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O porto d’abrigo do senhor Rafael
Sem temer láminas nem formões, foi es-

culpindo o seu sonho e vergando ao fogo
da lamparina, o madeirame das suas ilu-
sões.

O Senhor Rafael legou-nos um memo-
rial!

A “SENHORA DAS NEVES” “S. COS-
ME” “D. MANUEL” “S. DAMIÃO”
“MÉRI” “S. MIGUEL” “SANTA APO-
LÓNIA” entre outras, estão agora em paz,
descansam de longos e temidos torneios
de mar.

As traineiras que lembram feitos, têm
nomes e episódios para relatar,  uns trági-
cos, evocatórios de gritos e palavrões. Ou-
tros, diáfonos, de preces gemidos e ora-
ções.

São memórias. Memórias de caldeiradas
a bordo, de peixes a assar e das espinhas e
tripas lançadas ao mar. Memórias do caldo
feito com unto e coiros de porco, mistu-

Na ponta do Molhe Sul, Rafael
acostava o seu olhar. Dali, via sair
e entrar (quase à distância de um

remo), as sereias do seu encantamento -
as traineiras de Leixões.

Os fumos das traineiras a fogo mancha-
vam o céu de mistérios e lendas, e, Rafael
temia pelo cortejo das largadas dos barcos.
Iam limpos, vazios, escochados, mas a
abarrotar de esperanças. Por lá ficavam
no amanho homens sem sono, atentos ao
teimar vozeiro do mestre, a bordejar de
mar em mar, de baixio em baixio, de pes-
queiro em pesqueiro, acossando e assom-
brando os cardumes, ao som daquele rouco
e doloroso mandar.

Rafael, temia o dia de as ver acabar e,
prevendo a extinção (da espécie) das trai-
neiras, começou a registar cores, modelos
de cavername, chaminés e casas do leme.

Pressentiu que elas cabiam nas suas
mãos, que as sabia moldar, e preparou um
porto d’abrigo (só seu) para as poder an-
corar.

Publicações do NAPESMAT e CMM:
-UMA PRAIA D’ELA e MULHERES
DO MAR...MÃOS DE SAL - 12euros;
-MEMÓRIA da INDÚSTRIA CON-
SERVEIRA - 15 euros.
À venda na Secretaria da Casa dos Pes-
cadores de Matosinhos e NAPESMAT

Em Abril do ano passado na exposição promovida pelo NAPESMAT “...donde vem
essa voz, oh mar amigo?”,  Rafael Correia esteve presente com  as miniaturas das
suas traineirinhas .Foto de Mário Rega

Rafael Correia trabalhou a partir dos quatorze anos
sempre ligado à pesca, em várias empresas e barcos,
ou seja, esteve toda a vida intimamente ligado à família
do mar. Foi sócio gerente dos traineiras Monserrate,
Sr. de Bouças e Arau.

No dia quinze de Julho passa um ano da sua morte,
e, o Rafael Correia será lembrado por todos os que
admiram a obra que nos legou, numa missa que se
realizará pelas 18H30 na Igreja do Bom Jesus de
Matosinhos.

rados com o
cheiro do gasó-
leo, da mare-
sia, do tabaco
barato - tudo,
avios de acar-
tar pró mar.

São memó-
rias de estórias
broncas e ou-
tras de camara-
dagem sâ e de
francas  risa-
das,  ou mo-
mentos de in-
quietação ao
ouvir um ca-
marada cantar
um nostálgico

fado a solo. Um fado efémero, gemido, de
deixar no mar porque se diluiu na água e
redopiou no vento. Fado efémero, mas de
penetrante saudade.

Às traineiras do seu tempo, Rafael de-
dicou-lhes o seu passar o tempo.

Hoje, um ano após a sua morte, aqui fi-
ca a nossa gratidão. Rafael está connosco,
ocupa-nos o pensamento, assim como, as
suas traineiras ocupam o seu porto de
abrigo.

A. Cunha e Silva

Rafael Correia uma importante referência para o
trabalho do NAPESMAT. Profundo conhecedor da
história de Matosinhos das Pescas e  sobretudo dos
Pescadores, com quem lidou dezenas de anos.
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Faina Maior (VI)
Lembranças

 da
 Grande Faina

(Ganhar o pão sob a mira dos
bombardeamentos)

Manuel Augusto Valente, nasceu
no dia 8 de Setembro de 1913,
no Lugar do Monte, freguesia do

concelho da Murtosa, terra que ladeia as
margens ribeirinhas da Ria de Aveiro e
marcadamente cotada como um autêntico
viveiro de pescadores na secular, árdua e
aventurosa arte marítima da pesca do ba-
calhau.

Filho de lavradores, seu pai de nome
Alfredo de Jesus Valente e mãe Violante
Rosa da Silva, não quis seguir a vida cam-
preste, a não menos árdua tarefa do ama-
nho das terras e para as fertilizar, a apa-
nha do moliço em barcaças nas águas lo-
dentas no canal da ria.

Embalado pela toada do trabalho no
mar, no ano de 1930 e ainda com 17 anos,
rumou em direcção a Matosinhos, onde
nas traineiras do porto de Leixões se de-
dicou à pesca da sardinha até ao ano de
1939.

Naquele importante centro piscatório,
quis o destino que o Augusto (era este o
seu apelido) viesse a conhecer uma ra-
pariga espinhense que trabalhava numa
fábrica de conserva em Matosinhos. Então
o amor abriu as asas ao namoro com a
Maria de Oliveira Granja (a Maria do
Carvalho), que o viria trazer até Espinho,
resultando da paixão o nascimento de uma
filha antes de ser contraído o sagrado acto
do matrimónio.

Em ano do flageloso acontecimento que
se reflectia em todo o mundo e principal-
mente no continente europeu, que foi a
deflagração da “Segunda Grande Guer-
ra”, oAugusto partiu no ano de 1940 para
a sua primeira campanha da pesca do ba-
calhau, tendo embarcado no navio/
arrastão “Santa Joana”, sob as ordens do
capitão F. Chalão, com destino ao centro
pesqueiro dos longínquos e gélidos mares
árticos que envolve a maior ilha do Mun-
do - a Gronelândia, e ainda a Terra Nova,
Lavrador e Islândia. Neste barco perma-
neceu na sua função de redeiro até 1945.
Aqui esteve ao serviço da frota da Em-
presa de Pesca de Aveiro, sediada nesta
cidade.

Ao longo das suas 29 campanhas na
pesca do bacalhau, o Augusto passou por

outras embarcações e comandantes. Nas
campanhas entre 1946 e 49, trabalhou
com o capitão M. Redondo no “Álvaro
Martins Homem”. De 1950 a 54 com o
mesmo capitão passou para o “Estevão
Gomes”, e no mesmo barco com o capitão
João Bela fez a campanha de 1955, e de
56  a 58 de novo com o capitão M. Redon-
do. No ano de 1959 mudou novamente
de barco e embarcou no “Invicta”, onde
se manteve até ao ano de 1963 sob o co-
mando do capitão J. Gramacho, e de 1964
a 65 manteve-se no mesmo navio com o
capitão A. Chanana. Nas campanhas de
1965 a 69 passou a tripulante do “David
Melgueiro”, tendo feito os dois primeiros
anos às ordens do capitão G. Morgado, e
os restantes com o capitão C. Ribeiro. No
ano de 1969 após exame médico foi dado
como inapto para prosseguir na pesca do
bacalhau, e assim terminou uma tempo-
rada de 29 anos de campanhas em terras
da Gronelândia e Terra Nova. Nestes na-
vios esteve ao serviço da frota da Socie-
dade Nacional dos Armadores do Baca-
lhau, sediada em Lisboa.

A Murtosa teve um notável fluxo de
imigração de seus filhos para a prática
da pesca do bacalhau, e como murtosense,
o Augusto não fugiu à regra. Fez a sua
primeira viagem na condição de homem
solteiro, mas no ventre da Maria deixou
a gerar um ser que veio a ser a sua pri-
meira filha. Nascida a criança 5 de Março
de 1940, na ausência do pai que labutava
na arriscada e perigosa vida do mar, em
defesa do sustento da família que queria
constituir, a Maria como mãe solteira fez

registar sòmente no dia
18 a filhinha, pois após
o nascimento, a recém-
nascida contraiu a do-
ença da enterite, e por
cautelas, não viesse a
maleita a desenvolver
para o pior, fez registar
a menina com o nome
da Fernanda Oliveira, e
dada a ausência do pro-
genitor, ficou registadaSANTA JOANA  (Arrastão)

SANTA JOANA (Lugre)

(continua na página 4)

como sendo filha de pai incógnito.
Quando regressado do trabalho da pesca

do bacalhau, o Augusto dirigiu-se à con-
servatória do registo civil onde rectificou
a legalidade do seu enlevo, em cujo assen-
to ficou registada a sua responsabilidade
de pai legítimo, dando-se também segui-
mento ao respectivo casamento que veio
aumentar a prole familiar, com o nasci-
mento de mais duas raparigas, a Palmira
e a Lúcia.

Conta-nos a filha Fernanda, que o de-
funto pai foi para a pesca do fiel amigo
no ano do seu nascimento (1940), quando
já deflagrava com pleno morticínio, o
conflito armado da fatídica e inesquecível
guerra. Quando na sua tarefa laboral, em
pleno mar infindável e fechado de nebli-
na, juntamente com os seus camaradas de
bordo, o Augusto assistia ao cair das bom-

bas sobre os barcos de guerra que sulca-
vam o mar do Atlântico Norte, então lan-
çadas do ar por aviões bombardeiros, quer
alemães ou aliados, assim como também

Manuel Augusto Valente

Por: Artur Faustino
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...bacalhau senhor capitão!? (VI)
No livro do NAPESMAT (Núcleo

de Amigos dos Pescadores de
Matosinhos)  “UMA PRAIA

D’ELA”, recordamos uma história ligada
á pesca da sardinha, em  que esteve en-
volvido um pescador muito conhecido por
estas terras ribeirinhas.

ACTO DE HEROISMO
(01.01.1949)

Em frente ao Castelo do Queijo (Esporão
e Molhe Norte) nove tripulantes do
“CYTRIA” foram salvos de morte certa
graças à intervenção decidida do Pescador
José Rodrigues de Pinho (Zé Pinchão),
tripulante da traineira “IBÉRIA”.

“De bordo daquela traineira fundeada
no canto Noroeste da doca - o chefe de
quarto, conhecido pela alcunha de Zé Pin-
chão, com 35 anos, seguiu preocupado, as
tentativas dos tripulantes de uma pequena
embarcação  (baleeira), verificando que ela
jamais poderia vencer as vagas que a afoi-
tavam. Num gesto nobilíssimo, ordenou
aos seus homens  a rápida saída da trainei-
ra, socorrendo os nove noruegueses, ex-
pondo-se a um grave risco”.

Ao  Zé Pinchão foi concedido o Diploma
de “Medalha de Cobre” pelo I.S.N..
  José Rodrigues de Pinho (Zé Pinchão),
nascido em Espinho a 06.10.1912 era filho
de Herculano Rodrigues de Pinho e de

Esclarecia Oliveira Baptista (Esclarecia da
Gansa).

O Zé Pinchão casou na Igreja de Mato-
sinhos a 03.11.1932 com Ana das Dores
Marques.

Morava o  Pinchão na Rua 1º de De-
zembro nº15 em Matosinhos, quando de-
cidiu fazer viagens mais longas, deixando
a pesca da sardinha onde andava desde
1926 e embarcou para  a Epopeia do  Baca-
lhau no navio Gaspar em 1946.

Quando embarcou para o bacalhau o Zé
Pinchão já era pai de pelo menos  quatro
rapazes, que também optaram por seguir
para as terras frias do Norte, são eles:

O  navio GASPAR

José Rodrigues de Pinho (Zé Pinchão)

Manuel Marques Rodrigues de PinhoAmadeu Rodrigues de PinhoFrancisco Rodrigues de Pinho

O navio ILHAVENSE O navio NOSSA SENHORA DA VICTÓRIA

- Manuel Marques Rodrigues de Pinho
nascido a 11.04.1934 em Matosinhos. Em-
barcou com a categoria de Verde em 1958
a bordo do navio ILHAVENSE.

- Manuel José Rodrigues de Pinho nas-
cido a 24.04.1938 em Matosinhos. Em-
barcou a bordo do navio ILHAVENSE.

- Amadeu Rodrigues de Pinho nascido
a 17.11.1940 em Matosinhos. Embarcou
com a categoria de Verde em 1959 a bordo
do navio NOSSA SENHORA DA
VITÒRIA.

- Francisco Rodrigues de Pinho nascido
a 20.09.1943 em Matosinhos. Embarcou
com a categoria de Verde  em 1963 a bordo
do navio ILHAVENSE.

Manuel José Rodrigues de Pinho

Por: Delfim Caetano Nora/Mário Miguel



4

Das desgraças que aconteciam a bordo
do navio que sulcava os temidos mares,
de que lhe falaram os pais, lembra ainda
a Fernanda o falecimento de um camarada
a bordo, o qual ocorreu a algumas milhas
de S. Jones. Este porto de pesca canadi-
ano era preferido pelos navios  bacalho-
eiros que nele faziam escala, quer para
abastecimento ou para abrigo costeiro.

Foi então a morte de um camarada que
faleceu subitamente, e que o comandante
do navio com um procedimento pura-
mente desumano, não tomou a atitude de-
vida, que era o de levar o corpo do pesca-
dor falecido para o dito porto, e no cemi-
tério local, dar-lhe a sagrada sepultura.
Ultrapassando os limites da sua compe-
tência e autoridade, o comandante optou
que o corpo fosse amortalhado a bordo, e
perante os olhares tristes de toda a tri-
pulação, lançado nas profundezas do mar dia apareceu morto um pescador que so-

fria da doença de uma úlcera estomacal,
e por via do seu padecimento veio a falecer
sem que qualquer um dos seus compa-
nheiros lhe pudesse prestar qualquer tipo
de assistência. Estava então o navio na
ocasião do falecimento, à distância do do-
bro das milhas do porto de S. Jones, por-
tanto em relação à distância verificada no
primeiro falecimento, e contudo, o co-
mandante do navio, talvez por ter conhe-
cimento do que tinha acontecido no caso
anterior, mesmo com cerca de 4 dias de
viagem, tomou a atitude de levar o corpo
a terra do porto canadiano, e no cemitério
local tomar as providências para ao infeliz
homem do mar ser feito o funeral com
todas as honras de um bom cristão.

Durante todo o tempo da viagem, desde
o local do falecimento até ao porto de abri-
go, o corpo do infeliz pescador nunca foi
desprezado, teve sempre o ofício da vigília
e o velório dos seus camaradas, os quais
se revesavam mutuamente, ao mesmo
tempo que prestavam homenagem ao seu
desventurado companheiro de profissão.

Contou a Fernanda que seu pai nunca
lhe falou em casos de grandes ocorrências
que pusesse a si e seus camaradas em pe-
rigo de vida, a não ser os casos de tempes-
tades que tiveram de enfrentar, ou da
grande ausência nos mares que, por vezes
levava a que a tripulação estivesse nove
meses sem ver a família. Ou quando esta-
va a escalar o bacalhau, uma espinha lhe
rasgou um dedo das calejadas mãos, o que
levou a ter de fazer uma visita ao “Gil
Eanes”, este o famoso navio-hospital onde

Faina Maior (VI)
assistia muitas das vezes ao cair das bom-
bas que rebentavam próximo do barco, o
que deixava toda a tripulação em pânico
e em frequentes sobressaltos.

os pescadores doentes recorriam para
tratar da saúde, assim como uma
consulta feita no mesmo hospital a 5
de Setembro de 1950 para extrair um
dente.

A sua devotada fé levou-o um dia,
juntamente com a família, até
Balazar e fazer uma visita à Santa
Alexandrina, quando esta ainda viva,
e quando chegou a hora da despedida,
a senhora chamou-o ao lado e lhe
disse para ele estar descansado,
porque no mar ele nunca iria morrer.
Em tempo de defeso juntamente com
a família também era frequente fazer
visitas de fé ao Santuário de Fátima.

A Maria do Carvalho, a sua esposa,
certo dia quiz comprar um anel ao
Augusto, o que por ele foi recusado.
Pois então disse à mulher que não
valia a pena gastar dinheiro, visto que
o anel nunca lhe entraria no dedo,
tal era o calejamento e o inchaço nas
mãos, motivados pela tarefa do tra-
balhar com as redes e no escalamento
do precioso peixe que é um grande
baluarte na nossa alimentação.

que lhe ficou a servir de sepultura. Aca-
bada a campanha e de regresso a Portugal,
a tripulação do navio apresentou-se pe-
rante a autoridade máxima da pasta da
Marinha a quem fez um levantamento de
protesto sobre o acontecido, o que levou
o comandante a ser afastado de continuar
a governar o navio.

Outro caso ocorrido também com a
morte de outro homem mas que não teve
os mesmos efeitos negativos de desuma-
nidade, mas sim um verdadeiro acto de
humanismo, foi quando se encontrava a
fazer vigilância a bordo do barco, certo

Maria de Oliveira Granja (Maria do Carvalho)

O Augusto a bordo de um arrastão bacalhoeiro.

O Augusto a bordo de barco.

(continuação do artigo da página 2)

Não poderei finalizar esta crónica sem
aqui deixar expresso o meu mais profundo
agradecimento às filhas doAugusto, pois
somente a elas foi possível concretizar o
desejo de escrever estas linhas.

À Fernada por me ter dado as primeiras
notas para esta crónica que fui desenvol-
vendo, à Palmira pelo mesmo motivo e
por ter intercedido junto da sua irmã Lú-
cia que teve a fineza de ceder, a título
devolutivo, os documentos onde pesquisei
algo de importante para este desenvolvi-
mento. Obrigado raparigas, e quando ne-
cessário for, batei à minha porta, pois es-
tarei à vossa disposição.



5

Nos finais do século XIX um jovem
natural de Santa Maria de
Esmoriz, de seu nome Bernardo

Agostinho Gradim, prendeu-se de amores
por uma jovem murtoseira chamada
Maria da Natividade da Silva e, de tais
amores, resultou casamento, o que seria
de esperar, e na Murtosa se fixaram.

Dado que ele era pescador profissional,
não lhe foi difícil que nas suas redes
emalhasse um ou outro filhote de vez em
quando. Efectivamente assim aconteceu,
tendo nascido, segundo consta, três
rapazes e duas raparigas.

Mas, dado o assunto que me traz, vou
falar um pouco da história da vida de um
deles, a do Mário, também muito
conhecido por “Mário Sarrico”, como seu
pai Bernardo já o era. Foi com esta
alcunha que ele teve de carregar, desde o
berço ao caixão.

Assim, em 24.03.1907 nasceu nesta
Freguesia de Murtosa e na sua Igreja Ma-
triz baptizado a 30 daquele mês, uma cri-
ança a quem foi dado o nome de Mário.
Nasceu sob o signo de Carneiro, que não
lhe terá proporcionado sorte ou fortuna
ao longo da sua curta e atribulada vida.

Cedo foi lançado nas águas da ria, sen-
do sobre elas que aprendeu a única coisa
que, na época, lhe ensinaram: trabalhar,
trabalhar e trabalhar.

Crescendo, aprendeu a conhecer a no-
menclatura de uma embarcação: os mas-
tros, as varas, as tostes, as velas, as pás,
as padiolas, os remos e as redes.

Suas mãos, mimosas que eram, passa-
ram a ser mãos cada vez mais calejadas,
e o espírito de rebeldia, dos seus verdes
anos, passou a manifestar sinais de revolta
pela sua magra sorte .

Compilando dados acerca da sua
alcunha, chego à conclusão de que nada
tem de depreciativo, tanto poderá
significar um apelido, como um xalavar
ou nassa de peixe ou, ainda, “rezingão”.

Há alcunhas que são agressivas, mas
esta não o é. Mas como diz o ditado,
“Gostos não se discutem”. Neste caso, o
gosto veio de trás.

Mas vamos lá esmiuçar e trocar tudo
por miúdos, sobre este caso da alcunha.

Para uma criança que é lançada na ria
para bordo de um barco mercantel de
transporte de carga diversa, que tem de
fazer dele a sua escola, a sua casa, comer
e dormir dia após dia, ano após ano, ao
sol, à chuva e ao vento, numa embarcação
de boca aberta, com uma gaiuta à proa,
que serve de arrumos, resguardo e para
descansar, visitando a casa materna

apenas nos fins de semana,
será que o termo rezingão
traduzirá o suficiente para
explicar ou justificar a sua
rebeldia?

-Acho bem que sim! Nes-
tes casos a revolta justifica-
se!

Rezingar, contestar e
desaprovar, está na alma do
ser humano, e muito mais
no espírito de um jovem
que se sente injustiçado
devido ao pouco que a vida
lhe dava, e ao muito que a
própria vida lhe retirava.

Ele tinha uma férrea
vontade, isso sim, de ex-

futura. Essas amiza-
des também sentiam
ânsia de viver e des-
frutar um pouco das
poucas coisas boas
que a vida lhes ofe-
recia. Eles apenas
conheciam o que era
crescer e viver sobre
as águas da (sua) ria.

Contudo, ao atin-
gir a adolescência, o
Mário, como todos
os rapazes da sua
idade, começou por
alargar os horizon-
tes, aproveitando as
horas domingueiras
para arrastar a asa
a esta ou aquela mo-
çoila, para encetar
namorico.

E foi assim que,
em dada altura, vê-
se namoriscando
uma cachopa do seu
agrado e que, segun-
do ele, reunia as
condições para o le-
var ao altar. Era
precisamente a Ana

Emília da Silva, filha do meu Tio-Avô
Sebastião Femandes de Oliveira e de Ma-
ria José da Silva. Foi namoro a sério e
paixão repartida, do qual resultou em ca-
samento.

Assim, em 6 de Julho de 1928, casaram
na Igreja que os viu nascer; Igreja Matriz
de Santa Maria da Murtosa.

Deste casamento nasceram vários fi-
lhos, cerca de uma dezena, mas só sete
chegariam à idade adulta:

(continua nas páginas seguintes)

teriorizar o seu sentir, por ter sido, bem
cedo, lançado no mundo do trabalho in-
fantil, e a vida que ele visionava não acei-
tar o modo e a forma como lhe era imposta
a condição de trabalhador juvenil a partir
do berço onde nascera e que lhe couve
em sorte.

À medida que o nosso Mário ia cres-
cendo, também ia aumentando a sua nova
visão do mundo que o rodeava, moldando-
se a pouco e pouco, granjeando amiza-
des que iriam ser importantes na sua vida

Miniatura de uma bateira do tipo Mercantel, construída pelo nosso amigo
João Agostinho da Silva da Murtosa

Ana Emília da Silva e Mário Agostinho da Silva Gradim

ENTRE PETINGAS E MIGALHAS ENTRE PETINGAS E MIGALHAS ENTRE PETINGAS E MIGALHAS ENTRE PETINGAS E MIGALHAS ENTRE PETINGAS E MIGALHAS  - O  Ressuscitado
Por: Manuel Lopes dos Santos
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Em 1929 nasceu Palmira das Flores da
Silva Gradim, a qual viria a casar na Mur-
tosa com Armando Ferreira, taxista em
Lisboa. Entretanto, o casal emigrou pouco
depois para S.Paulo, no Brasil, mas a Pal-
mira não se adaptou e, com doenças cons-
tantes, viria ali a falecer com a idade de
43 anos

Alfredo Limas Femandes de Oliveira, que
esteve ligado à pesca na ria, no Bacalhau
e nos USA. Vivem e residem entre nós
com a dignidade que sempre mereceram.

Em 1932 nasceu Manuel José da Silva
Gradim, que veio a ser pescador na Ria
de Aveiro, Rio Tejo e nas Traineiras em
Matosinhos. A parte mal da sua vida ac-
tiva, foi ocupada em trabalhos ligados à
indústria conserveira. Ali se casou com
Maria Matos, vivendo agora sem saúde e
em total dependência dos cuidados de sua
esposa. Também ele continua vivendo,
vegetando, ausente da estrela da boa sorte.

Em 1935 nasceu Maria da Natividade
da Silva Gradim, a qual veio a casar com

Em 1937 nasceu António Maria da
Silva Gradim, o qual viria a casar com
Rosa da Cruz, sua amiga de infancia.
Também ele foi pescador na Ria de
Aveiro, Rio Tejo, arrasto no Cabo Branco
e USA.

Brincou, palmilhou a Praia Velha e fez
de guarda-redes de futebol na saudosa
Praia Nova. Faleceu em 2005 na terra que
o viu nascer e que ele muito amava.

Em 1941 nasceu Cesário Augusto da
Silva Gradim, que bem cedo emigrou para
o Brasil, mais precisamente para S.Paulo.
Também ele ali encontrou a morte aos 23
anos, quando exercia o cargo de cobrador
numa empresa de autocarros de
passageiros. Foi pura e simplesmente
assassinado a tiro, na primavera da vida,
quando o pretendiam assaltar. Porém, os
assassinos logo se puseram em fuga sem
chegarem a consumar os seus intentos.
Se este infeliz jovem tivesse por cá
continuado, talvez que ainda hoje se
encontrasse entre nós.

Em 1944 nasceu Elísio da Silva
Gradim, o qual veio a casar com Ângela
Figueiredo. Exerceu a profissão de
pescador na Ria de Aveiro, Rio Tejo,
arrasto no Cabo Branco e Alemanha. Vive
e brinca trabalhando na terra onde nasceu
e naquilo que sempre soube fazer: pescar.

Em 1951 nasce Maria Esmeralda da
Silva Gradim, que veio a casar com
Francisco Louvado, dele enviuvando
quando tinha duas filhas nos braços por
criar. Refez a sua vida em segundas
núpcias.

ENTRE PETINGAS E MIGALHASENTRE PETINGAS E MIGALHASENTRE PETINGAS E MIGALHASENTRE PETINGAS E MIGALHASENTRE PETINGAS E MIGALHAS      - O  Ressuscitado

Palmira Gradim

Manuel Gradim

Maria Gradim

António Gradim

Cesário Gradim

Elísio Gradim

Esmeralda Gradim
(Continua na página 11)



Conheci o Ti Mário desde que nasci.
Ele estava integrado na minha famí-

lia.Vivíamos pertinho, os seus filhos eram
parte deles, os meus companheiros de fol-
guedos. O seu lar era, também, como se
fosse meu, brincava, e às vezes comia  ou
dormia, com os seus filhos. Eles eram co-
mo se fossem meus irmãos. As brincadei-
ras que tínhamos na Murtosa eram con-
tinuadas em Matosinhos, pois que, as
duas famílias fixavam-se lá durante as
safras da sardinha. Ele manifestava sim-
patia para comigo e eu respeitava-o como
pessoa muito amiga.

local notíciou a morte deste nosso doente.
Esta triste notícia chegou à Murtosa,

lançando a dor no peito de todos os mur-
toseiros e o luto nas casas de seus fami-
liares. Foi doloroso ver a viúva de luto
carregado, com um ou dois filhos nos bra-
ços e dependendo do apoio de familiares
e amigos.

Nesta altura, um antigo namorado, que
havia sido rejeitado pela Ana Emília, vai
falar com o pai da jovem viúva propondo
casamento.

A esta proposta o Ti Sebastião
respondeu:

- Vai-te embora rapaz que eu já nem te
quero ver na minha frente!

Decorridas algumas semanas, a Ana
Emília, que era uma peixeira hábil e esti-
mada, quando de regresso a casa, de ca-
nastra à cabeça, reparou num aglomerado
de pessoas junto da sua porta, então
pensou:

- Mais algum que se foi ...! Pobre de
mim, exclamou em surdina!

Apressou o passo e, ao chegar, quis
saber o que se estava passando.

Uma voz lhe disse:
- Vai para dentro e logo saberás!
Ela entrou em casa, e sentado numa ca-

deira, na Sala do Senhor, onde ela muitas
vezes se ajoelhou rezando a Deus e a todos
Santos pelo marido ausente ou falecido,
estava ele, o seu homem, de carne e osso,
com o mesmo fato com que partira, e que
havia sido dado como morto em terras do
Brasil.

Ela exclamo:
-Mas ... o que é isto? És mesmo tu?
Ele respondeu-lhe:
- Sim, sou eu... o teu Mário... em carne

e osso!
Entre abraços, lágrimas e beijos, acom-

panhados com palmas das pessoas amigas
e familiares, que fizeram questão de es-
tarem presentes neste acto único na vida
de um jovem casal, que o destino de forma
cruel quis que sofresse.

Sim... é caso para nos interrogarmos,

foram prestados todos os cuidados huma-
namente possíveis, o qual veio a recu-
perar.

Conseguiram por milagre, magia ou re-
sistência humana, revitalizar aquele corpo
e, algum tempo depois foi-lhe dada alta
hospitalar para que pudesse seguir a sua
jornada.

Claro que o Ti Mário nada possuía de
seu nesta terra alheia, mas, as ajudas sem-
pre estiveram presentes, tendo o Corpo
Consular de Portugal em Belém  ocorrido,
e,  logo se prontificou em lhe garantir o
alojamento, alimentação e bilhete de
regresso à sua Terra Natal.

O que acabo de narrar é uma história
verídica que merece ser analisada em to-
dos os seus aspectos, sendo de realçar a
equipa médica que o acompanhou com
profissionalismo e o Consulado de
Portugal em Belém, pelo humanismo dis-
pensado a um infeliz murtoseiro que, des-
ta forma, pode voltar à sua terra e ao seio
da família, ao contrário de muitos outros
que por lá ficaram sem ajudas, família ou
abrigo.

Infelizmente tenho exemplos chocantes
na minha família mais chegada. Ao de-
bruçar-me sobre este caso do Ti Mário,
chego à seguinte conclusão:

Primeiro: O clima do Brasil foi hostil
para com ele, contudo salvou-se;

Segundo: Cerca de trinta anos depois o
Brasil foi severo para com os seus filhos
Palmira e Cesário, que por lá deixaram
seus ossos e seus sonhos, em terra que
lhes foi severamente adversa.

Será que a “sina” do Ti Mário terá
previsto estes casos? Só o poder do Oculto
poderia responder a tal interrogação.

Para mim acho que há predestinações
a que a alma humana, quer queiramos ou
não, tem de estar sempre atenta. Há cien-
tista que afirmam que, neste mundo, há
razões que a própria Razão desconhece.

Depois do regresso do Brasil, o Ti Má-
rio, voltou ao seu trabalho na ria ou em
Matosinhos, sendo mais um, entre muitos,
a tentar orientar a sua vida de acordo com
a sua condição humana e da forma que
melhor julgava saber.

ENTRE PETINGAS E MIGALHASENTRE PETINGAS E MIGALHASENTRE PETINGAS E MIGALHASENTRE PETINGAS E MIGALHASENTRE PETINGAS E MIGALHAS      - O  Ressuscitado
(continuação do artigo da página 6)

Há na vida deste homem uma história
verídica que, apesar das memórias se irem
apagando, merece ser relembrada para
que os vindouros tomem dela conheci-
mento.

Assim, nos princípios dos anos trinta,
o Ti Mário, levado pela onda migratória
que na altura se fazia sentir, tenta me-
lhorar a sua vida, emigrando para o Bra-
sil. Para o efeito, seu sogro promete fi-
nanciar a viagem mediante hipoteca da
sua casa de habitação; casa que, como
muitas outras, nunca mais foi recuperada.

Ao chegar a Belém, no Pará, e enquanto
procurava local para se instalar e empre-
go, foi acometido por doença grave que o
iria colocar às portas da morte.

Levado para o hospital local, ficou in-
ternado, sendo-lhe diagnosticada doença
desconhecida com temperaturas altíssi-
mas, colocando-o em estado comatoso.

Esta situação iria prolongar-se por cerca
de mês e meio, e, sem que o doente mani-
festasse qualquer sinal de vida.

A dada altura, o doente foi visitado por
conterrâneos seus, preocupados com a sua
saúde. Ao falarem com o médico assis-
tente foram informados da hipótese de se
tratar da famigerada febre “pneumónica
ou influenza”, doença que vitimou milhõ-
es de pessoas após a guerra de 1914/1918.

Assim, os visitantes concluíram que o
nosso amigo Mário estaria à espera do seu
fim, ou já por lá caminharia. De todo este
estado de coisas resulta que um jornal

7

Esquina da Rua 1º de Dezembro com Trav. dos
Loureiros habitação da Coradinha e de muitos
murtoseiros.

como foi isto possível?
Agora, à distância, começo por

dar razão ao muito que se tem es-
crito sobre corpos que ao serem re-
movidos das suas  sepulturas, após
a terrível pneumónica, foram
encontrados de lado ou de barriga
para baixo. Isto dá que pensar!

Voltando ao hospital de Belém,
refere-se que a equipa que recebeu
instruções para deslocar o corpo
para a morgue, ficou estupefacta
ao notar um sinal ténue de vida
neste corpo dado como morto. De
imediato tudo se alterou ao doente

Escola António Praça (Escola dos Sinos) frequentada
pelos filhos do Mário Gradin
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pesca a sua actividade, uma epopeia
heróica, para a qual o Manuel estava
orientado, mas, que acabou por vir para
o Brasil, trabalhando como marceneiro e
carpinteiro, inclusivé construindo ele
próprio a sua casa, onde até hoje mora a
minha avó. A casa foi construída  num
grande terreno, e, ao lado d’ela, o Manuel
instalou um enorme salão com o objectivo

Manuel Fangueiro nasceu na
Póvoa de Varzim a
17.05.1907 era filho de Francis-

co Fangueiro que ostentava a alcunha de
(O Craveiro) nascido em 1866 e falecido
em 1958 e de Maria Rodrigues Maio.

O Manuel teve mais três irmãos: To-
maz, Jesuina e Rita; viveu na Póvoa até
aos vinte anos. Seguindo depois as pisadas
do irmão Tomaz, em 1926 chegou ao Bra-
sil, desembarcando em Manaus capital do
Amazonas em plena selva amazónica.

Após a sua chegada foi trabalhar na de-
molição de um  antigo presídio instalado
no coração da selva, naquela época in-
festada de vários perigos, que hoje, apesar
da  evolução e ocupação constante do país,
ainda persistem, tais como, bichos raros,
insectos e cobras venenosas. Os rios

no qual uma vez  o meu avô caiu,
tendo ficado muito doente, pois,
foi picado pelo mosquito que
transmite a febre amarela e quase
morreu. Ainda ficou algum tem-
po por aquelas paragens, mu-
dando posteriormente para a
cidade de Vitória no estado do
Espírito Santo, decorria o ano de
1930.

Com o inicio de uma revolução
aqui no Brasil, ele mudou-se para
a cidade de Rio Grande no estado
do Rio Grande do Sul, mais espe-
cificamente para a Praia do Cas-
sino para trabalhar como caseiro
(cuidar de uma casa) da família
Lórea. Neste mesmo período, foi

Manuel Fangueiro e Dilza Souza

Francisco Fangueiro pai do Manuel Fangueiro

Passaporte de Manuel Fangueiro Manuel Fangueiro

continuam infestados de piranhas
(peixe carnivoro), e este presídio
ficava ao lado de um grande rio,

chamado pelo Sr. António Simão Numa
para construir vários chalés de madeira,
dos quais, muitos ainda hoje existem em
bom estado de conservação, inclusivé, foi
assim que ele conheceu minha avó quan-
do foi executar alguns trabalhos de ma-
nutenção em madeira, na casa de um ale-
mão onde minha avó trabalhava, isto foi
pelos anos de 1938 ou 1939 quando
conheceu minha avó DILZA SOUZA que
havia chegado recentemente da cidade de
Santa Vitória do Palmar para morar no
Rio Grande.

Algum tempo depois o Manuel e a Dilza
casaram-se, e em Junho de 1940 tiveram
o primeiro filho Franklim de Souza Fan-
gueiro, e, até 1951nasceram do casal mais

5 filhos: Eloneida Fangueiro, Ana, Maria
Florence, Maria da Graça e Getulio
Fangueiro.

Filho e neto dos humildes pescadores
da Póvoa que destemidamente fizeram da
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Dilza Souza com os filhos. Ausente a filha Ana Fangueiro

Franklim Fangueiro pai de Jorge Fangueiro

pessoa muito boa, neste meio tempo,  tra-
balhava como carpinteiro e marceneiro e
minha avó cuidando dos filhos e traba-
lhando também. Assim, foram levando a
vida com muitas dificuldades, mesmo
aqui no Cassino.

Existem até hoje em perfeitas condições
várias casas que o meu avô construiu entre
elas o primeiro prédio onde foi instalada

Dilza Sousa com o neto Jorge Fangueiro

Morreu muito jovem, depois da morte
de meu avô a minha avó passou por mui-
tas dificuldades para criar os 6 filhos in-
clusivé teve que vender alguns bens que
tinha para poder sustentar a família, pois,
as coisas naquela época eram muito
dificeis de obter, mas, mesmo assim ela
criou todos com muito amor e carinho e
todos esses filhos estão vivos, dando-lhe
no total 24 netos, 27 bisnetos e 1 trineto,
mas, infelizmente meu avô só conheceu
um neto que é Fernando Luis Avelhano
Fangueiro, meu irmão mais velho.

Recentemente no ano de 2001 o meu
avô Manuel foi homenageado, tendo sido
atribuído o seu nome a uma rua aqui no
cassino “Rua MANOEL FANGUEIRO”.

Não sei se consegui relatar tudo, mas,
creio que dá para se ter uma ideia de como
era este poveiro descendente de pesca-
dores, conseguiu fazer-se reconhecer
como um destacado e respeitado  cidadão.

Através do vosso Boletim MARÉ quero
fazer uma justa homenagem à minha
linda avó Dilza Souza Fangueiro que hoje

de o  alugar para festas, e, nas épocas de
baixa procura, para habitação, só que todo
este projecto se ficou pelas intenções, pois,
as pessoas não tinham recursos naquela
época, então ele acabava emprestando as
instalações em vez de as alugar, era uma

a SAC (Sociedade Ami-
gos do Cassino)  clube
que hoje esta situado
num outro prédio mai-
or. Ele era uma pessoa
muito bem quista por
todos aqui na Praia do
Cassino,  gostava muito
de ir à praia junto ao
mar,  futebol, bailes, reuniões em familia,
etc. O meu avô e minha avó estiveram
juntos durante 24 anos, até ao dia da sua
morte em 17.07.1963 então com 56 anos.

está com a bonita idade de 87 anos, muito
lúcida e ativa. Como te disse desde a mor-
te de meu avô que ela lutou muito para
criar os filhos e ajudar também a criar
vários netos, trabalhando sempre activa-
mente em serviços pesados, é uma pessoa
extraordinária e muito especial, uma
verdadeira “MULHER DO MAR”.

(continua na página 14)

Jesuína Fangueiro, irmã do Manuel, com os filhos.
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Jorge Fangueiro neto do Manuel com quem o
Boletim MARÉ estabeceu  um belo contacto de

amizade. Obrigado pela disponibilidade!

Como tenho lido nos artigos do Boletim MARÉ e nos
livros “UMA PRAIA D’ELA” e “MULHERES DO MAR
MÃOS DE SAL” que me enviaram, é com satisfação que
são recordadas as Memórias dos nossos antepassados ao
longo de centenas de anos ligados ao mar. Grato por tudo.

Leonardo Fangueiro bisneto do Manuel

Rita Fangueiro irmã do Manuel Fangueiro

Manuel Fangueiro

Elementos genealógicos deste ramo dos Fangueiros.
Por: Óscar Fangueiro

Documento que atribui o nome de Manuel
Fangueiro a uma Rua do Rio Grande.

Jorge Fangueiro
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Peixeira de Ovar

“... e algumas, à cabeça, embalam nas canastras
os filhos que depois naufragam nas tormentas.”

Estrada fora
sempre ligeira,
a qualquer hora
grita a Peixeira:

“Mercá ... á ... á sardinha
frê ... ê ... êsca”

Apregoando,
mas sempre andando,
 aí vem contente
 vender à gente,
 fresca e vivinha,
a boa sardinha.

Desde a Vila à Costa
 quem é que não gosta
 d’ouvir tal pregão?
É ter num nadinha
a gorda sardinha
em cima do pão.

Sardinha assada
Coisa de nada
Coisa tão pouca!...
E só disto dizer
até sinto correr
a água na boca.

E sempre ligeira
na labuta sua,
grita a Peixeira
ao longe, na rua:

“Mercá ... á ... á sardinha
 frê ... ê ... êsca”

Poesia do livro: Mimosas de Oiro. De: Belmiro Adelino
Ilustrações de: António Mendes

Peixeira. Desenho a tinta da China

A sardinha lavada é colocada em esteiras para escochar e salgar frente à
torre semafórica na capitânia.

Peixeira com a filha pela mão
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PROBLEMA Nº46

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1-Referira. 2-Moura. 3-
Resumidas. 4-É um imposto; alberga;106
em letra romana (inv.). 5-Seixo; século;
ratar. 6-Mancha pigmentar; combate. 7-
Repreendes; fumo espesso (inv.). 8-Ima-
ginário; iludi (anag.). 9-Fugacho; sadio;
composição análoga à do álcool e do éter.
10-Rei (anag.); moroso; enguia. 11- Car-
pinteiraras. 12-Aparelho para surdos. 13-
Suicidais.
VERTICAIS: 1-Conserva frio. 2-Aquela
que evoca. 3-Dormitaras. 4-Quase leão;
cidade algarvia; situei. 5-Espeta o arpéu;
saudação (anag.); azáfama. 6-Situação di-
fícil; idosas. 7-Escapai (inv.); hábitos re-
ligiosos. 8-Ajuda a ver; feito (anag.). 9-
Cont. de prep.e pron. pess.; 601 em letra
romana; repugnância. 10 Nome de mu-
lher; ruela (anag.); nome feminino. 11-
Difundirei. 12-Amaciara. 13-Tuberculose
infantil.
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Caruma; acidos. 2-A-
mofinada. 3-Rebati; abatem. 4-Ole; exito;
aco. 5-Lulu; asa; avos. 6-Ocaso; abana.
7-Apelido. 8-Adida; acima. 9-Lama; ora;
amir. 10-Aro; trapa; oca. 11-Ralara; iterar.
12-Atapetava. 13-Atrasa; arolas.
VERTICAIS: 1-Carolo; alarma. 2-Eluci-
dara. 3-Rabela; imolar. 4-Uma; usada; ata.
5-Mote; opa; tras. 6-Afixa; orapa. 7-Iso-
lara. 8-Anta; apita. 9-Cabo; ada; atar. 10-
Ida; aboca; evo. 11-Datava; imoral. 12-
Económica. 13-Sumosa; araras.

Armando Rodrigues

Turma de camaradas no dia que prestaram provas de exame para obterem a “Carta de Mestre”
Reconhecem-se:Abraão Cação; Manuel Ramos; José Ramos; Delfim Lazera.

Pescadores na escola


