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Editorial
A Óscar Fangueiro

No céu de Matosinhos, aparece uma estrela
tremeluzente que dispara a sua luz

alumiando os caminhos dos saberes.
É uma luz de conhecimentos: do mar, das

espécies, dos apetrechos, dos pescadores, dos
barcos e das gentes que a viu nascer. Mas, é
também, uma luz autosuficiente que dispensa
halos, auréolas, louvaminhas ou estrados de
adulamento e endeusamento.

Vive na sua luz e sossego e chega-lhe bem;
- é Óscar Fangueiro.
Óscar Fangueiro merece que o olhemos (não

ofusca ninguém) e dessa visão iluminada
façamos uma saudação ao seu brilho, trabalho,
saber, e, ao seu amanho patrimonial que nos
vai legando.

Quando uma luz com esta intensidade baixa
até nós, banha-nos o deslumbramento.

O feitiço pode ser encontrado nos seus livros;
o pavio aceso, saído das suas mãos e
pensamento.

Este pequeno editorial que hoje lhe dedi-
camos, encerra também a série de imagens
publicadas nos artigos “...anda minha linda
não tenhas medo das ondas”, em que ao longo
deste trimestre o autor dos desenhos foi cúm-
plice e intérpete da sua obra literária.

Hoje, António Mendes, reserva-lhe também
o seu olhar, mas agora um olhar intimista, num
retrato de reconhecimento.

Óscar Fangueiro uma estrela cada vez mais
duradoira, alumiando trilhos e caminhos que
conduzem á sabedoria das coisas e das memó-
rias.

A. Cunha e Silva
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Faina Maior (IV)

Quase todos os pescadores da
Cachina e da Bajoca partem, no
mês de Abril ou Maio, para a

pesca do bacalhau.
O meu informador, o “ti’ Juquim Can-

trão”, apesar de ter só 35 anos, já fizera
binte seis biages, como ele dizia.

Dou-lhe a palavra:
- Nós aqui, andemos no bàcàlhéu, an-

demos por lá uns seis meses. É uma bida
muito tristi; si um home adoece, ‘stá mar
do estâmado ou le dói à cábeça, num há
quem le bot’à mão; ‘stá p’r’àli como um
càtchorrinho. Àgora há uns tàntos anos
p’rá cá o Gobérno já arremediou carquer
coisa; mánda p’ra lá um bapor-hospitali
que é o Juliánas (Gil Eanes).

Nós bámos dàqui im Maio e Abril p’rà
Gronilândia e p’r’os grándes Báncos da
Terra Nóbà e bortamos cándo calha, cándo
temos a càrregàção feita. Bamos nós, os
pertugueses, frànceses, bérgicos e àmàri-
cános, màs àgora p’r’omor da guerra, eles
num bõu. A compánha bàreia consánte o
nabio; no “D. Denis” fomos càrenta e óito
homes.

Cándo num há peixe decemos im terra
e bàmos pàsseari òs ninhos de pásseros,
de àraus, gaibotas e patos. Encontrámos
por lá umàs gentes que são os esquimó-
sos. Há-os lá de toda a raça: uns piquenos,
oitros grándes màs têm na cara sobre lo
largo, num têm barbas nem vigode e os
pés é como umà colher. Arremedam os
tchineses e num se diferença se é nóbo ou
belho, home ou mulher. O Sinhor nos
num càstigui, màs, à compàrar com a raça
pertuguesa, à nossà é muito mais bonita.
O fàlár é como um bitcho a ladrar. É sàrrá-
no, é terrible.

Traze umas caurças de péis di urso.
Bêm ter connosco e pede-nos de comer
cum gestos. Come co’à genti e ainda le
damos o que sobeja para lubare p’r’as cri-
enças. Eles num ándunò (não andam ao)
bàcàlhéu, andum à caça de uma espécie
de coelhos que há por lá e que tem àqui
umas coisas (apontou para a volta da
boca) e que eles tchamu nàs focas.

Traze nàs peles dessas focas e dentes
de baleia p’rà trocar por mànteiga, tàbáco
e vuvidas, como binho do Porto, conhaca,
àguardente e oitras. É uma gente muito
simpres...,bem dormir nos nossos beli-
tches... É uma gentinha muito simpres.

Processos
 de

 pesca
Há dois proces-

sos usados na
pesca do ba-
calhau: O proces-
so inglês e o pro-
cesso america-
no. Consiste este
último no lança-
mento de enor-
mes espinhéis ou
troles. O trole é
constituído por
uma linha muito
grossa, a madre,
à qual se vão
prendendo alter-
nadamente mi-

anzóis. Apanha o peixe pela gorja ou pela
barriga. A isca empregada na pesca do
bacalhau é a lula, o choco é a sardinha,
que são levados dentro do frigorifi. Um
homem desembaraçado pode, por este
proces-so, pescar num dia quatrocentos
bacalhaus.

O sinal de recolher é dado pelo navio,
quer içando a bandeira à ré, quer, quando
há nevoeiro, dando um tiro de peça, quer
tocando um sino ou um fagone.

-« O fagone - explica o meu informador
- é um funili e toque-se como uma buzina».

Chegado ao navio, corta-se a cabeça ao
bacalhau, tira-se-lhe o fígado, é amanha-
do, limpo e salgado. Os fígados são lança-
dos em grandes tanques onde fermentam
e vão formando o óleo, que escoa para
um tanque próprio.

Os estrangeiros aproveitam as ovas do
bacalhau; os nossos homens apenas lhe
aproveitam o fígado.

Feita a carregação, volta o navio para o
Continente. É dos espectáculos mais
interessantes assistir à chegada dos baca-
lhoeiros. Vêm num alvoroço as mulheres
e os filhos ao encontro dos pobres homens
que, há já perto de seis meses, andavam
por mares longínquos, à busca do sustento
para a família. A algazarra é enorme:
gritos de alegria da maior parte, mas tam-
bém gritos lancinantes de dor, pois sempre
um ou outro dos que vão, infelizmente,
por lá colhe a sepultura.

Texto de: Maria Teresa de M. Lino Netto
Do livro: A linguagem dos pescadores e lavradores
do Concelho de Vila do Conde.

Lembranças
 da

 Grande Faina

Coleccão de Alexis Passechnikoff

Livro - Viagem aos Mares Boreais. Fotografia de: Eduardo Lopes

braças, que termina por um peixe de
chumbo, cuja boca está guarnecida de três

lhares de linhas mais finas, os estrovos
ou filéis, com os anzóis empatados.

Deita-se o aparelho à água de forma que
o peso, suspenso a um dos extremos, o
leve ao fundo. Vai-se deslocando o barco
e largando pouco a pouco o aparelho até
chegar ao outro extremo, a que igualmen-
te se suspende um peso para que fundeie.
Ambos os extremos estão fixos a bóias por
onde, no dia seguinte, se ala o trole.

Por vezes, e sobretudo na Gronelândia,
usam os nossos bacalhoeiros este proces-
so, mas o mais vulgarmente empregado é
o processo inglês, isto é, a pesca à linha
de mão.

Às quatro horas da manhã, toca para o
almoço, findo o qual se arreiam os pe-
quenos barcos a que o meu informador
chamou dóris e a que, nalguns artigos
referentes ao assunto, vi dar o nome de
canoas. Medem uns três metros de com-
prido, têm duas proas e, interiormente,
estão divididos, por meio de anteparas,
em três compartimentos. O comparti-
mento do meio é ocupado pelo pescador
e os outros dois são destinados a recolher,
o peixe. Em cada dóris vai apenas um
pescador, contràriamente ao que sucede
com os estrangeiros, em que vão sempre dois.

- « Assim é escusado andar-nos à es-
trobar um ó oitro - dizia o tio Joaquim -
cada um esgrabeta p’rà sim ».

Levam o seu farnel: peixe frito com pão
e um litro de água - reção - e por lá andam
mais ou menos afastados do navio, con-
forme as circunstâncias.

O pescador deita duas linhas de pesca,
as zagaias, uma para cada bordo e, apenas
pressente que o peixe pegou na isca, iça a
linha à superfície e fisga-o. A zagaia é
constituída por uma linha, às vezes de 90
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...bacalhau senhor capitão!? (IV)
Violas, Liros, Ferras..., os velhos

destas famílias  intimamente
ligadas ao mar, contavam histórias

de arrepiar sobre os pescadores das lan-
chas e  primeiras linhas do bacalhau, que
entremearam as suas epopeias épicas sobre
quatro tábuas nos mares oceânicos,   com
os pescadores das traineiras da sardinha.

As Declarações (Fichas de Inscrição)
prestadas ao “Grémio dos Armadores de
Navios de Pesca do bacalhau” pelos
candidatos às Campanhas Bacalhoeiras,
contêm um manancial de informações
muito importantes, para a realização do
nosso trabalho.

Estas lasquinhas de bacalhau, têm sido
servidas com muito amor e carinho a todos
os nossos leitores, graças à gentileza do
Museu Marítimo de Ilhavo, nas pessoas
dos nossos amigos Dr. Álvaro Garrido e
Dr. Hugo Pequeno a quem o NAPESMA-
TE agradece toda a colaboração.

Da análise ao ficheiro disponível
recolhemos as seguintes informações deste
cinco pescadores.

Amândio Francisco dos Santos conhe-
cido pelo “Amândio Viola” nasceu na Pó-
voa de Varzim a 27.01.1898. Filho de Ma-
nuel Francisco dos Santos e Margarida
Rosa de Jesus. Casou em 14.07.1918 com
Deolinda Gomes e obteve o divórcio deste
casamento a 01.11.1938.

Conhecem-se deste casal os seguintes
filhos: Rosa; António; Maria Adelaide e
Américo Francisco.

A residência do Amândio era na altura,
Rua 31 de Janeiro 201 Póvoa deVarzim.

O Amândio exerceu a actividade de  pes-
cador do bacalhau desde 1919, e, pelo me-
nos, até 1959, ou seja, andou 40 anos pelas
terras frias do Norte.

Seguiram as pisadas do pai os filhos:
-António Francisco dos Santos nascido

a 17.10.1925 na Póvoa de Varzim. Tirou
a cédula marítima em Dezembro de 1939.
Casou a 08.11.1943 com Maria da Con-
ceição Rosa Pinto. Fez a primeira viagem
ao bacalhau a bordo do navio “Lutador”
como “Verde”. Do casamento do António
com a Conceição nasceram os seguintes
filhos: Maria dos Santos; Adelaide; Maria
do Alívio; Abraão; Irene; Elisa; José
Maria; Ana Maria; Elisabete.

O António foi “1ª Linha” logo no segun-
do ano em que foi ao bacalhau.

-Américo Francisco dos Santos nasceu
a 31.10.1929. Casou com Maria das Dores
Fernandes Areias. Foi “1ª Linha” em 1957
no navio “Alan Villiers”. Do casamento
do Américo com a Maria das Dores nasce-
ram: Isolina; Maria Esmeralda e Gaspar.

Amândio Francisco dos Santos (Amândio Viola)

António Francisco dos
Santos (Tone Viola) filho do
Amândio.

Américo Francisco dos
Santos (Américo Viola) Filho
do Amândio.

João dos Santos Terroso
(João Liro) casado com
uma neta do Amâdio Viola.
É filho de:António José
Terroso e de Maria das
Dores Sencadas dos Santos

O “Chião do Liro”
Francisco da Silva

Sencadas

O Mestre Manuel “Liro”
Manuel da Silva Sencadas

Baixo, atarracado,
músculos rijos que
o incitavam à bu-
lha, o “Chião do
Liro”, de nome da
Igreja, Francisco
da Silva Senca-
das, era temido pe-
los rapazes da sua
grei. De uma famí-
lia de lobos do mar
- os “Liros” - desde criança que se habi-
tuou a brincar na barra, com as vagas,
encorajando-se, assim, para as lutas épi-
cas que as lanchas da sua família deviam
travar com o mar, e que ficaram tragica-
mente célebres na história marítima dos
poveiras. Os “Liros”, como os seus

Passou há dias mais um aniversário
do trágico naufrágio da lancha S. Jo-
sé. Depois do ciclone de 27 de Feve-
reiro de 92, que tragou 102 pescado-
res, foi este o desastre marítimo que
mais violentou a alma poveira. Não foi
já o número de vítimas - dez mortes -
que firmou uma data memorável na
história trágico-marítima da minha

Companha firme, dos homens melhores
da grei, jamais deixou de ombrear com
as outras nas disputas de remo, desde o
profundo até à praia para se ugar terra
com dia...

O Mestre Manuel “Liro” era estima-
díssimo por todos os seus companhei-
ros do mar. Se a sua disciplina se im-
punha, a sua bondade, a sua honradez,
o seu espírito de justiça, tantas vezes
manifestado nas Posturas....

parentes, os “Ferras”, não reconheci-
am ao mar o direito de lhes vedar a
barra e, portanto, não havia para eles
o assejo, nem que a maresia avolumas-
se serras de vagalhões. Entravam com
todo o mar!. ..
******************************************

“Os Líros”
Do livro: Epopeia dos Humildes

terra, mas a forma como se efectivou e se desenrolou o triste e
comovedor acontecimento que elevou ao cume a abnegação e
o sacrifício da pessoa humana.

Timonava a lancha S. José o bravo e venerando pescador,
seu proprietário, Manuel da Silva Sencadas, o “Liro”, dos
Homens de Respeito da sua classe. Fora muitas vezes mesário
e juíz da Irmandade de Nossa Senhora da Assunção dos Pes-
cadores. A sua lancha, pintada de branco, com a divisa tradi-
cional da sua família - sarilho, peixe e panal- à proa, asse-
melhava-se a um grande cisne sobre as águas. Com a vela à
solta, ou nos rises, era garbosa, sulcando as ondas. Raramente
conheceu a estadia no assejo , pois resolutamente entrava a
barra, muitas vezes entre vagas alterosas, num desafio ao mar.

Américo Francisco dos Santos
(Viola) sobrinho do Amândio
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No passado 23 de Abril, o nosso
amigo Luís da Silva Mendonça,
Sócio Fundador Nº17 do Núcleo

de Amigos dos Pescadores de Matosinhos,
alcançou a provecta idade de 96 anos.

Nascido em Espinho, o Ti Luís ainda
criança (com três anos apenas), viu-se
dentro de uma bateira a navegar para o
Norte, rumo a Matosinhos, fugindo à in-
clemência do mar que tinha destruído  o
humilde palheiro em que habitava.

Este lutador, amigo dos pobres, homem
empenhado e de sentimentos generosos,
ligado na sua juventude ao I.S.N., que
hoje confia abertamente na virtualidade
do trabalho cívico que o NAPESMATE
vem desenvolvendo nos últimos cinco
anos, esteve envolvido em vários naufrá-
gios e salvamentos:

- 10.12.1928 com dezasseis anos, está
no naufrágio da traineira PESCADOR ao
mar de Ovar. À sua voluntariosa inter-
venção deve-se o salvamento da compa-
nha da traineira; pereceu o contra-mestre
e perdeu-se a embarcação;

- 12.05.1929 estava a bordo do salva-
vidas Porto à entrada da barra do Douro,
aquando do naufrágio do vapor GAUSS.
Na tragédia, morreram aos olhos do povo
em pânico, seis tripulantes do salva-vidas;

- 09.04.1931 no local conhecido por
Maré, salva um tripulante de uma catraia
do congro; é reconhecido e condecorado
pela capitânia com uma medalha de prata;

- 19.12.1934 participa no salvamento
dos tripulantes e passageiros do vapor
ORÂNIA cortado e afundado pelo vapor
LUANDA no meio do Porto de Leixões;

- 27.02.1937 neste dia de vendaval, que
ficou bem marcado na história do Porto

de Leixões, recolheu na lancha dos pilo-
tos várias catraias que se encontravam em
perigo fora da barra;

-1939 com a traineira MARQUÊS DE
POMBAL, perante uma tragédia eminen-
te, ele e o seu contra-mestre Rodrigo Tarré
recolheram várias catraias que se encon-
travam em perigo nas pedras baixas;

- 1942 num acto de coragem e abnega-
ção evita o afundamento
da traineira CARLOS
ALBERTO, lançando a
chalandra cheia de àgua
pela borda fora; a trainei-
ra navegava de água-
aberta no mar de Ovar
debaixo de um forte tem-
poral; salvou-se a tripu-
lação e a traineira;

-02.12.1947 neste dia
fatídico, consegue trazer
a salvamento até ao cais
do relógio, a traineira
MOREIA, que se afundou
momentos depois da sua
atracagem;

- 06.09.1950 está a bor-
do da traineira MOTORA
SEGUNDO, quando esta
naufragou no meio de for-
te nevoeiro em frente à
praia dos Corgos; pere-
ceram quatro pescadores,
perdeu-se a embarcação;

-1952 tem um acidente
com a traineira VIATO-
DOS quando navegava
para os estaleiros de Vila
do Conde; a safra tinha
terminada, e, por altura
da Boa Nova a traineira
apareceu de água-aberta;
todo o pessoal que seguia
a bordo saltou para a
chalandra, na traineira
ficou apenas  o Luís.  De
baixo de água, o barco foi
rebocado pelo Ramalhei-
ra até Leixões , flutuando
graças aos depósitos do
gasóleo;

-29.11.1966 andava
embarcado num vapor de
nome SCHIROCO; numa
viagem à União Soviética
o vapor naufragou, e, gra-
ças ao empenho do Luís
que manipulou com perí-
cia uma balsa de salva-
mento foram salvos os 9
tripulantes, perdendo-se o
navio;

-01.08.1968 encontra-se no naufrágio
da traineira ARZILA afundada ao sul da
barra do Douro. Já a salvo na chalandra,
o Luís foi informado que existiam homens
presos no rancho. Regressou à traineira
para confirmar a suspeita. Quando subiu
ao convés da traineira, já esta se afundava
e a única alternativa do Luís foi subir a
um dos mastros, de onde foi retirado por
um bote da Afurada, ao mesmo tempo que
a Arzila, desaparecia para o fundo do mar.

Luís da Silva Mendonça

No velhino Campo de Santana do Leixões Sport Clube, o Luís a treinar uma
das modalidades desportivas que ele tanto gostava de praticar ...o boxe,.

A motora MARLICE que o Ti Luís recorda como a parte mais negativa da
sua vida. Depois de vendida, foi utilizada para transportar emigrantes ilegais
para França, e, por tal facto, o Ti Luís depois de um processo complicado
foi preso pela PIDE.

Situada na Avenida D.Afonso Henriques  esta propriedade do Ti Luís
Mendonça  foi a primeira casa a ser construída em Matosinhos pelo
“Problema de Habitação”.

Um homem do mar!...
Luís Mendonça 96 anos.

Por: Delfim Caetano Nora
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ENTRE A RIA E O MAR  (I)ENTRE A RIA E O MAR  (I)ENTRE A RIA E O MAR  (I)ENTRE A RIA E O MAR  (I)ENTRE A RIA E O MAR  (I)
Nas tardes de Domingo escancarava

portas no adro da Igreja Matriz da
Murtosa a camioneta da carreira,

conduzida pelo Senhor Lauro ou o Senhor
Cavilhas trajados a preceito. Como
tinham (e ainda hoje se mantém) serviço
combinado com o caminho de ferro, era
garantido que o comboio não partiria sem
o magote de gente que semanalmente de-
mandava o porto de pesca de Matosinhos.

Homens da traineira, assim os denomi-
navam aqueles que ficavam, arreigados
aos trabalhos do campo ou à pesca nas
águas tranquilas da ria.

Aos meus olhos de criança não passa-
vam despercebidas as cores garridas dos
baús de lata. Aguçavam-me a curiosidade
e despertavam em mim o desejo de des-
cobrir o que iria dentro deles, sempre que
partiam para uma nova semana de faina.

É que, ao regressar à terra, eu sabia vi-
rem recheados de peixe fresquinho, pro-
duto da caldeirada do derradeiro lanço já
que, não raramente, alguns pescadores
nossos vizinhos contemplavam a minha
família com espécies de peixe desconhe-
cidas pela maioria dos murtoseiros de então.

Na nossa ria imperava outro tipo de
peixe: a enguia (capturada à sertela ou
no emaranhado dos galrichos), a tainha,
o robalo e a solha abundavam nas águas
que conferem à Murtosa uma luminosi-
dade especial e uma beleza única.

As venturas e as tragédias vividas no
mar de Matosinhos sempre ecoaram na
Murtosa. Se Matosinhos foi ganha-pão
para muitos, foi também última morada
para alguns, que apanhados pela fúria do
mar, fazem hoje parte do trágico número
de vítimas de terríveis naufrágios que, ao
longo da história, ceifaram vidas das nos-
sas duas comunidades.

Apesar destas más memórias criámos
raízes comuns e respeito mútuo.

Há em Matosinhos inúmeras famílias
com origem murtoseira.

É que, além dos que semanalmente re-
gressavam à terra, havia muitas outras fa-
mílias que permaneciam em Matosinhos
durante toda a safra e só na época do
defeso regressavam ao “berço” para cuidar
da sua casinha, bem mais acolhedora do
que aquela que eram obrigadas a partilhar
nos meses de dura labuta, longe do seu
lugar de origem. Essas foram as que cri-
aram vínculos mais fortes com Matosinhos.

Desses tempos de gratificantes memó-
rias relembro os fins de tarde na loja do
Senhor Crispim e recordo o Ti Ricardo e
o Ti Alfredo Garrafinha conversando alto
enquanto beberricavam o seu copito de

vinho. Ali se discutiam pormenorizada-
mente todos os detalhes da safra então
terminada, falava-se da traineira campeã
desse ano e possivelmente dos projectos
para a próxima jornada de labuta.
Falavam sempre muito alto. Pareciam
zangados, em constante discussão. Disso
tenho viva memória.

Só mais tarde entendi que, com o ruído
dos motores e o rugido do mar haveria
necessidade, para se fazerem ouvir, de
usar aquele tom de voz. É que “a neces-
sidade aguça o engenho”.

Entretanto os seus filhos engrossavam
o número de alunos das salas de aula da
escola da Residência, dando continuidade
à aprendizagem que haviam interrompido
em Matosinhos (enfrentando muitas vezes
a crueldade dos sorrisos de troça dos agora
companheiros de escola que gozavam com
o seu sotaque).

As mulheres, essas ficavam com a in-
cumbência de tratar das lides domésticas,
da pequena horta contígua à habitação,
de ir pensando nas roupas de trabalho des-
tinadas à próxima safra, de tecer habili-
dosamente os coturnos que iriam servir
de agasalho aos seus homens por sob os
tamancos ou as indispensáveis botas à joe-
lheira usadas sempre que as ordens do
mestre os chamasse a bordo da traineira.

Embora noutro contexto, que não o da
pesca, também um dia me deixei adoptar
por Matosinhos . Convive-se em paz nesta
”terra de hori-zonte e mar “.

Contudo, o meu lugar de eleição será
sempre a terra ribeirinha, onde o Cais do
Bico dá guarida às bateiras, que manhã
cedo se perdem na bruma em busca de
sustento, onde as gaivotas guardam as
margens e as cegonhas planam em liberdade.

E as ilhas ao longe não são apenas
miragem...

O mar,
as vagas,
o ondular do corpo
na maré.

O aconchego
da areia junto à costa
e o crepitar do Sol
na pele,
quase curtida.

Aqui,
o espaço é infinito.
E o barco, além,
é outro mundo
que navega
em busca.

A ilha ao longe,
imaginária!
Apenas
a distância que procuro
para ancorar
o sonho.

Por: Maria da Ascenção Matos Rodrigues

Certos sons líquidosCertos sons líquidosCertos sons líquidosCertos sons líquidosCertos sons líquidos

Prece ao marPrece ao marPrece ao marPrece ao marPrece ao mar
Deixa que te amanhem
de mansinho,
sorvam a maresia,
penteiem as algas,
acariciem as areias,
bordem as ondas.

Deixa que as gaivotas
te debiquem
e se embalem em teu colo.

Deixa-te ser meu espelho,
minha certeza,
meu horizonte aberto à Paz.

Deixa-te ser mar
para que eu sinta
o pulsar da Terra
em cada maré que lhe concedes.
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Amolador
Pregão

Amola tesouras, navalhas e
canivetes!...

Barateiro
Pregão

Botões... rendas e fitas de
nastro!...

Caramileiro
Pregão

Carrrramilo e torrrão de alicante!

Galinheira
Pregão

Patos, galinhas ou frangos! Quem
quer criação limpinha?!...

Homem das Grelhas
Pregão

Grelhas!... Quem quer grelhas?!...

Da  coleção de: António Gomes Ferreira
Sócio Nº2 da Ass. Portuguesa de Filumenismo

Mulher dos tabuleiros
Pregão

Gamelas e tabuleiros!... Quem
quer bancos ou cadeiras!?

O Mundo mágico dos coleccionadores-I
Papel de ornamentação dos móveis das cozinhas

Profissões e pregões antigos



7

Funileiro
Pregão

Funileiro barateiro!!! Metem-se
fundos em tachos e panelas!...

Homem das castanhas
Pregão

Quentes e boas!...Quentinhas!!!

Hortaliceira
Pregão

Olha as ricas couves e pencas!
Grêlos...quem quer grêlos...!?

Leiteira
Pregão

Leite fresquinho! Merca leite!...

Vareiro
Pregão

Oh d’agora viva!!! Olha a rica
fresca! Vivinhas a estalar!...

Vendedor de àgua
Pregão

Olha a bela e fresca limonada!...

Da coleção de: António Gomes Ferreira
Sócio Nº2 da Ass. Portuguesa de Filumenismo

Papel de ornamentação dos móveis das cozinhas

O Mundo mágico dos coleccionadores-IO Mundo mágico dos coleccionadores-IO Mundo mágico dos coleccionadores-IO Mundo mágico dos coleccionadores-IO Mundo mágico dos coleccionadores-I

Profissões e pregões antigos
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Através de gente humilde, mas, com
muita dignidade e princípios,
somos diariamente confrontados

com histórias antigas pouco abonatórias
do comportamento desviante de uma certa
classe dirigente e algumas autoridades, em
que foram atingindos uma mole imensa
de pescadores e seus familiares.

Sei que durante décadas a classe a que
pertenço foi sistematicamente despojada
de dignidade e valores, percorrendo
inúmeras situações de injustiça, que hoje
lembradas, apesar do tempo implacável
em que vivenos, chocam a maioria
daqueles que amam a verdade, respeito,
liberdade e solidariedade.

Nos dias que se seguiram à Tragédia de
02.12.1947 registaram-se durante os pri-
meiros funerais das vitimas resgatadas, si-
tuações de vergonhosa descriminação por
parte da classe política de então, sem nun-
ca nos esquecermos, do falhanço clamo-
roso das autoridades ao proíbiram o livre
acesso às praias, a populares e familiares
das vítimas que só pretendiam socorrer os
seus entes queridos em luta com o mar.

Lendo o conteúdo do livro:
“NAUFRÁGIO DE 1947”

...toda a saudade é um cais de pedra!
 “descobrem-se em absoluto promessas por
cumprir...” para além de relativamente ao
Talhão destinado aos Falecidos no Nau-
frágio de 1 de Dezembro de 1947 ”Assim
se perdeu uma memória que, rica ou pobre,
devia ainda hoje manter-se no seu lugar
de honra e descanso.”

É sobre o primeiro homem que foi a

O filho do Tomás Pereira: Henrique

Os filhos do Tomás Pereira: Joaquim; Teresa; Fernando; Odete; António; Belandina

enterrar nesse Talhão e da sua humilde
família que o Boletim MARÉ se curva
respeitosamente, recordando:

- Tomás Rodrigues Pereira (Cancuja) era
filho de António Rodrigues Pereira e
Delfina Luíza. Nasceu em Vila do Conde
a 10.07.1900 e casou com Ana de Jesus
filha de Teresa de Jesus.

O Tomás era irmão de: Ilídio; João; José
e Albina. Os rapazes desta família foram
reconhecidos pescadores da “Epopeia do
Bacalhau”.

A Ana era filha única.
Os primeiros tempos da vida conjugal

deste casal foi passado em Vila do Conde,
onde  viveram e trabalharam durante algu-
mas safras.

Mais tarde, percorrendo os mesmos ca-
minhos de muitos dos seus conterrâneos
após a trajédia de 27.02.1892, o Tomás e
a Ti Ana vieram para Matosinhos e foram
viver para a Rua França Júnior num pe-
queno casebre de uma ilha que se situava
em frente da esquadra da polícia, local on-
de a Ti Ana arranjou trabalho, executando
funções de limpeza.

Neste edíficio da polícia, funcionou du-

O Tomás e a Ana

O outro lado de uma tragédia.
Por: Delfim Caetano Nora
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O Tomás foi uma das vítimas da tragédia
de 02.12.1947. Era tripulante da malo-
grada traineira Rosa Faustino.

Segundo se sabe estamos na presença
de uma das poucas vítimas cujas exéquias
fúnebres foram realizadas em casa, de on-
de partiu o funeral para o Cemitério de
Sendim, isto, no dia 4 de Dezembro, mo-
rava a família na Rua Conde Alto Mearim
num edifício popularmente conhecido
como a Segunda Vinícola.

Esta particular ocorrência só foi possível
graças ao conhecimento que a Ti Ana tinha

A filha do Tomás Pereira: Maria Isis

A filha do Tomás Pereira: Maria José

com o Governador da altura Sá Lima, que
intercedeu favoravelmente neste caso.

O Corpo do Tomás, descoberto por po-
pulares poucas horas depois do acidente,
na praia do Sr. da Pedra, foi a enterrar
numa campa do TALHÃO DESTINADO
AOS FALECIDOS NO NAUFRÁGIO DE
1 DE DEZEMBRO DE 1947 - 12ª
SECÇÃO - CAMPA Nº1.

A honradez
salva uma vida!

A maioria dos pescadores quando iam
para o mar, antes de se dirigem para os
cais ou para a linguetas onde embarcavam,
passavam por alguns conhecidos pontos
de encontro, onde os mais velhos se en-
tretinham a conversar, e, os mais jovens
disputavam renhidas partidas de Futebol
de Mesa (Bonicrecos).

Foi no final de uma dessas partidas em
que esteve envolvido, o Fernando, filho
mais velho do Tomás que o dono do esta-
belecimento deu falta de uma bola, que
na altura era o regalo das crianças para
jogarem hóquei nas bermas dos passeios.

A notícia desta ocorrência espalhou-se
rapidamente e chegou a bordo da traineira
Rosa Faustino onde já se encontrava o
Tomás.

Envergonhado por ter o filho entre os
suspeitos do desvio da bola, o Tomás foi
pedir ao mestre para mandar o filho embora.

Contrariado por ter que perder um
jovem e prometedor camarada, no dia
seguinte o mestre mandou dar baixa ao
Fernando, que logo arranjou outra
traineira para trabalhar.

Poucos dias depois, aconteceu a tragédia
que vítimou o Tomás, e, o seu filho Fer-
nando que trabalhava noutra traineira es-
capou de morte quase certa, graças ao atri-
buto da palavra e honradez do seu pai.

rante muitos anos a Câmara Municipal de
Matosinhos,  onde a Ti Ana, gente séria,
solicita e amiga de ajudar, era muito aca-
rinhada, em especial pelos funcionários
daquela instituição.

Nesta terra, muitos ainda se recordam
de ver passar a ti Ana, conhecida com ter-
nura por “Galinhinha”, rodeada  pelos ca-
torze filhinhos muito limpos e asseados
agarrados às suas saias a caminho das es-
colas que frequentavam. Os rapazes a
Escola de Pesca da Casa dos Pescadores
e as raparigas no mesmo estabelecimento
a Escola de Costura, cuja mestra era a
Dona Matilde; para além destas também
frequentaram as escolas da Junta,
Mocidade e de Leça.

José Rodrigues Pereira

João Rodrigues Pereira

Rancho Infantil de Matosinhos instituição por onde passaram alguns filhos do Tomás Pereira.

Este irmão do Tomás Pereira nasceu a
03.08.1905. Casado com Noémia Rosa
Costa Marques tinha como residência  a
Rua do Fieiro na Poça da Barca.

Pescador do bacalhau com a categoria
de Especial desde 1928 embarcou nos
navios Rio Lima; Groenlândia e Terra
Nova.

O João,irmão do Tomás nasceu a
16.03.1889  e casou com Rosa de Jesus
em 01.02.1901. Foi pai de pelo menos
nove filhos muitos deles pescadores.

Exerceu a pesca do bacalhau desde 1912
e foi vários anos 1ª Linha nos navios em
que fez parte da tripulação. Um verdadeiro
Campeão.
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Fronteira Gaúcha
Cemitério de Navios na Costa do Rio Grande do Sul

- No ano passado foram dois naufrágios,
ambos de barcos pesqueiros que navegam
com menor segurança e muitas vezes des-
cumprindo orientações para não saírem
para o mar. Em Julho houve o naufrágio
do Magalhães II, no Albardão, que chegou
até a praia empurrado por um ciclone. Em
Setembro ocorreu o segundo, a 270 qui-
lómetros da costa, na altura de Traman-
dal, no litoral norte. Uma onda gigantesca
durante um ciclone virou o barco, matan-
do dois tripulantes e deixando os outros seis
à deriva. Somente foram localizados quatro
dias depois - acrescenta Rodrigo Torres.

A turbulência dos mares do sul acom-
panha todos os momentos da história do
Estado e já foi o tema de muitos livros,
teses e pesquisas. Mais recentemente re-
sultou no livro “Náufragos e naufrágios
no litoral do Rio Grande”, de Francisco
das Neves Alves e Hugo Alberto Pereira
Neves, publicado em 2001 pela Furg, com
um levantamento detalhado dos naufrá-
gios ocorridos entre 1822 e 1889, pouco
antes da construção dos molhes da barra.
Apenas nesse período aconteceram 114
naufrágios, envolvendo embarcações de
17 países. Apenas em um dia (14 de Maio
de 1856) ocorreram sete naufrágios. Em
11 de Agosto de 1887 foram registrados
outros cinco, um deles, o do navio Rio
Apa, matando 113 pessoas. Houve 0,2
navio afundado para cada 390 entradas
de navios no Porto de Rio Grande e um
navio perdido para cada 2.435 saídas do
porto, justificando a histórica deno-
minação de cemitério de navios.

Apenas entre o Chul e Maldonado, no
Uruguai, existem 60 navios encalhados e
afundados próximo à costa, muitos deles
visíveis quando a maré está baixa.

Os restos do navio inglês “Prince of
Wales”, afundado em Junho de 1861, ao
sul do farol do Albardão, no extremo sul
do Rio Grande do Sul, estão entre os que,
segundo moradores de Santa Vitória do
Palmar, ainda podem ser vistos de vez em
quando, quando a maré baixa. Esse navio
estaria entre os que foram atraídos para a
beira da praia pelos bandoleiros que
aterrorizavam os campos neutrais há dois
séculos, incidente que foi o pivó da
chamada “Questão Christie”, que quase
resultou em um conflito armado com a
Inglaterra, que chegou a deslocar barcos
de guerra para a região.
NOTA- Este texto só foi possível graças à
gentileza do nosso leitor brasileiro:
Jorge Manuel Avelhado Fangueiro

Ciclones e grandes ondas
transformaram o sul em um
cemitério de navios

Há mais de duzentos anos, nos
Campos Neutrais, bandoleiros
colocavam tochas em chifres de

bois para simular a existência de faróis
sinalizadores e desviar os navios de suas
rotas. Assolados por ventos fortes, ondas
enormes e por bancos de areia traiçoeiros,
dezenas de navios não resistiam e nau-
fragavam ou encalhavam na beira da praia,
tornando-se presas fáceis para os grupos arma-
dos que aterrorizavam essa terra de ninguém.

As praias de mar aberto por onde antes

além das ameaças do mar, havia o pesa-
delo da entrada na barra do Porto de Rio
Grande, que tinha baixa profundidade e
bancos de areia em constante movimen-
tação. Depois disso, com a construção de
molhes aumentando a profundidade do
canal, o acesso ficou mais fácil, mas a tur-
bulência continuou.

Ainda em 1999, enquanto aguardava
para atravessar a barra, o navio graneleiro
Minghai foi empurrado pelos fortes ven-
tos (vindos de sudeste e conhecidos como
“carpinteiro da praia”) até a beira da praia
em São José do Norte, do outro lado do
canal, em frente ao porto, e sòmente foi

perambulavam os bandoleiros, estão to-
madas hoje por aves migratórias que atra-
vessam o continente para escapar do frio
do Hemisfério Norte, criando um tapete
de vida de rara beleza. Mas, os perigos
do mar continuam, justificando a fama de
cemitério de navios, que atravessa os sé-
culos. Nos 267 anos de história do Rio
Grande do Sul contam-se ao menos 270
naufrágios em sua costa, que são mais co-
muns justamente nesta época, quando os
ciclones agitam o mar, levando perigo pa-
ra navios de todos os portes.

- Há uma clara relação entre os naufrá-
gios e a passagem de frentes frias na re-
gião - revela Rodrigo de Oliveira Torres,
aluno do curso de oceanografia da Uni-
versidade Federal de Rio Grande (Furg),
responsável pelo levantamento mais com-
pleto realizado até ao momento sobre os
naufrágios na costa sul, que será o seu
trabalho de conclusão de curso e também
está sendo desenvolvido com o apoio do
Museu Náutico do Museu Oceanográfico
da Furg. O total de naufrágios, segundo
ele, pode ser bem superior, porque não
há um levantamento confiável relativo aos
últimos 60 anos. O próprio comandante
dos portos do Rio Grande do Sul, Delfos
Polycarpo Damião, confirma que a Capi-
tânia não possui informações disponíveis so-
bre os naufrágios ocorridos nos últimos anos.

As tragédias dos mares do sul têm dois
momentos: até o início do século passado,

salvo porque os ventos mu-
daram e voltaram a empurrá-
lo para o mar. Mas nem todos
tiveram essa sorte. Em 1976
o navio Altair foi empurrado
para a beira da praia e não
conseguiu escapar. Terminou
sendo abandonado a 12 qui-
lómetros do Cassino e hoje é
uma das atrações turísticas e
cartão postal desse balneário
da cidade de Rio Grande.

Praia do Cassino considerada a maior praia do mundo com 245 km. Aqui está situado um enorme Bairro-
Balnear que pertence à cidade do Rio Grande do Sul.

O navio de carga Altair que naufragou em 1976 durante um violento
temporal é hoje um ponto turístico na Praia do Cassino
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Pescador de ilusões

Quando um véu de nevoeiro
Veste a manhã, vai na ria
Um vaivém feito incerteza
Sempre ungido a maresia.

Nas bateiras, à procura
Do pão que a boca consome
Há um homem que aventura
Saciar a raiva e a fome.

Há nas redes liberdade
De grades, coando os dias.
E da faina se faz festa
Em maré parca, de enguias.

Ilustrações de: António Mendes
Poema de: Maria da Ascensão Matos Rodrigues

Eu q’ria o mar d’altivo porte
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PROBLEMA Nº44

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1-Conquistar; castrada.
2-Amadurecimento. 3-Existe; joio (pl.);
gemido. 4-Peça de escape de um relógio;
esqueleto. 5-Artigo; lírio; aroma. 6-Ca-
rimbar; casualidade. 7-Nome de letra; en-
godar; nota musical. 8-Interpretaras o que
está escrito; acomete. 9-O mesmo; cons-
telação austral; coisa nenhuma (inv.) 10-
Mensalidade; alface. 11-Contr. de prep.
e art.; alperce; basta (inv.). 12-Câmaras
nos navios para alojamento. 13-Ardósia;
pessoas muito parecidas com outras.
VERTICAIS: 1-Observais; plantação de
limões. 2-Chegas antes. 3-A unidade;
velozes; anus. 4-Cabo náutico; queridas.
5-Cingir; sorris; senhora. 6-Rústico;
leitos. 7-Brinca; intumesce; aspecto. 8-
Louça partida; petisco dos cães. 9-Larva
que aparece no queijo e na carne de porco;
mas; acção. 10-Podem ser de dança; parte
dos recibos com a indicação sumária do
seu conteúdo.11-Cont. de prep. e art.; afe-
minada; nota musical.  12-Açucarada. 13-
Protelara; cobres de natas.
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Sim; tocou; ala. 2-
Ocuparias. 3-Lava; ara; rias. 4- Revali-
daras. 5-Re; alicate; so. 6-Afila; ocios. 7-
Recapituladas. 8-Ocara; adelo. 9-Sa; ido-
rada; há. 10-Decapitaria. 11-Cola; tse;
assa.12-Espetados. 13-Lis; aiara; orta.
VERTICAIS: 1-Sal; raros; cal. 2-Arefe-
cado. 3-Move; iça; eles. 4-Cavalariças. 5-
Tu; alapada; pa. 6-Opali; optei. 7-Ca-
ricaturista. 8-Orada; atear. 9-Ui; atolada.
10-Arrecadarao 11-Ásia; ide; isso. 12-
Assoalhas. 13-Ais; ossoa; aia.

Armando Rodrigues

Nos tempos em que não existia esse
monstro desconhecido e perigoso,
que é a internet, os meninos de

então tinham a sina marcada; navegarem
na vida real a bordo de uma traineira.

Há sessenta anos, os meios de excelên-
cia para comunicar, trabalhar e em espe-
cial descobrir novos mundos, era através
da leitura, complementada com os indis-
pensáveis retratos. Hoje, estas duas impor-
tantes vias de informação, são utilizadas
para combatermos a angústia da nossa ig-
norância, abrindo os horizontes da  me-
mória coletiva, para retratar a odisseia dos
nossos antepassados.

No enlevo de retrato que publicamos,
estão expressos os cuidados que preocu-
pavam os nossos pais, apesar das condi-
ções humildes em que viviam.

O nosso obrigado para os amigos:
- Belmiro Marques Maravalhas à esq.

e Manuel Marques Maravalhas.
Este retrato foi obtido por um fotógrafo

que estacionava junto das bombas de ga-
solina do Bertinho em frente às gamelas.

O Manuuel foi tripulante das traineiras: Nuno Álvares, Sto. António do Monte, Antó-
nio Carlos, Francisco da Cruz etc. acabando mais tarde como funcionário da A.P.D.L.

O Belmiro optou por uma atividade em terra, mas, como muitos de nós, esteve ligado
à confeção de roupas de óleado e utensílios, utilizadas pelas gentes do mar.

...chegar com os nossos amigos; conseguimos!


