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Lembrar João F. Braga
(O Pai dos Pobres)

João Fernandes Braga

Sempre que se aproxima a quadra dos
Santos Populares, nomeadamente o
S. João, Matosinhos e a sua Classe

Piscatória, lembram a figura imponente
do mestre João Fernandes Braga conhe-
cido como “O Pai dos Pobres”.

Amigo de todos os que
tinham uma vida difícil, es-
te homem de origem hu-
mílde, sempre ajudou os
que procuravam pão, aler-
tando,muitas vezes com o
seu exemplo, as autoridades
para a realidade dos que
não tinham prespectivas de
futuro e os  sem-abrigo.

O João Braga foi um in-
fatígavel propulsor, para re-
tirar das ruas as crianças
abandonadas, colaborando
com instituições como a
Obra do Padre Grilo, de for-
ma a proporcionar aos des-
protegidos uma casa e uma
família condigna.

Sempre interessado pelos
problemas sociais que afli-
giam os pobres, colaborou
com várias colectividades
particulares, oferecendo o
seu contributo desinteres-
sado, próprio de um ho-
mem amigo das gentes da
sua classe.

Possuía as qualidades que
nobilitam um homem: era
um incansável trabalhador

pelo interesse colectivo, monespresando
por vezes, os seus interesses e tranqui-
lidades pessoais, colocando em todos os
seus actos a mais franca e pura lealdade,
brotada do mais puro sentimento de

(continua na página 3)

Editorial
Barcos em terra, ou o sonho

do NAPESMAT
Abri as portadas de dentro, e, a claridade

inundou majestosa o quarto da frente.
Contíguo a este, o quarto dos Santos com

uma cómoda cheia de imagens religiosas, onde
o meu avô ia rezar antes de sair p’ró mar. Era
ali que ele sonhava construír mais um andar,
para do alto, poder ver o estado do mar.

Como num Museu do Mar, todo  o ambiente
estava empestado de recordações ligadas às
pescas. Pelas paredes: fotografias antigas, ca-
misas de castorina, calças de sorrobeco, xailes,
lenços  e aventais. Pelo chão: baús,  canastras,
cortiças, redes, remos, fateixas, garateias, etc.

Vindo de fora, ouvia-se o matraquear dos
balancés da Fábrica de Conservas Universal.

Adjacente a esta, um enorme terreno arenoso
com três frentes, uma delas para a então, se-
rena, bonita e airosa, Avenida da Républica,
onde todos os dias, via partir e chegar o indus-
trial de sucesso, Edumundo Ferreira.

Nesse terreno, secas, gretadas e adormeci-
das, a precisar de breu e calafeto,  chalandras
e bateiras apresentavam vestígios da presença
dos pidés. Aberta sobre as varas e com muitas
escamas brilhantes  emalhadas, descansava ao
sol no bordeiro, a rede da traineira PARDELA.

(...) desci a avenida em direcção à Praia
Nova, e, ao chegar à esquina, do Virgolino...
no escritório do Chefinho, mudei de passeio
para ver de perto a casa do Ti Zé Bolhão.

(...) da Fábrica S.José, via com nitidez pe-
quenos vultos esgravatarem na restinga do mar
e apressei o passo. Pela serração passavam  car-
ros de bois carregados com  redes, para secar
nos bordeiros das Caninhas Verdes e Xangai.

Espantado, vi entretidos na restinga, homens
já muito maduros a abrirem um grande rego
na areia. Mais fora, na Esfarrapada, uma trai-
neira fundeada estava quase em seco.

Receoso e curioso, interroguei:
- Um rego!? Para que é esse rego?
Um velho forte como um plátano, crestado

e ensalitrado pelo sol e pelas nortadas, fazendo
um gesto largo com o braço, respondeu-me:

- Vamos abrir um caneiro para levar a trai-
neira!... vai pelos bombeiros até à Azeiteira!

E continuando com um enorme bozeirão,
imitando o Quim Grua quando estava no Café
do Abel, ou na lingueta a descarregar peixe:

-Vai passar a traineira SENHOR DE MATO-
SINHOS com o mestre Zé Norinha ao leme!!!

Gelado,  acordei na sala forrada a mármore
do NAPESMAT.             Delfim Caetano Nora.
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Faina Maior (V)
Lembranças

 da
 Grande Faina
“Naufrágio do Primeiro

Navegante”

No dia 24 amanheceu dando o mar
mostras de acalmia que,
progressivamente, se foi acentu-

ando, recebendo, por isso, todos os navios
receberam ordem de se prepararem para
a entrada, e, para o que se apronta-
ram,também, os rebucadores Vouga e Ma-
rialva, os quais, pelo meio dia, saíram a
barra, encontrando, porém, lá fora, o mar
ainda bastante agitado, enquanto do norte
soprara um vento fresco e persistente.

O primeiro navio a entrar a reboque do
Marialva, foi o Lousado, em 14,5 pés de
calado, que transpôs o passe da barra às
12H40; seguiu-se-lhe o Navegante II, com
14 pés de calado, rebocado pelo Vouga;
em terceiro lugar entrou o a lhavense, em
15 pés, a reboque do Marialva; em seguida
passou o  Santa Mafalda em 15,5 pés e
atrás deste o Maria das Flores em 16 pés
de calado, rebocados, respectivamente,
pelo  Vouga  e pelo Marialva

Eram 14H15 quando o Vouga lançou o
cabo ao Primeiro Navegante que estava
com o calado de 15,5 pés, iniciando o re-
boque pelo mesmo caminho já percorrido
pelos outros barcos.

O drama foi inesperado, rápido e im-
pressionante.

Quando o Primeiro Navegante atraves-
sava o canal de 25 a 30 met. de largura,
formado pelas restingas de areia, em
frente à Meia Laranja do Molhe Sul,
alterosas e repetidas vagas, conjugadas

e tomou proa ao sul, impelindo-o para
cima da coroa de areia ali existente,
apesar de todos os os esforços do
rebocador Vouga.

Perante o iminente perigo que o  Pri-
meiro Navegante corria, veio em seu so-
corro o  Marialva, o qual, numa difícil e
rápida manobra, conseguiu passar-lhe
uma amarra, que a tripulação a bordo do
lugre não teve tempo de fixar, malogran-
do-se assim todos os esforços deste rebo-
cador, que já não teve tempo de repetir a
manobra por sentir falta de água sob a
quilha.

O lugre continuou açoitado pelo mar e
pelo vento em direcção à praia, mau grado
os esforças do Vouga, que vendo o perigo
que também corria cortou a amarra para
se safar e não se perder na restinga do
Mo1he Sul, mandando antes largar dois
ferros ao navio para o suster na carreira
para a praia.

Embora com os dois ferros no fundo e
o seu motor a trabalhar com toda a força,
segundos depois o Primeiro Navegante,
batido pelo mar e pelo vento, varava na
praia em frente ao farol da barra de

com violentas rajadas de vento, encheram
todo o poço do navio, que desgovernou

Aveiro.
O Primeiro Navegante que pertencia à

firma Ribaus & Vilarinhos, da praça de
Aveiro, foi construído nos estaleiros da
Gafanha sob a direcção do mestre Manuel
Maria Mónica, e era considerado, como
construção, uma das melhores,  senão a
melhor unidade da frota bacalhoeira
aveirense e foi lançado à água em 1941.

Era um barco de elegantes linhas, com
quatro mastros um potente motor a óleos
pesados, deslocando perto de mil tonela-
das de arqueação e com capacidade para
750 ton. de carga.

Comandado pelo sócio da firma, sr. José
Maria Vilarinho, tinha saído, na manhã
do dia do sinistro, de Leixões, onde  fora
aliviado de 3000 quintais de peixe verde.

No mesmo local onde naufragou o Pri-
meiro  Naegante, sofreram idêntica sorte
o iate Atlântico, em 1913; o lugre Ariel
em 1919; o lugre  Dolores em 1926 e o
lugre  Alsira em 1929.

Por o mar ter acalmado muito, espera-
se que toda a carga e apetrechos do navio
se possam salvar.

P. ALVARENGA
Novembro de 1946

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

Naufrágio
 do

 “Marialva”
07.12.1959

Este trágico naufrágio em que perece-
ram dezassete tripulantes, ocorreu na
madrugada de 07.12.1959, ou seja, treze
anos após o desaparecimento do PRI-
MEIRO NAVEGANTE,  e as causas que
motivaram esta catástrofe estão quase na
totalidade por esclarecer .

O MARIALVA de 111 Tons. construído
em1937 pertencente á Sofamar (Soc. de
Mar e Rio) , era um rebocador

(continua na página 4)

O Lugre PRIMEIRO NAVEGANTE
Já encalhado na língua de areia, o PRIMEIRO
NAVEGANTE vê aproximar-se o princípio do fim.

Perto da restinga, o lugre ainda luta para se libertar
das garras do destino implacável.

Coleccão de Alexis Passechnikoff
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...bacalhau senhor capitão!? (V)

Isac

honradez e da franqueza.
Nunca se negava a sacrifícios , qualquer

que fosse a sua natureza, desde que o bem
estar colectivo exigisse: a sua abnegação;
o seu trabalho; a sua energia; ou o recheio
da sua bolsa.

Possuía aquele sentimento íntimo e no-
bre que nos ensina a socorrer os desafor-
tunados, a guiar as crianças e a amparar
os velhos, mas, este amparo exercido sem
exibições, simplesmente com a mira no
alto e nobre cumprimento dos deveres que
o homem deve e que necessita.

O João Fernandes Braga nasceu a
25.10.1930 nas Caxinas - Vila do Conde.
Casou com Maria Carneiro Cunha, filha
do conhecido pescador António Carrega,
que habitava por cima do estabelecimento
do Domingos da Mateira situado na Av.
Serpa Pinto, e, deste casamento nasceram:
Deolinda; António; Fernanda; Carlos;
Irene; Manuel; Francisco; Eva; João e
Augusto.

O João é filho de Carlos Fernandes Bra-
ga que durante muitos anos foi um reco-
nhecido pescador de bacalhau, nascido a
08.03.1905 casado com Deolinda de Je-
sus. Este casal teve para além do João mais
os seguintes filhos: Isac; Manuel; Fran-
cisco; José; Zeca e António.

Do seu avô paterno Francisco Fernandes
Braga casado com Ana Moça conhecemos
mais um filho, José Fernandes Braga tam-
bém reconhecido pescador de bacalhau,
nascido 30.03.1907 casado em 29.09.1926
com Maria dos Santos Vilacova. Deste
casal conhecemos os seguintes filhos: Ana;
Manuel; Torcato; Conceição; Celeste e
José.

Logo que aprenderam as primeiras le-
tras, os Bragas foram atraídos pela imen-
sidão do mar, trocando os bancos da es-
cola, pelo escorregadio limo dos penedos
e o iodado cheiro do sargaço disperso com
a força das maresias nas praias, onde
passavam horas felizes de bricadeira.

Os sonhos azuis destes meninos foram
breves, e, depressa  se viram agarrados a
um remo,  iscando o arco das fanecas ou
alando uma pesada poita, com o mar a
partir pela proa de uma frágil catraia onde
pescavam pela Beirada da Póvoa.

Como muitos rapazes da sua geração
que se tornaram solitários do mar e pes-
cadores de eleição, os Bragas ambiciona-
vam navegar por mares de pesca antigos,
descobertos pelos nossos antepassados à
muitos séculos.

Foi assim que em 1946 o nosso amigo
João Braga se viu separado de casa por

(continuação do artigo da página 1)

três mil milhas de àgua salgada, lutando
numa batalha insuportável durante seis
meses/ano contra a dureza e fúria do mar.
Com quinze anos apenas,o João partiu pa-
ra a grande “Epopeia do Bacalhau” como
moço na companhia do seu irmão Isac, já
Pescador Especial, a bordo do lugre
COMANDANTE TENREIRO.

Durante doze anos falou, sonhou e
formou-se  sòzinho dentro de um pequeno
barco (dóri)  com dezasseis pés, 4,87 me-
tros de comprimento.

“... içar a vela, içar a vela, para o mar

Por: Delfim Caetano Nora

Carlos Fernandes Braga Deolinda de Jesus

Manuel

José

Zeca

António Francisco

largo; o céu é o nosso guia e Deus mostra-
nos o caminho. Por mar, quantas tempes-
tades, quantos males, de quantas formas
a morte disfarçada...!”.

Manuscrito de um pescador em 1559.
Doze anos depois, o João é atraído para

uma outra aventura, a da pesca da sardi-
nha. A bordo das traineiras em Matosi-
nhos, foi camarada, contra-mestre, mestre
e em 1978 patrão do João Rafael.

Depois de semear tanto amor e amiza-
de o nosso bom amigo JOÃO BRAGA par-
tiu a 04.04.1989 com 58 anos para a sua
última viagem. Vamo-nos encontrar!
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A tragédia do rebocador MARIALVA
Afundou-se ao largo na embocadura do

Rio Douro quando estava preste a concluir
uma viagem que teve a sua origem em
Setúbal e que o trazia para o Porto de Lei-
xões.

O MARIALVA rebocava dois batelões
que também tiveram o mesmo fim, ou
seja, afundaram-se. O CANTANHEDE
de construção metálica e o
MICAELENSE  construído em madeira.
A carga que ambos transportavam era
composta por sacos de cimento.

O Cantanhede ainda hoje permanece no
fundo do mar no local onde se afundou
em frente á saída do Rio Douro.

Quanto ao MICAELENSE,
parcialmente destruído, arrojado, foi
aparecer junto á costa em S.Jacinto.

O Mestre do rebocador era um homem
bastante experiente e conhecedor do mar
de nome Júlio Fernandes Parracho,
morador na Rua Fresca Nº221 Leça da
Palmeira. Nascido a 02.01.1901 em Na-
zaré, filho de Victorino Fernandes Par-
racho e Maria de Jesus Oliveira.

Ao princípio da noite o vento soprava
forte  de sudoeste e o rebocador navegava
sem novidade em frente a Aveiro, isto,
segundo um comunicado estabelecido
com o arrastão MIRAGAIA cujo mestre
era o Ti Avelino Jacob.

Pouco tempo depois deste comunicado,
o vento rondou para noroeste ainda mais
forte e o mar tornou-se perigosamente
agressivo.
 Por volta da meia noite, o mestre
Parracho comunicou para casa via rádio,
tendo contactado com a mulher e os dois
filhos.

Deste comunicado não transpareceu
nada de anormal, a não ser uma referência
ás más condições para navegar.

A partir deste momento ,pouco se sabe
de concreto, mas, tudo leva a crer que uma
vaga enorme tenha  arrancado a casa do
leme do rebocador, construída em
madeira, e que  mais tarde, foi encontrada
intacta, ou seja, ainda com as rodas de
leme (uma grande e outra pequena) fixas
no seu devido lugar.

Registe-se que nos postos de controle
do Porto de Leixões, foi interceptada a
meio da noite, uma mensagem cujo
conteúdo apontava para o facto de haver
nas imediações uma embarcação em
perigo.

Face a esta situação e ás escassas
informações disponíveis, as entidades

responsáveis da doca, comunicaram de
imediato ao salva-vidas que mobilizou a
sua tripulação para uma saída de
emergência.

Na madrugada desta tragédia  o salva-
vidas governado pelo Mestre Pedro e
levando a bordo o Ti António Cagas e o
Manuel Malhão debaixo de um grande
temporal ainda se fizeram ao largo a ver
se enxergavam vestígios do rebocador,
mas, estava um tempo que “Deus Temeu”
e estes experimentados homens do mar
(apesar de todos os esforços) pouco mais
puderam fazer, do que confirmar as
péssimas condições do tempo.

O local onde se encontram depositados
os destroços do rebocador e do batelão é
uma zona de grande ressaca, “conflito
constante” provocada pela corrente da
água do rio quando se mistura com o mar,
daí, o aparecimento de condições
desfavoráveis á navegação, em especial
nos períodos de inverno devido ás cheias.

Recuando, a partir da data do naufrágio
do MARIALVA doze anos, até 1947,
vamos encontrar na tragédia que vítimou
150 pescadores das traineiras: D.Manuel;
Maria Miguel; Rosa Faustino e
S.Salvador, muitos dos factores
ambientais semelhantes e determinantes
na ocorrência destas tragédias.

Durante muitos anos, experimentados
homens do mar, tentaram encontrar
justificações para este terrível naufrágio,
mas, sem resultado.
 As dúvidas continuam e devem manter-
se.

Tripulações:
Rebocador MARIALVA
Mestre Júlio Fernandes Parracho;

Contra-Mestre João Francisco  Reis;
Marinheiros Joaquim Martins  Santos e
Francisco Conceição Felício; Moço
Lázaro Estroilo; Maquinista Adolfo

Português que frequentemente fazia estas
deslocações.

(continuação do artigo da página 2)

O rebocador MARIALVA

Américo Costa; Fogueiros José Silva
Monteiro; Emílio Francisco Santos;
Chegador Antero Joaquim Almeida
Duarte.

Batelão MICAELENSE
Mestre Francisco Oliveira Enguião;

Marinheiros Joaquim Viegas Lameiro e
António Joaquim dos Santos; Moço José
Rui Luís.

Batelão CANTANHEDE
Mestre Domingos Santos Caturna;

Marinheiros Alexandre Duarte Silva e
Manuel Joaquim Damião; Moço
Francisco Maria Enguião

Júlio Fernandes Parracho

José da Silva Monteiro

Por: Delfim Nora e Mário Miguel
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...hhóóó...meu Espinho balente!...
Alcino Gonçalves Marinhão Caréu,

mais popularizado por “Alcino
Caréu” nasceu em Espinho a 1888

na Freguesia de anta e faleceu a
05.10.1967. Era filho de António Gonçal-
ves Marinhão e Rosa Oliveira Dias,
também naturais de Espinho.

Do seu primeiro relacionamento amo-
roso, com uma rapariga de nome Lucinda
Oliveira Paquete (Da Pomba), nasceu um
rapaz, o Adelino, que logo cedo ficou sem
a protecção da mãe que o deu à luz, pois
Deus cedo a levou para a eternidade.

Do seu casamento (1943) com Rosa Pe-
reira da Rocha natural de Paços de Bran-
dão nasceram oito filhos, seis rapazes e
duas raparigas: António, Américo, Noel,
Afonso,  Alcino, Joaquim, Mário, a Pal-
mira e a Laura. De todos os filhos, estas
raparigas são as únicas ainda vivas.

O António foi o único que não envere-
dou pelo ofício da pesca, mas sim, o de
operário fabril, tendo todos os outros tra-
balhado na pesca do arrasto, nas compa-
nhas de Espinho.

Para além da popularidade de velho pes-
cador, o ti Alcino ganhou o título de adep-
to muito devoto ao seu Sporting Clube de
Espinho, e quer dentro ou fora do campo,
durante muitos anos encarnou o seu entu-
siasmo, que lhe deu direito à perpetuação
da denominação do “Espinho balente”.

Desde que ao ti Alcino fosse franqueada
boleia gratuita, de bandeira erguida no
ombro, fazendo lembrar o bordão do seu
ofício, lá ia ele atrás dos “Tigres da Costa
Verde” e dar o seu apoio constante com a
sua frágil e rouca voz, gritando “hó meu
Espinho balente”.

O seu arreganho também lhe servia para
fins de interesse pessoal, pois, por vezes,
aproveitando-se do seu fervor clubista,
agarrava a oportunidade para este ou
aquele amigo o gratificar com umas moe-
das, que de imediato o ti Alcino cambiava
na tasca em troca do cortilho de tinto.

O popularizado slogan do velho pesca-
dor vareiro, veio dar o título de “Espi-
nho balente” à capa de um livro que narra

o historial do S. C. de Espinho, cujo autor
foi o espinhense Jorge Teixeira. Este vo-
lume foi lançado em Novembro de 2004.

As gentes piscatórias são profunda-
mente religiosas e muito crédulas a bruxe-
dos que amedrontam as pessoas  com toda
a praga de maldades que põem em perigo
a vida dos pescadores no mar e, em terra
a vida das famílias. Esta tradição hoje já
não é tanto assim, visto que os rituais se
foram perdendo nos tempos, mas à meio

Lembrando uma das façanhas do ti Al-
cino, a sua filha Palmira contou-nos que
certo dia, como era habitual, o pai não
apareceu em casa à noite, o que pôs toda
a casa em sobressalto, principalmente a
sua mulher. Aparecido em casa na manhã
do dia seguinte, com os tamancos na mão
e que deram nas vistas por terem os tacões
partidos, ao entrar em casa a mulher
perguntou-lhe por onde ele tinha andado.
De imediato o ti Alcino respondeu que
lhe saíram as bruxas ao caminho e que
por elas fôra levado, depois de lhe terem
perguntado se ele queria ir por riba ou
por baixo. O ti Alcino para fazer a von-
tade ao pedido das feitiçeiras nocturnas,
disse-lhes que queria ir por riba, o que
significava caminhar por cima de toda a
folha, mais concretamente por cima dos
silvados, razão porque queria fazer crer
qual o motivo que o levou a chegar a casa
com alguns arranhões.

Mário Careu (O Pidé) Noel Careu Afonso Careu Alcino Careu Américo Careu (O Doutor)

Foto cartaz de Espinho - O Ti Alcino Careu

Por: Artur Faustino

século atrás, a crença dos bruxedos
na nossa gente ainda era vivida
com alguma preocupação.

Eram então, as bruxas o ponto
fraco do ti Alcino Caréu, das quais
não queria ouvir falar por nada des-
te mundo, tal era o seu temor às
mulheres especializadas em fazer
o mal por meio de feitiçarias, pois
o pobre do homem tinha um horror
à superstição das almas que anda-
vam perdidas pela noite.

António Caréu (O Neca)

Palmira Gonçalves da Rocha          Laura Pereira da Rocha

Mas, caso o ti Alcino tivesse dito que
queria seguir o
seu caminho por
baixo, também
estava tramado,
visto que teria de
passar por baixo
das mesmas plan-
tas sarças, cujos
efeitos de picadas
e arranhões se-
riam os mesmos.

Segundo reza a
tradição destas
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...hhóóó...meu Espinho balente!...

À volta da pequena Mata, poucas
habitações haviam, a não serem as
do lendário “Bairro da Raínha”

mandado construir pela Rainha D.Maria
Pia que se encontrava a veranear na Granja
na altura da grande cavalgada do mar em
1891.

Após as sucessivas invasões do mar e à

Pintura a óleo do Ti Alcino Caréu
(Ricardo Navarro Poves pintor espanhol 1953)

desaparecida Rua Estrela,  fundada por um
tal Coelho, que veio a fazer parte, mais
tarde da firma e que montou uma fábrica
também de conservas em Matosinhos, só
depois esse importante estabecimento que
outrora tanto honrou a indústria portu-
guesa de conserva  Fábrica “Brandão Go-
mes” e toda a mole imensa que nela tra-
balharam.

Os pescadores que suportaram com a
fúria das ondas à força de músculos, dei-
xaram naquelas águas, quantas vezes,
num abraço, o corpo e a alma.

Por isso partiram muitos à procura de
melhores dias: os Faustinos; Tatos; Aluais;
Pinhais; Galegos; Arrudas; Casebres;
Cacões; Chetas; Caréu etc...

Adelino Gonçalves Caréu conhecido no
meio piscatório de Matosinhos pela
alcunha (Mãos Santas) nasceu a 1910 em
Paramos-Espinho e faleceu a 04.03.1988.
Casou com Laurinda da Silva Pomba.

Deste casanento nasceram seis filhos:
Rosa; Luís; Carlos; Artur; Adriano e o
Américo.

O Ti Adelino murou em Matosinhos na
Rua Conde Alto Mearim e trabalhou du-
rante muitos anos nas traineiras: Sra. das
Neves, Arau, Mar e Vaga do mar,
governadas pelo mestre Ramiro Ferreira
Patrício (Ramiro Taineta).

Sempre que acabava a safra o Ti Adelino
regressava a Paramos para trabalhar com
os galrrichos na pesca da enguia na
barrinha de Esmorins, e, assim se defendia
com os filhos, da fome que os apoquentava
nos terríveis meses de defeso.

Quando a fome apertava as famílias
carênciadas do lugar batiam às portas do

Adelino Gonçalves Caréu
(Mãos Santas)

 superstições, assim teria de ser.
Ora esta história do apego às bruxarias,

não se prende sòmente às façanhas do ti
Alcino, mas sim, também era muito co-
mum a todos os nossos pescadores, prin-
cipalmente aos mais velhos, que encami-
nhados pelo consumo excessivo do vinho
e apanhando pielas nas tascas do burgo
vareiro, quando resolviam fazer o regres-
so a casa, caiam no caminho ao ponto de
não conseguir levantar-se e ficarem fe-
ridos com algumas contusões, ou então
perderem o rumo do caminho e ir parar a
outras bandas. Ora tendo que a tradição
da crença do aparecimento das bruxas era
muito tido em conta pelo nosso povo, era
este o único meio de justificação apresen-
tado pelos acidentados, que não assumin-
do a apanha da piela, assim procuravam
convencer as cara-metade do aconteci-
mento do seu azar.

Tinha tanto medo das bruxas que para
as renegar de aparições, o ti Alcino an-
dava sempre com a fralda da camisola por
fora da cinta, e, então, quando lhe pergun-
tavam porque o fazia, ele respondia:

- Épara as bruxas não me aparecerem!
Era crença do povo de que as bruxas

andavam sempre vestidas de branco, e,
então, por vezes alguém se lembrava, e,
com o propósito de o ver arreliado, cobrir-
se com um lençol branco, ou com um len-
ço da mesma côr tapava a cabeça e lhe
surgia pela frente. Ao ver tal aparência, o
pobre do homem de imediato se punha a
dar ao pé, bramindo praguedos pelo
caminho contra as suas terríveis e

Artur Caréu

Adelino Caréu

imaginárias inimigas.
Por : Artur Faustino

        Rosa Pomba (Caréu) Adriano CaréuCarlos Caréu

Laurinda da Silva Pomba

Américo Caréu

medida que lhes eram arrebatadas as suas
casas, os que ficaram na pesca pelas praias
de  Espinho, viveram durante anos na mai-
or das misérias, habitando em casas cons-
truídas com os materiais  que conseguiam
salvar e onde entrava a chuva e o frio!

Os que partiram para Matosinhos,
foram trabalhar: os homens nas traineiras
e as mulheres nas fábricas de conserva ou
vendendo peixe pelas ruas dos lugares
mais concorridos!

É preciso não esquecer que o que deu
vida às dunas de areia doirada da Costa
Verde foi a pesca e os pescadores, depois
a Fábrica Lopes, Coelho, Dias & Cª na

quartel para receberem o que
sobrava do rancho dos soldados.

E assim foi vivendo o Ti
Adelino Caréu, um homem
bom, alto e forte,  filho do Al-
cino Caréu, correndo muitas
vezes a pé os caminhos entre
Matosinhos e a sua querida
terra natal, Paramos, local onde
se encontra sepultado.

Delfim Caetano Nora
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Tantos anos e tragédias decorridas...
ali estavam eles e elas... muitos dos
sobreviventes que estiveram inti-

mamente ligados às epopeias  do moliço,
das enguias, sardinha e do fiel-amigo-
bacalhau.

Para além dos cabelos brancos, pouco
mais mudou nesta minha tão querida gen-
te, que, viveram num mar de lágrimas e
comeram o pão que o diabo amassou.

No imenso salão dos Bombeiros da
Murtosa, rapidamente transformado na
velha lingueta da descarga da sardinha
de Matosinhos, imaginei-os:

- Engalfinhados e agarrados aos cabos
das chalandras  e bateiras encavalitadas
umas nas outras, com bordões e cabazes
pelo ar, procurando cada um chegar pri-
meiro à bandeira, onde fumegava a fei-
joada, sopa de pedra,  febras assadas, fruta
etc.

O presigo estava em bola! Não havia
tempo a perder, o peixe estava a dar a Sul
e as ordes eram de aviar e andar!

Como sempre os ouvi dizer:
- Lingueta abaixo... lingueta acima...,

arreda para lá a ré... aguenta de lá que
eu aguento procá!

Peixe descarregado... maré feita... bar-
riguinha cheia... vamos dar nova impos-
ta!

Não há paio p’rá  nossa companha!
Matraquilhos a trabalhar e barcos pela

doca fora. Todos amigos como d’antes.
Ninguém foi ferido nem estropiado.
Uns carregaram a balão e puseram

arre-burras outros... nem caldeiradas!
Foi sempre assim! As boas tecas foram/

31.05.2008 - Dia do Pescador

É dificil olhar-te, olhos nos olhos
Quando te envolves em véu de nevoeiro.
Nas manhãs outonais, de sol inteiro
Sacodes teu lençol, em largos folhos.

Teu cheiro é meu sabor,minha ansiedade
Meu passado tingido a verde esperança.
Sacrário de meus sonhos de criança
Em ti vou mitigar minha saudade.

Tu és aquela voz que se distingue
Uma ternura em chama, que não extingue.
Partilhas minha sede de alegria.

Meu mundo construí em teu regaço.
Prendi-me em frágeis teias de sargaço
Nos teus braços de remos, minha ria.

Elos

Maria da Ascenção Matos Rodrigues

são para os mais audaciosos!
Na próxima, vou abrir os olhos p’ra

ganhar p’rá CARAVELA!
Emocionadamente refleti:
- Que maravilhosa recepção nos fez

a Autarquia da Murtosa!
- Foi maravilhoso reencontrar o

meu amigo Sidónio!
- Assim, sim! Esta é a minha

verdadeira e genuína gente, e,
quando não fôr assim,  algo vai mal
no seio da classe piscatória!

Delfim Caetano Nora

O Sr. Presidente da Câmara da Murtosa
recebe das mãos do nosso amigo Ilídio

Fortuna uma roda de leme.
“Nunca o esqueceremos

 Senhor Presidente!”

A Srª. Vereadora da Cultura da Câmara da Murtosa
com um ramo de flores oferecido pelo NAPESMAT.

“Obrigado por nos ter aturado” As crianças são a coisa mais importante para o NAPESMAT
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31.05.2008 - Dia do Pescador

Já o Sol do mar faz leito
e os búzios contam segredos
ao menino, que amarrou
uma frota de papel
ao firme cais dos seus dedos.

Já Toino puxou as redes
arrastou um véu de tule
por sobre o mar, que olha a terra
cioso de sua amante
vestindo toda de azul.

Já a lua incendiou
a noite no areal.
A companha mai´lo arrais
regressa à praia cansada
mas não falta ao arraial.

Já nas rusgas cresce a festa
e o moliceiro ergue a proa.
Anima-se a romaria
que corre do mar à ria,
entre cavacas e broa.

E, por fim, surge S. Paio
tropeçando, rasga a areia.
Às calças já chama saia
e lá vai tem-te não caia
em hora de maré cheia.

Maria da Ascenção Matos Rodrigues

Romaria

Manuel Acabou e Esposa.
Um dos sobreviventes da tragédia de 02.12.1947 a quem foi prestada uma significativa
homenagem por todos os presentes.

Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara da Murtosa. Cá fora uma multidão seguia através de
altifalantes a Sessão de Boas Vindas.

Filho de gentes do mar,  intimamente ligado aos pescadores o
Presidente da Junta de Freguesia de Matosinhos marcou presença.Algumas das autoridades presentes na Sessão de Boas Vindas

Mulheres de Matosinhos vestidas a rigor
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31.05.2008 - Dia do Pescador

Quem te envolveu em espuma e fez de renda
Almofada de bilros que na areia
Deita a Lua se o Sol a incendeia
Ou lhe dá o luar como oferenda?

Em ti estendo o corpo, lanço ao vento
Os sonhos impossíveis que em vaivém
Ao sabor da maré, ninguém detém
Nem eu própria domino ou acorrento.

Meu mar de vagas feito, em comunhão
O homem cava a vida, ceifa o pão
Em lanços de fortuna tresmalhada.

S. Pedro, vá contigo, pescador
Seja teu timoneiro quando ao Sol pôr
Ou se deixas o cais, de madrugada.

Marés

Maria da Ascenção Matos Rodrigues

Á entrada para o almoço Almoço. Uma das mesas com participantes

Almoço. Uma das mesas com participantes

Tarde recreativa. Aspecto de uma das bancadas do pavilhão

Aspecto geral do salão onde se realizou o almoço.

Tarde recreativa. Actuação do magnífico “Grupo Musical Bunheirense”

O Sr. Presidente da Câmara da Murtosa e o Prof.
A.Cunha e Silva sócio activo do NAPESMAT e
matosinhense de reconhecido mérito na área cultural Fernando Ferreirinha presidente do NAPESMAT no

momento em que presta homenagem ao pescador
Manuel Acabou.

O NAPESMAT
não esquece o

02.12.1947



10

31.05.2008 - Dia do Pescador PESCADOR DE MATOSINHOS

Esta traineira, que eu vejo bailarina
Perdida em sua lide, ao anoitecer
É do mar errando uma peregrina
De pesqueiro em pesqueiro, sem se perder

É altar de preces... desalentos
Prata a arder no fogo dos cadinhos
Sacrário que a intempérie faz crescer
 Na alma do pescador de Matosinhos

É ao anoitecer que se libertam
Com muitas outras na mesma cadeia
Breves luzeiros abandonando o cais

É um soluçar nocturno tão distinto
Sempre que o escuto, o que nele sinto
É a vida a chorar porque tu vais.

Maria da Ascenção Matos Rodrigues

“Caixa da Memória” pescadores da Murtosa que foram ao bacalhau, em exposicão na Piscina Municipal.

Sessão de encerramento - Coro da Associação dos Pescadores Aposentados de
Matosinhos

Sessão de encerramento - Aspecto geral da assistência com elementos do
NAPESMAT em destaque Isaias Nora, Alexis, A.Cunha e Silva, Zé da Benta

Delfim Nora, Maria Celeste, etc.

Aos incansáveis responsáveis pela organização, o nosso: - Muito Obrigado. Depois de tantos lanços, o nosso moço pôs à rola, no colo da avó Maurícia.
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Lançamento do livro

Memória da Indústria Conserveira
(Matosinhos, Leça da Palmeira e Perafita)

Este título significa uma das maiores
odisseias que aconteceram na
história do Concelho de Mato-

sinhos.
Começamos pela pesca, fundamental-

mente a pesca da sardinha, onde os bravos
homens do mar, quer com bonança ou
tempestade enfrentavam a eterna luta
contra as acções da natureza. As suas
redes tinham que ser lançadas a muitas
braças de profundidade, na espectativa de
cercarem um grande cardume de peixe
que, uma vez chegados a terra com o
produto do seu trabalho, abasteciam as
fábricas de conservas, os armazéns de
salga e os negociantes de pescado e,
assim, permitiam a milhares de pessoas
o pão nosso de cada dia.

Os pescadores foram almas que nasce-
ram e viveram para combaterem as ondas,
muitas vezes gigantes e alterosas. Foram
e são homens humildes, que tinham e têm
fé em Deus, para obterem boas pescas.

Nas épocas áureas do século passado,
os pescadores anónimos, estimáveis, va-
lentes, briosos e indomáveis, eram
coordenados por um outro pescador que,
na escala hierárquica, era o Mestre.

Quem não se lembra de alguns desses
nomes, tais como: Virgolino Taineta, Zé
Norinha, Neca Videira, Delfim do Diabo,
José António Rifão, António Augusto,
João Nora, Ramiro Aluai, Manuel Coto,
António Cagas,  Luis Mendonça, António
Barroso, Henrique Sá Pereira, José
Batota, Mário Advogado, Ramiro Taineta,
António Chinchinha, Rodozindo Rajão,
Armando Cagas, Armando Dara, José
Caravela, Manuel da Afurada, António
Bolhão, Zé da Bina, Zé da Sambenta,
Manuel Moreno, Alfredo Torrão e muitos
outros, que me perdoem não serem aqui
citados, pois a lista seria muito longa.

Entre as decadas de 40 a 60 do século
passado, a frota de traineiras no porto de
mar de Matosinhos/Leixões, chegou a
atingir um pico de 150 embarcações em
simultâneo. Uma das maiores frotas de
pesca do Mundo.

Mas, como reflexo da actividade pis-
catória, proliferaram as fábricas de con-
servas pelo sal, em salmoura e pelos
molhos (azeite), estas foram na sua tota-
lidade 54, cujos industriais conserveiros
criaram milhares de postos de trabalho.
O movimento das pessoas a deslocarem-
se para as fábricas, e depois o seu regresso

a casa, era impressionante, umas a pé ou-
tras de bicicleta. A vida era dura, quer na Por: Josué Gomes Fernandes Tato

pesca quer nas fábricas.
Os industriais, gra-

dualmente, procuravam
criar as melhores con-
dições de conforto para
os seus  operários.

Quem não se lembra
de alguns desses in-
dustriais, tais como: Jo-
sé Rodrigues Serrano,
António Casebre, Au-
rélio Gomes, José Ser-
rano Júnior, Adão Pa-
checo Polónia, Augus-
to Pedroso, Edmundo
Alves Ferreira, António
Alves da Silva, António
de Pinho Faustino,
Avelino Casebre, José
António Afonso Bar-
bosa, Henrique Rodri-
gues Serrano, Hermano
Rodrigues Serrano,
Francisco Alves, Fran-
cisco Fernandes Gomes
Tato, Francisco Gue-
des, Manuel Barroso,
Joaquim Maria da Silva
Maia, António Lage,
Amadeu Henrique Ne-
ro, Jaime Rodrigues
Serrano, Benjamim de
Oliveira Especial, An-
tónio Rodrigues Pinto
Pinhal Júnior, Manuel
Ramirez, Forbes de
Bessa, Domingos Fer-
reira Pedro Luças, José
Silva Torres, Lino
Brandão Mário Bran-
dão, Narciso José Bar-
roso e muitos outros,
que me perdoem não os
referir pois a lista seria
exaustiva.

Nesta pequena pro-
sa, creio alertar os
Exmos. Leitores, uns
para recordar, outros
para tomarem conhe-
cimento do que foi a vi-
da no Concelho de Ma-
tosinhos na época áurea
da pesca e da Indústria
Conserveira.

A mesa que presidiu ao evento. Da esq. pª a dir.: Josué Tato; Dr. Fernando
Rocha; Dr. Guilherme Pinto; Fernando Ferreirinha e Dr. Joel Cleto.

O autor do livro Josué Fernandes Tato no uso da palavra, durante a sessão
de lançamento do livro.

O Josué ouvindo a opinião da Ti Emília figura lendária de Matosinhos, (viúva
de Manuel Sá Pereira vítima da tragédia de 02.12.1947). Ao lado a Lúcia Sá
Pereira.
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O Mundo mágico dos coleccionadores-II
A Direcção do Boletim MARÈ tem vindo
a demonstrar através das suas páginas
uma apetência virada para a cultura
marítima e piscatória. Essa demonstração
pode vir a ser alargada, diversificando a
outras actividades, dando deste modo uma
maior amplitude, sobretudo direccionada
às vastas maneiras (neste caso) de
coleccionar, desenvolvendo novos
conhecimentos e aquisição de outras
experiências apontadas para a referida
cultura. Convidado a desenvolver os
vários conhecimentos adquiridos nos
longos anos que levamos a coleccionar vá-
rios hobbys, aceitamos com muita simpa-
tia o convite e  anuimos de imediato ela-
borar nessa nova rúbrica que como o fri-
zamos ir ser dedicada às inúmeras ma-
neiras de coleccionar “coisas”. Espera-
mos uma boa aceitação dos nossos

leitores/colaboradores a esta nova rúbrica,
solicitando o aparecimento de novos co-
leccionadores, afim de se alargar esta ma-
ravilhosa ideia e atingir um nível elevado
as nossas propostas. Primeiramente ire-
mos nos direccionar para  a colecção   de
caixas de fósforos e seus derivados, que
os ”experts” deram o nome de
“FILUMENISM0 “.

Mas, afinal o que quer dizer essa pa-
lavra assás desconhecida e que o vai obri-
gar a ir ao diccionário para satisfazer a
sua curiosidade ou até ter de recorrer à
enciclopédia a descobrir se é algum “pa-
lavrão” moderno ou uma referência de um
qualquer produto detergente, refrigeran-
te, etc. Não. Filumenismo é o sinónimo
que simplifica a maneira de coleccionar
tudo o que diz respeito aos fósforos.

Vem o prefixo qrego “Philo” = a amigo

Barca da Nazaré
Crande barco a remos, que serve na Xávega,
manejado pela vigorosa companha à qual pertence

Moliceiro
Barco de fundo chato e forma esbelta, utilizado na
recolha do moliço, pequena alga da Ria de Áveiro

Barco da Nazaré
Humilde e pobre, a sua forma estranha e elegante
atrai a atenção dos artistas e dos curiosos.

Caíque do Algarve
Provável descendente da Caravela, o Caíque, barco
em vias de entinção, serve na faina da cabotagem

Canoa do Algarve
Barco fino e ágil, é o instrumento perfeito para esses
admiráveis marinheiros que são os pescadores
algarvios,

António Gomes Ferreira
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O Mundo mágico dos coleccionadores-II
e do genitivo romano “Ludinis” = a lume,
o que veio derivar a palavra “Philume-
nista” mais tarde “Filumenista”.

Já teve outros nomes, tais como: Filu-
menia, Filuminismo, Filolumenista.

Através das etiquetas, caixas e carteiras
de fósforos podemos viajar por todo o
mundo conhecendo as várias espécies
(muitas exóticas) como: arte, artistas, ani-
mais, armas, plantas, desportos, monu-
mentos, igrejas, castelos, pelourinhos e
um sem número de motivos e variedades,

Enfim, através desses pedacinhos de pa-
pel e cartão contactamos e dialogamos até
com poetas, sábios, artistas e tantos ou-
tros, e assim, adquirimos um vasto co-
nhecimento de cultura que registamos por
intermédio do Filumenismo.

A seguir hão-de aparecer outras manei-
ras  de coleccionar e engrardecer os nossos

conhecimentos culturais.
Após esta apresentação vamos dar uma

pequena explicação como se deve colec-
cionar esta modalidade.

Podem fazê-lo adquirindo etiquetas de
caixas de fósforos de papel ou  de cartão,
caixas de madeira com ou sem fósforos,
caixas de cartão e carteiras de fósforos.

Estas espécies ainda são diversificadas
como: etiquetas de pacote e de exportação,
e carteiras completas ou espalmadas para
consumo interno ou para exportação. Mas
para  melhor conhecimento, existe uma
instituição de nome Associação Portu-
guesa de Filumenismo na Rua Formosa,
400 2º Porto e que dispõe de material co-
leccionável, assim como, vários catálogos
de todo o material necessário e até nu-
merado e portanto catalogado.

O início da catalogação vem desde o ano
de 1862, aquando da aparição da 1ª
etiqueta em Portugal, até à data.

Curiosamente o 1º catálogo de Portugal
foi editado pelo falecido José Maria San-
tiago, a quem o Filumenismo muito deve,
bem como outros coleccionadores que têm
dado o seu maior esforço em prol da mo-
dalidade de coleccionismo, mas que seria
fastidioso aqui enumerar. No entanto,
aconselhamos a quem não tenha interesse
em coleccionar classicamente poderá fa-
ze-lo por assuntos, mais conhecido por
temática e que assim poderão dividir as
suas peças, classificando-as como: co-
lecção marítima, pesca e tudo o que a ima-
ginação e engeno e arte nos ocorra.

António Gomes Ferreira
Sócio Nº2 da Ass. Portuguesa de Filumenismo

Barco da Costa
Nestes grandes barcos, dos mais belos das costas da
Europa, há reminiscências dos navios fenícios.

Lancha Poveira
Barco robusto, construído para afrontar o mar forte
da costa Nortenha, manejado por homens igualmente
fortes.

Rabelo
Pelo Douro abaixo, trazendo o vinho para os
armazéns de Gaia, andam os barcos  rabelos, de
porte nobre e enigmática origem.

Saveiro
Frágil mas com raça, pobre mas cheio de dignidade,
o Saveiro é utilizado nos rios do centro do País.

Varino do Tejo
Os barcos do sal vão, água acima, até ás salinas,
carregar o sal que depois traxem para Lisboa.
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Exposição de pintura
“MEMÓRIAS DE MATOSINHOS”

Nascido em Matosinhos a 1940.
1954/60-Curso de Pintura e Escultura;
1965-Técnico de Desenho Têxtil na FIL-

Fiação do Leça, em S. Mamede Infesta e ou-
tras;

1973-Especialização em fotogravura, em ci-
lindros perfurados e montagem de instalações
e Organização das mesmas, na Holanda.

Exposições individuais
1995 - Galeria Ruisil, na Póvoa de Varzim;
1998- Escolas do Adro, Matosinhos;
1999- Braga- Café Viana, Ge1ataria Italia-

na, Galeria D’ Arte.
Exposições colectivas

1998 - Vila Verde - Biblioteca Municipal
Braga - Casa dos Crivos, Galeria de Atte;

1999- Braga- Galeria Real Seguros;
2002- Escolas do Adro, Matosinhos;
2006107/08 - Braga- Galeria D’ Arte.
Obras públicas-1993- Vitrais na Sé de

Braga e na igreja de Santa Maria, em Terras
de Bouro.

Está representado em numerosas colecções
públicas e particulares, em Portugal, Angola,
Suíça, África do Sul e Inglaterra.

O escultor/pintor Nelson Canastra
recupera a vontade impulsiva de
expôr os seus trabalhos de forma

ordenadamente cíclica. Esta hibernação
artística entre uma e outra exposição
mostra-nos o recôndido lugar onde se
abriga, esperando que o seu processo de
pintar se desenvolva sem pressas nem
pressões.

No silêncio do tempo, ao pintar “Me-
mórias de Matosinhos”, entregou-se a um
solilóquio. Mas o tempo também nos mos-
tra que foi uma abordagem continua, um
diálogo de frontalidades, duro, questio-
nável, inquiridor - por vezes assustador -
transmutado num acto de cumplicidade
com o destino comum das vozes que do
mar lançam o seu irrevogável apelo.

Casimiro de Brito, o poeta, afirma: “ ...
dizem que certas aves choram quando
estão muito tempo longe do mar”. Talvez
o pintor se reveja neste choro, quando de-
dica grande parte do seu pintar aos lugares
mareiros donde é natural - Matosinhos.

Esta exposição na sala de aulas da sua
Escola Primária - a do Adro - este retorno

Nelson Canastra

ás origens, tonifica-o de memórias várias,
reconforta-o das ausências temporais,
aconchega-o de sentimentos lúdicos e es-
pirituais.

A. Cunha e Silva

Nelson Canastra

Exposição
promovida pela
Associação dos
Antigos Alunos
das Escolas da
Confraria de
Matosinhos

(Escola do Adro)
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Eu q’ria ser o mar d’altivo porte

Pescador do Furadouro

Eis o Herói, para mim, de Portugal.
Aquele que a cantar, d’ânimo forte,
Sem de medo mostrar leve sinal,
Caminha resoluto para a morte.

Titan marinho numa luta estóica
Com as procelas que lhe vêm dos Céus,
Ele aí anda c’uma fúria heróica
A dominar, altivo, os escarceus.

Cicatrizes profundas e estranhas
São as veneras que ele ostenta, ganhas
Nestas tremendas, épicas batalhas.

Têm um brilho e um fulgor d’estrelas!
E quando o peito nu me deixa vê-las,
Ap’tece-me beijar estas medalhas.

Ilustrações de: António Mendes
Poema de: Belmiro Adelino - Do livro “Mimosas de Oiro”
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11 , 12 e 13 de Julho - Grandiosas festa

MÁRTIR S. SEBASTIÃO
Sexta-Feira, 11Sexta-Feira, 11Sexta-Feira, 11Sexta-Feira, 11Sexta-Feira, 11
Às 21H30-Inauguração das

ORNAMENTAÇÕES eléctri-
cas.Responsabilidade, Agos-
tinho Barreira, de Guimarães.

Às 22HOO-Na lota do Pes-
cado, GRANDE NOITE DE
BAILE, com actuação do
AGRUPAMENTO MUSI-
CAL BANDALUSA, apre-
sentação e locução a cargo de
Henrique Pinheiro, Lda.

Sábado, 12Sábado, 12Sábado, 12Sábado, 12Sábado, 12
Às 14H30 CONCENTRA-

ÇÃO dos grupos Folclóricos e
Fanfarra dos Bombeiros Vo-
luntários de Leixões, junto à
Casa Museu, que seguirão em
desfile até à capela do Santo Padroeiro,
na Casa dos Pescadores, onde farão uma
pequena concentração e de seguida con-
tinuarão o desfile até à Lota do Pescado,
onde decorrerá um Festival Folclórico, no
qual actuarão os seguintes grupos: Ran-
cho Folclórico “Os  Vareirinhos de Mato-
sinhos”, Rancho Típico de Esposade,
Rancho Infantil Juvenil Cravos e Rosas
de Vila Chã (Carregal so Sal), Rancho
Folcolórico “Os Pescadores de Matosi-
nhos”, Rancho Folclórico de São
Martinho de Guilhabreu (Vila do Conde),
Grupo Folcolórico da Cruz Vermelha
Portuguesa (Braga).

Às  22HOO - Sensacional  Espectácu-
lo de Variedades, com os seguintes artis-
tas:

ORQUESTRA YMPÉRIO SHOW, e a
atracção, Roberto Leal e sua banda.

Domingo, 13Domingo, 13Domingo, 13Domingo, 13Domingo, 13
Às 10H45 - Na Igreja Matriz, MISSA

SOLENE, a grande instrumental acom-
panhada pelo Coro Paroquial de Mato-
sinhos e sermão pelo Rev. Padre Manuel
Mendes, Abade de Matosinhos.

Às 16HOO - Sairá
da Igreja Matriz uma
MAGESTOSA PRO-
CISSÃO com inúme-
ros anjinhos e andores
que percorrerá diversas
ruas e avenidas da Ci-
dade, na lota do Pesca-
do será dada a bênção
do Mar, tomarão parte
na Procissão as Exce-
lentíssimas Autorida-
des, a Fanfarra dos B.
V. de Leixões, e a Ban-
da União Musical Pa-
ramense de Paramos,
Espinho.
Às 22HOO - ARRAI-

AL com Música de Baile pelo AGRUPA-
MENTO MUSICAL “IVASON”, até cer-
ca das 02HOO da madrugada.
Às 24HOO - Será queimado FOGO DE
ARTIFÍCIO, FOGO PRESO, GRANA-
DAS LUMINOSAS, uma CACHOEIRA
e FOGO CRUZADO, a cargo do Pirotéc-
nico, José Joaquim da Silva Macedo de
Figueiró-Lixa, que também fornece o fogo
da Benção ao Mar.

Ornamentação e Iluminação a cargo de
Augusto Barreira, Lda.

Serviço de Sonorização Geral a cargo
de Henrique Pinheiro Lda.

ITINERÁRIO DA PROCISSÃO
Saída da Igreja Matriz, Av. D. Afonso

Henriques, Av. da República, Av. Serpa
Pinto, Rua 1.° de Dezembro, Rua Heróis
de França, Praia do Pescado, Rua Conde
S. Salvador, Rua Álvaro Castelões, Rua
do Godinho, Av. D. Afonso Henriques e
Igreja Matriz.

PROBLEMA Nº45

PALAVRAS CRUZADAS

Armando Rodrigues

HORIZONTAIS: 1-Pruma; azêdos. 2-
Apoquentada. 3-Refutei; matam. 4-Ouve-
se na arena; sucesso; ferro temperado. 5-
Cão de luxo; membro das aves; pai dos
pais. 6-Ocidente; oscila. 7-Cognome. 8-
Acrescentada; por cima. 9-Lodo; reza; e-
mir. 10-Anel; cova para apanhar feras; va-
zia. 11-Triturara; repetir. 12-Alcatifava.
13-Retarda; alguém sem valor.
VERTICAIS: 1-Caroço; brada às armas.
2-Esclarecera. 3-Dança popular do Douro;
sacrificar. 4-Feminino de um; utilizada;
amarra. 5-Tema; capa sem mangas; atrás.
6-Fixa; bico para escrever (inv.). 7-Insu-
lara. 8-Cobre de nata; assobia. 9-Foi das
tormentas; nome de mulher; ligar. 10-Par-
tida; toca com a boca; século. 11-Punha
data; mal comportado. 12-Poupada. 13-
Sumarenta; ave trepadora (pl.).
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Ocupar; capada. 2-
Maturação. 3-Há; laricas; ai. 4-Ancora;
ossada. 5-Item; lis; odor. 6-Selar; osaca.
7-Ce; iscar; mi. 8-Leras; ataca. 9-Idem;
cao; adan. 10-Mesada; salada. 11-Os; da-
masco; at. 12-Camarotes. 13-Lousas; so-
sias.
VERTICAIS: 1-Olhais; limoal. 2-Ante-
cedes. 3-Um; celeres; cu. 4-Paloma; ama-
das. 5-Atar; ris; dama. 6-Rural; camas.
7-Ri; incha; ar. 8-Cacos; ossos. 9-Acas;
ora;acto. 10-Passos; taloes. 11-Ao; ada-
mada; si. 12-Adocicada. 13-Diara; anatas.


