados a
aventuras longe de casa, por isso, esta
população não constava na lista dos gran-
des centros de recrutamento de pescadores
para a pesca à linha do bacalhau, onde se
passavam meses sem ver terra, ouvirem
uma desgarrada  ou uma concertina a
tocar um vira-valseado.

Nesses tempos, os nossos pescadores en-
tretiam-se por fora dos Leixões, nos barcos
da pesca da beirada..., e, as catraias mais
encorpadas afoitavam-se mais para longe
p’rá pesca do congro e da faneca; as ba-
teirinhas coavam o mar à mugiganga.

As centenas de Lanchas do Alto, típicas
da Póvoa e de Valbom/Afurada arrivavam
ao encantador Rio Leça, para comerciali-
zar o peixe fino ou abrigarem-se dos tem-
porais que impiedosamente os fustigava e
matava.

As cargas de sardinha era trabalho para
as Bateiras das Companhas (Arte de
Xávega).

Em 1852 à entrada da Barra do Porto, o
Povo assiste à tragédia do Vapor Porto, e,
nos trinta anos seguintes, engenheiros  e
políticos entretêm-se a discutir os modelos
para a construção de um Porto de Abrigo.

Leixões ganhou a corrida  e em 1892
foram entregues as chaves ao dono da
obra. A este facto corresponde uma invasão
de novos habitantes a este local. Estavam
lançados os dados para uma alteração pro-
funda no comportamento da população
desta terra. Já se ouvia falar no forte
aumento da frota do bacalhau.

Entretanto a 27 de Fevereiro desse ano
nas praias do Norte morrem 105 pesca-
dores das lanchas. Os sobreviventes   da
Póvoa e da Afurada/Valbom foram gra-
dualmente abandonando barcos e remos
e vieram com as famílias para Matosinhos
e Leça, muitos foram para o Brasil e outros
reforçaram os contingentes da mão-de-
obra  do bacalhau.

Por esta altura Raúl Brandão, fez várias
marés, saíndo a par com alguns navios

bacalhoeiros, o Rio Douro,
aprendendo e registando como
ninguém todos os saberes que
lhe ensinaram os últimos pes-
cadores das lanchas... nas suas
viagens fantásticas... lá... pelo
profundo!

Quando chegaram as primei-
ras traineiras a Matosinhos, e,
até aos anos 20/30 ainda são
limitados os registos de pesca-
dores desta terra a embarcarem
para o bacalhau.

A partir dos anos 40/50 mui-
tos jovens, para fugirem à tropa,

José Moreira dos Santos

Francisco Moreira dos Santos

Herculano Moreira dos Santos

oferecem-se para as campanhas do bacalhau e Ma-
tosinhos passa a ser um centro de recrutamento de
qualidade, previlegiado.

Eram poucos, mas..., muito bons!!!
Entre os que ficaram por cá começaram a circular

notícias de feitos heróicos praticados por malta co-
nhecida, em especial por alguns elementos das
Seitinhas dos Pescadores.

Já não era só o POLACO a apanhar bacalhau!
É que, sentar o cú num dóri, enchê-lo de bacalhau

pescado à linha, timoná-lo carregado com a borda...
xxxaappe-xxaappe... debaixo de nevoeiro ou aragem
fresca de vento, era uma tarefa extraordinária.

Foi assim que a remos ou à vela atracaram muitas
vezes ao navio mãe para serem descarregados e iça-
dos, os filhos do saudoso Herculano Moreira dos
Santos e da Maria Rosa Marques:

- Francisco Moreira dos Santos nascido a
20.04.1938 em Matosinhos;

- José Moreira dos Santos nascido a 12.01.1945
em Matosinhos.

Netos paternos de Caetano Moreira dos Santos de
Vila do Conde e Rosa dos Santos de Ovar; e maternos
de José Florêncio Marques e Ana Martins Moreira
ambos da Póvoa de Varzim.

O Francisco, o José e os irmãos, ainda crianças,
viveram de perto a tragédia de 02.12.1947 com a
morte do seu tio Jorge Moreira dos Santos a bordo
da traineira D.Manuel, e, muito jovens, ficaram sem
o pai falecido em 14.03.1955. Nesta altura só o Fran-
cisco ajudava a ganhar para a casa, andando ao mar
nas traineiras da sardinha.

Depressa porém, o sol e a aragem salitrada de iodo
com o vento norte à mistura, crestaram os rostos
destes jovens, permaturamente feitos adultos, mol-
dando-os à feição dos seus antepassados, resolutos,
ladinos e determinados para enfrentarem os riscos
impostos pela árdua vida do mar.

Primeiro o Francisco, depois o José, riscaram rumo
às terras frias do bacalhau, onde deixaram bem vin-
cados os seus nomes, como pescadores de eleição.

 Depois de ouvirem, muitas vezes, os capitães dos
navios dos quais foram tripulantes, anunciarem
“Deus Vos Leve e Traga a Salvamento”, estes dois
matosinhenses abandonaram a pesca do bacalhau e
disseram adeus aos Bancos da Terra Nova, da Gro-
nelândia e do Lavrador a caminho dos mares da Ga-
lega, Quebrada, Cartola, Pedra Nova, Valongo,  Mur-
raceiros, Pedras de Viana, etc..., para, num último
folgo, inxaparem  de sardinha e carapau as traineiras
que governaram.

O Francisco com o seu carácter fortemente em-
preendedor adquiriu em sociedade uma traineira
“FRAMAR”, e, durante algumas safras na pesca da
sardinha, granjeou a admiração da classe piscatória
a que sempre esteve ligado.

Nota: Esta história terá um desenvolvimento mais adequado.
Por: Delfim Caetano Nora



4

Rosalina dos Santos Paroleiro e Manuel de Oliveira

Manuel de Oliveira (O Manuel do
Giraldo) nasceu em Leça da
Palmeira a 29.11.1931. É filho

de Manuel de Oliveira natural de Ma-
tosinhos nascido a 10.10.1908 e falecido
a 29.05.1983 e Rosalina dos Santos
Paroleira natural da Póvoa de Varzim
nascida a 31.07.1911 e falecida a
25.03.1999.

Este casal teve mais os seguintes filhos:
Maria das Dores; Joaquim; Esmeralda

Isabel; Celeste; Teresa e José.
O Manuel do Giraldo casou a

25.08.1952 com Maria Cândida Soares
Maganinho nascida a 23.05.1934, filha de
João Soares Maganinho e Conceição
Pereira da Graça nascida a 15.02.1905.

A Cândida tem seis irmãos: Guilherme;
Agostinho; Maria; Alice; Olimpia e Céu.

Em pequenos o Giraldo e a Cândida
frequentaram a Escola de Pesca de Mato-
sinhos. Ele na secção dos rapazes (pesca)
e ela na das raparigas (costura).

Concluída a escolaridade obrigatória o
Giraldo com o destino já traçado embarcou
como moço nas traineiras Gaivina e D.
Fuas governadas por Rodrigo Tarré.Nas
safras seguintes mudou para a companha
do Mestre Armando Dara e embarcou nas
traineiras: Passos Manuel   1º e 3º; Mira;
Costa e Gondomar.

Atingido o estatuto de camarada fez
parte das tripulações das traineiras: Divor;
Niza; Mirita e Lobo do Mar 1º.

Durante este percurso profissional o
Manuel do Giraldo voltou a encontrar a
Maria Cândida e casaram-se na Igreja de
Nevogilde.

A primeira habitação do casal situava-
se na zona antiga de Matosinhos na Rua
de S. Roque junto ao popular estabeleci-
mento do vassoureiro.

À muitos anos mudaram-se para a Rua
Gonçalves Zarco em Sta. Cruz do Bispo
local da sua actual residência.

Deste casamento, nasceram na Mater-
nidade da Casa dos Pescadores de Mato-
sinhos, quatro filhos: Maria Manuela;
Josué Maria; Maria Isabel e Luísa Maria.

Maria Cândida Soares Maganinho

Manuel de Oliveira
 Mais conhecido pelo Manuel Giraldo

Conceição Pereira da Graça

João Soares Maganinho

O Ti João Maganinho nasceu no berço
dos bravos homens das companhas (arte
Xávega) em Espinho a 13.07.1881faleceu
a 28.02.1948. Foi um esclarecido homem
do mar que participou activamente na
melhoria das condições sociais da classe
piscatória.

Como muitos pescadores do seu tempo
o Ti João viu o mar espumando de raiva,
galgar sobre as areias das praias de Espi-
nho arrastando sem piedade os frágeis pa-
lheiros que abrigavam uma multidão labo-
riosa de gente  humilde, que faziam do
mar o seu ganha pão.

Entre petingas e migalhas!Entre petingas e migalhas!Entre petingas e migalhas!Entre petingas e migalhas!Entre petingas e migalhas!
Uma família com os olhos no mar...!Uma família com os olhos no mar...!Uma família com os olhos no mar...!Uma família com os olhos no mar...!Uma família com os olhos no mar...! Por: Delfim Caetano Nora
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Guilherme Soares Maganinho

Agostinho Soares Maganinho e Adelaide Oliveira Azevedo

Emília de Oliveira

Escorraçado da sua querida terra Matosinhos foi o seu Porto
de Abrigo.

A 19.01.1924 juntamente com alguns destacados pescadores
pertencentes à Associação da Classe Piscatória, (Instituição de
grande respeitabilidade entre a classe)  foi eleito em Assembleia
Geral para a Vice-Presidência da Caixa de Pensões.

O Guilherme Soares Maganinho nasceu a 20.02.1925 em
Matosinhos e faleceu a 14.04.2007.Casou com Emília de Oliveira
nascida a 10.06.1924.

Este casal teve sete filhos: Maria Adelaide; Cacilda; Maria
José; Fernanda e Rosa Branca; Maria de Fátima e António.

Agostinho Soares Maganinho nasceu em Matosinhos a
18.07.1926 e faleceu a 06.07.2003.

Casado com Adelaide Oliveira Azevedo nascida a 08.01.1929
em Rio Tinto.

Este casal teve três filhos: Rosalina; Maria Manuela e Manuel.
O Agostinho foi camarada das traineiras: Pascoal Novo e Sul.

(continuação do texto da página 1)
nos antecederam, nossos sacrificados antepassados, que foram
filhos e pais devotos, e mártires da vida difícil que abraçaram, e
que, estou certo, foram forçados a embarcarem nas caravelas
dos Cortes Reais, Gamas e Cabrais. Sulcaram as águas gélidas
dos mares do Norte, em frágeis embarcações a que deram o
nome de lugres, mais tarde navios, em campanhas que só os
mais fortes conseguiam sobreviver, na dura pesca do bacalhau;
nas companhas da “Arte Xávega” ao longo das praias do litoral;
nas bateiras da nossa ria, e, nos rios e lagoas desde Caminha a
Vila Real de Santo António; nas traineiras e arrastões de Ma-
tosinhos, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal e costa Algarvia; em
África, no Brasil e nas Américas do Norte.

A esta Diáspora Murtoseira, de filhos desta terra, me quero
associar, e com os seus descendentes, nossos pescadores de hoje,
viver suas alegrias e tristezas, pois que, como eles, o Mundo
percorri e de sofrimento vivi...!

Como tenho a honra de fazer parte de um grupo de velhos so-
nhadores, também eles descendentes de homens do Mar, para
quem este encontro/convívio traduz alegria e vida, sentir-me-ei
feliz por me ser dado viver este dia no seio da famflia a que
sempre pertenci. Após isso, poderei despedir-me com o senti-
mento do dever cumprido.

A todas as Entidades envolvidas, para que tudo isto seja possí-
vel, quero deixar o meu profundo agradecimento, com a certeza
de que me ajudaram a viver mais um dia de alegria, paz e amor.
*******************************************************
NOTA: Os pescadores, familiares e amigos do Concelho da Murtosa
que queiram participar neste reencontro/convívio, devem fazer a sua
inscrição na Câmara Municipal, Juntas de Freguesia ou pelo contacto
962866931.

Manuel Lopes dos SantosManuel Oliveira e Maria Cândida com os netos

Manuel Oliveira e Maria Cândida na bonita cerimónia de comemoração dos
cinquenta anos de casados. Na foto de cima, com os filhos; na de baixo com os

genros e nora.

EDITORIAL
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MUSEU DO MARMUSEU DO MARMUSEU DO MARMUSEU DO MARMUSEU DO MAR

Corpo Santo

S. Clemente das Penhas(S.João da Boa Nova)

Sagrado Coração de Jesus

Santa Ana

Santa Catarina

Sra. da PiedadeQuinta da Conceição

José Francisco Oliveira
O artesão que tem rea-

lisado um trabalho de gran-
de significado sobre as Ca-
pelinhas de Leça da Pal-
meira.

Os artesãos desta terra
aguardam ansiosamente
pela tão badalada e pro-
metida “OFICINA DO
ARTESANATO” para
assim, a exemplo de outras
localidades, legarem aos
vindouros os seus preciosos
conhecimentos.
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MUSEU DO MAR - RetratosMUSEU DO MAR - RetratosMUSEU DO MAR - RetratosMUSEU DO MAR - RetratosMUSEU DO MAR - Retratos

Grupo de rapazes no Rio Leça em 1919. Foto Beleza - Porto

A Casa Vitória (Vitorinha) em obras, após mais um embate de uma camioneta.

Uma camioneta esbarrada contra o
estabelecimento da Vitorinha

Grupo excursionista da Vitórinha; reconhecem-se: Chico da Afurada com o Filho; Henrique Araújo e
mulher; Ramiro de Aluai e Maria do Chalão; Cunha; Zé das Forças e Mulher; Floriano; Rodosindo; etc.

Homenagem a um casal de populares Matosinhenses. A “Conceição Brasileira” e
o homem “O Conde” com os jovens amigos: Simões; Fernanda; António Araújo;
Tino; e David Araújo.

Bater a rede depois de uma noite de intenso trabalho
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João Valente D’Almeida Abreu, meu
bisavô e padrinho de baptismo, nasceu
em 1873 na Freguesia de S.Nicolau,

Ribeira do Porto.
Era filho de António Valente D’Almeida

Abreu, natural de S.Cristovão, Ovar e de
Rosa Gomes D’Almeida Abreu, natural de
S.Nicolau Porto, negociantes de peixe no
Cais da Ribeira onde residiam.

Aí nasceu João e a sua irmã Emília, que
veio a casar com José Pacheco Polónia e
foi mãe do conhecido industrial Adão Po-
lónia.

João D’Abreu não seguiu inicialmente
o rumo do “peixe”e preferiu ir estudar para
a Universidade do Porto, onde concluíu o
Curso Superior de Farmácia.

produtos acondicionados em bonitas cai-
xas acetinadas, de grande luxo.

Nessa mesma casa nasceram os seus do-
is filhos, Rosa e António, respectivamente
em 1897 e 1899.

Rosa (a minha avó materna) era uma
menina frágil e super protegida que se
revelou na vida futura uma grande mulher,
lutadora e com grande espírito de entrega
e de sacrifício.

Os pais sempre a protegeram e como
prova disso está o facto de ter tido pro-
fessores em casa que lhe ministraram uma
educação e instrução pouco habituais para

Começou então a trabalhar como far-
macêutico na Farmácia Couto, no Largo
de S.Francisco no Porto.

Depressa porém, sentiu o apelo para ou-
tros rumos e passado algum tempo estava
no negócio da família.

Entretanto, abria em Leça da Palmeira
a Farmácia Gramacho e como era neces-
sário um Director Técnico, João D’Abreu
dava o seu nome, não constando que a sua
colaboração fosse para além disso.

Casou com 23 anos, no dia 15.01.1896
na Igreja de S,Veríssimo em Paranhos,
com Maria do Livramento Gomes, da mes-
ma idade, natural de Canelas, S.Miguel
de Poiares, Régua, filha de Francisco Al-
ves Cruz, Natural de Goivinhas-Sabrosa-
Lamego e de Maria das Candeias Nasci-
mento Cruz, natural de Poiares, Peso da
Régua e que morava na Rua do Bonjardim
no Porto.

O casal João e Maria do Livramento fo-
ram viver para a Rua do Sol, 180 Porto.

Nesse mesmo local, Maria do Livra-
mento era proprietária de uma indústria
de frutas cristalisadas de grande reputação,
tanto a nível nacional como internacional,
pois, já nessa altura exportava os seus

a época. A par de outras coisas aprendeu
a tocar piano e aperfeiçoou um dom natu-
ral para a pintura e desenho, pretendia ti-
rar um curso de Belas artes, mas para os
padrões da época, uma menina de boas
famílias não se podia misturar com artis-
tas, assim, a sua arte expandiu-se apenas
a nível familiar e temos ainda desenhos a
carvão feitos por ela , prova do seu talento.

O seu destino foi o casamento com um
jovem atraente, estudante de capa e batina
do curso de agronomia, Euripedes Rebelo
Moniz Guimarães, meu avô materno,  bra-
sileiro, natural de Belém do Pará, que de-
pressa sentiu o apelo das terras quentes
do Brasil, para onde levou a sua inexpe-
riente mulher e dois filhos pequenos, a
Fernanda e o Óscar, ou seja, a minha mãe
e meu tio.

A vida no Brasil não lhes sorriu e o meu
avô Euripedes morreu com a malária aos
36 anos, tendo a família regressado a Por-
tugal, onde sua mulher Rosa faleceu com
44 anos.

Para o outro filho, António, meu tio-avô
João D’Abreu e Maria do Livramento pre-
paravam um futuro brilhante vaticinando-
lhe um curso de direito, dado que viam
nele grande inteligência  e vivacidade.

Era estudante interno no Colégio Al-
meida Garrett, no Porto, aluno brilhante,
segundo consta, no entanto, o infortúnuo
bateu-lhe à porta em 27.03.1915 quando
contava apenas 16 anos, tendo falecido
com uma intoxicação alimentar.

O desgosto foi incalculável até porque
havia uma grande afinidade entre João
D’Abreu e este filho e a prova está num
poema que António dedicou ao pai, poucos
dias antes de morrer:

Os livros do destino

João Valente D’Almeida Abreu

Maria do Livramento Gomes D’Almeida Abreu e
António D’Almeida Abreu

Rosa do Livramento Gomes D’Abreu

Figuras de Matosinhos
João Valente D’Almeida Abreu

Por: Maria João D’Abreu
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Entretanto João ValenteD’Almeida
Abreu fundou a Empresa de Pesca Leal-
dade, Ltd. e a Empresa de Pesca João Va-
lente D’Almeida e veio morar para Mato-
sinhos para a Rua Heróis de França, 685-
689 com a sua segunda esposa, Maria do
Carmo Soares, natural de Baião.

Nessa mesma casa funcionou sempre a
sede social das empresas e dado a sua es-
tratégica situação, podia-se observar da ja-
nela do 2º andar, assotado,com uns po-
tentes binóculos que haviam para esse fim,
a entrada e saída dos barcos na doca.

João D’Abreu foi uma pessoa curiosa
das novas tecnologias e a prova está na
compra de um dos primeiros automóveis
que rodavam em Matosinhos, um magní-
fico Skoda.

Era um apreciador das artes, frequen-

tando o teatro e era possuidor de uma gran-
de discografia que ouvia num “moderno”
gramofone, último grito da época, e que
felizmente chegou aos nossos dias e se en-
contra na casa dos meus pais, assim como
alguns discos.

A par de tudo isto, entregou-se de alma
e coração ao seu hoby preferido - A foto-
grafia.

Era um amador conceituado, possuindo
numeroso material para fotografar e re-
velar.

No tempo em que os negativos eram
placas de vidro, ele possuia em sua casa
um quarto escuro onde revelava as fotos
que tirava e que são hoje um espólio vivo
que nos mostra paisagens e pessoas que
doutro modo desconheciamos.

Ao longo da sua vida demonstrou ser

um gestor capaz e uma pessoa que se
impôs pela honestidade, sendo estimado
e considerado no meio piscatório e não
só, tendo também participado na vida de
algumas instituições.

Faleceu repentinamente com 80 anos de
idade quando se encontrava de visita a Fá-
tima em 1952. Está sepultado no cemitério
Nº1 de Matosinhos no jazigo de Família.

Viveu sempre na sua casa da Rua Heróis
de França, juntamente com a sua segunda
esposa da qual não teve descendência e
que faleceu em 1973.

Esta casa ainda existe sendo pertença
da sua neta Maria Fernanda, e, constitui
hoje em dia uma das poucas casas antigas
daquela zona de Matosinhos.

Fernando José Pinho Guimarães
Óscar José Gomes Abreu Guimarães Rosa Augusta Pinho Guimarães

Maria José Pinho Guimarães

Maria Fernanda G. Abreu G. Neto Manuel Fernando Rodrigues Neto Maria João Abreu Neto Fernandes Jorge Manuel Abreu G. Neto
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A empresa de pesca lealdade, Ltd. era
propriedade de uma sociedade da qual fa-
ziam também parte Manuel Ferreira Neto
(mestre Manuel da Tata, meu avô paterno),
seus irmãos e José da Silva Torres, que
mais tarde seria o grande industrial pro-
prietário da Fábrica de Conservas Sagrada
Família.

Esta empresa era proprietária de uma
traineira a vapor, a Senhora da Guia 2ª,
adquirida em Vigo-Espanha.

Mais tarde, esta empresa ficou a per-
tencer exclusivamente a João D’Abreu que
fundou então a Empresa de Pesca João
Valente D’Almeida Abreu, Lta., juntando
à traineira existente mais duas com as
mesmas características, a São João III e a
Maria do Carmo.Posteriormente vendeu
a Maria do Carmo.

Geriu a empresa até 1952, data do seu
falecimento.Após a sua morte, a empresa
passou a ser propriedade dos seus
herdeiros: Maria do Carmo D’Abreu, seu
segundo matrimónio, Óscar José Gomes
D’Abreu Guimarães e Manuel Fernando
Rodrigues Neto, marido da sua neta Maria
Fernanda G. D’Abreu Guimarães Neto.

Em 1964 a empresa construíu duas no-
vas traineiras nos estaleiros de Manuel
Maria B.Mónica, da Gafanha da Nazaré,
Aveiro, para substituir as então existentes
e que já não correspondiam às exigências
das novas tecnologias.

Passaram então a ser denominadas:
“Nova Senhora da Guia” e “Novo São
João”.

Poucos anos depois começou a verificar-
se uma grande crise nas pescas e para asse-
gurar a sua sobrevivência a empresa aderiu
à Cooperativa Norpesca, incluindo a  Nova
Sra. da Guia na dita cooperativa.

Entretanto o Novo São João foi vendido
à Empresa de Pesca Dragomar.

Em 1969 foi extinta a Sociedade de
Pesca João Valente D’Ameida Abreu, que
sempre funcionou na Rua Heróis de
França, 685/689 e que há longos anos
contava com a colaboração do seu empre-
gado de escritório o Sr. João Cruz que para
além de empregado era já um amigo.

Estaleiros Navais - Manuel Maria B. Mónica
Gafanha da Nazaré - Aveiro 1964

Bota abaixo das traineiras:
Nova Senhora da Guia e Novo S. João

Na foto: Maria do Carmo; Fernando Neto; Neca Oliveira e Ilídio Neto.

Na foto: Fernando Abreu; Maria do Carmo; Maria Fernanda; Maria João; Jorge
Neto; Beatriz Serrano; Fernando Cruz.

Sede das Empresas de Pesca: Lealdade Ltd. e João Valente D’Almeida Abreu. Residência deste
reconhecido industrial.

Estavam ambas sediadas na Rua Heróis
de França Nº 685/689 na então Vila de
Matosinhos, numa magnífica casa de R/
chão, onde se situava o armazém e 1º e 2º
andar onde João D’Abreu vivia. Possuía
ainda outro armazémao nível do 1º andar
e anexos nas traseiras.

João Valente D’Almeida Abreu foi sócio
fundador destas duas empresas de pesca,
numa época em que Matosinhos era um
grande centro piscatório.

Empresa de Pesca Lealdade
e

Empresa de Pesca João Valente
D’Almeida Abreu Ltd.
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...anda minha linda, não tenhas medo das ondas!

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

Embarcações de Leixões e do rio Douro estão “enxurrados” na margem de
matosinhos, ostentando os nomes de “Srª da Ajuda” e “S. João” e tendo por
fundo a ponte do comboio e o casario de leça.

Embarcações com o “ferro” lançado na praia de Matosinhos, ostentam os mastros
ao alto com as velas “embergadas” apoiadas nas “forquetas”.
Vê-se na imagem, a “Srª da Guia” e a “Flôr de Espinho”.

Pescadores de um “buque”ou “enviada”com a vela “embergada” e suspensa sobre os pescadores, que recolhem a rede que estiveram a “alar” em “terra”. Ao fundo
divisa-se o sítio das Fuselhas em Leça, com o Castelinho ou Miramar à esquerda.
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PROBLEMA Nº43

PALAVRAS CRUZADAS

Nos meses do defeso. Homens do fogo a bordo da traineira Jerusalém em Vila do Conde - Fevereiro 1959

Os homens do fogo

HORIZONTAIS: 1-Anuência; buliu; fi-
leira. 2-Habitarias; 3-Limpa; pedra de al-
tar; curso de água. 4-confirmaras. 5-Acu-
sada; pode ser de corte; isolado. 6-Aguça;
preguiças. 7-Resumidas. 8-Escavara; ade-
leiro. 9-Sadia; doirada; existe. 10-Dego-
laria. 11-Grude; tês (anag.); queima. 12-
Cravados. 13-Lírio; gemera; reza.
VERTICAIS: 1-Tempêro; invulgares; óxi-
do de cálcio. 2-Aviltado. 3-Desloca; ergue;
pron. pess. (pl). 4-Cocheiras. 5-Pron.
pess.; escondida; apanhadeira. 6-Paiol
(anag.); escolhi. 7-Artista em caricaturas.
8-Ermida; atiçar. 9-Grito de dôr; metida
num atuleiro; oferece. 10-Recadarão. 11-
É um continente; partei; pron. demons-
trativo. 12- Assombradas. 13-Gemidos;
limpa o nariz; criada.

Armando Rodrigues

(ver solução no próximo número)
Solução do número anterior

HORIZONTAIS: 1-Laca; aba; apos. 2-O-
ral; cal; teve. 3-Canela; imanar. 4-Amigas;
sacola. 5-Namoraras; 6-Agora; emoli. 7-
Fe; criem; ar. 8-Alude; opero. 9-Montan-
tes. 10-Labuto; aortas. 11-Agitou; iscara.
12-Gigo; rap; alar. 13-Olor; are; saio.
VERTICAIS: 1-Loca;afa; lago. 2-Aram;
gel; agil. 3-Canino; umbigo. 4-Alega; dou-
tor. 5-Lamacento. 6-Acaso; toura. 7-Ba;
ruina; ar. 8-Alisa; naipe. 9-Maremotos.
10-Atacam; percas. 11-Penoso; estala. 12-
Oval; lar; arai. 13-Sera; iro; saro.


