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Naqueles tempos, os períodos de
defeso  acarretavam muitas
tragédias que estalavam a

quietude vivida entre a classe piscatória
de Matosinhos, que tantas e tantas vidas
deu ao mar como tributo por aquilo que
dele arrancavam!

Na madrugada de 30 de Março de 1965
depois de um tépido dia de Primavera,
quente e sereno em terra, três homens
morreram nas ondas e dois outros
suportaram uma agonia incrível,
suspensos sobre o abismo da Eternidade.

E um deles - tristíssimo pormenor! -
com o corpo mordido pela água frígida e
a alma dilacerada, olhando o cadáver que
tinha entre os braços, o cadáver que não
abandonou ao oceano durante mais de
duas horas que pareceram séculos.

- O cadáver do seu próprio pai!
A pequena embarcação, tinha saído cer-

ca das 16H00 do Porto de Leixões com
destino aos pesqueiros que ficam em
frente a Francelos, duas milhas e meia a
Sul da Barra do Douro.

O barco de boca aberta, movido a motor
e com vela incorporada, tinha o nome de:
ZACARIAS-MARIA DO SAMEIRO  e
pertencia ao respeitado mestre Agostinho
Marques da Mata.

A bordo seguiam:
- António Moreira Ribeiro, conhecido

por António Travessas de 60 anos do lugar
da Amorosa em Leça da Palmeira;

-Tomás dos Santos da Russa de 50 anos;
- O filho do Tomás, Manuel dos Santos

da Russa de 30 anos ambos da Rua Brito
e Cunha 157;

- Luís Gonçalves de 49 anos da Rua
Conde Alto Mearim 1251;

- Américo André de Pinho o “Lero
Gaio”de 40 anos da Av.  Serpa Pinto, 128.

“A largada das peças” estendeu-se desde
o fim da tarde até meio da noite, com re-
sultados compensadores..., a maré rendeu
dez cabazes de sardinha.

Tudo correu bem até
cerca da uma hora e meia
da madrugada, depois
começou a cair uma ara-
gem fresca de vento Les-
te - e foi o desastre.

Quando já navegavam
para Leixões com a ajuda
do motor (que não  es-
tava a trabalhar bem), a
tripulação decidiu armar
a vela para chegarem
mais rápido à doca.

Com a precipitação do
momento os experimen-
tados pescadores não
montaram (como se im-
punha) o leme para equi-
librar a embarcação an-
tes de fazerem subir o
pano.

Com o barco desgover-
nado pela marola es-
trambalhada que já se fa-
zia sentir, uma rajada de
vento leste mais forte en-
cheu o pano, pondo uma
borda do barco no fundo.

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

Consulte o BOLETIM
MARÉ a cores na
Internet:
http://jornal.mare.googlepages.com

 O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!

Consulta dos: Jornal de Notícias e Primeiro de Janeiro.
(continua na página nº 4)
Por: Delfim Caetano Nora

Mas, estava escrito, que,  qual ave ferida, a catraia não chegaria a Leixões - pelo
menos com a sua preciosa carga de vidas humanas.

“És um valente!” – últimas palavras do Tomás
da Russa ao morrer entre os braços do seu filho.

Manuel dos Santos da Russa
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      Faina Maior (VIII)
Lembranças da Grande Faina - O “LAURENCINHA
Campeão da pesca do bacalhau 12 anos ininterruptos

De todos os pescadores destaco o
Francisco Emílio Baptista, o
«Laurencinha», da Fuzeta, no

Algarve - um homem excepcional, ma-
ravilhoso na faina da pesca. Segundo o
meus cálculos, para apanhar o equivalente
a cerca de 450/500 quintais de 60 Kg de
bacalhau em cada ano - que é o que este
homem tem estado a conseguir na última
década - só  as suas linhas pescaram 100
toneladas de peixe fresco por ano. E isto
é pescar! Creio que o Francisco Emílio
Baptista será certamente o pescador nº1
da pesca à linha de todo o mundo. Com
certeza no Canadá não haverá nenhum
que se lhe possa igualar nem em toda a
Nova Escócia, ou na Terra Nova, França,
Espanha, Estados Unidos ou em qualquer
outra parte. «0 Laurencinha é, sem
dúvida, um pescador que honra a Pátria
onde nasceu» - palavras do escritor
australiano Alan Villiers que classificou
o Laurencinha, no seu livro “The Quest
of the Argus”, de campeão mundial da
pesca do bacalhau.

Desde a campanha de 1939 que o Lau-
rencinha, natural da Fuzeta e campeão da
pesca do bacalhau, não conseguindo ja-
mais um outro pescador ultrapassá-lo.
Nesse ano, (1939) o primeiro que embar-
cou a bordo do  «Argus», pescou 337
quintais. Em 1940-427; 1941-415; 1942-
412; 1943-471; 1944-426; 1945-486;
1946-458; 1947-469; 1948-456; 1949-
426; 1950-450, o que lhe perfaz a bonita
soma de 5.237 quintais.

Bastante novo ainda, o Laurencinha
completou no passado dia 4 de Agosto,
38 anos de idade. Dotado de coragem, per-
severança, honestidade e amor ao traba-
lho, é respeitado por todos os seus colegas
e pelos seus superiores. Na vida familiar
é um verdadeiro exemplar de esposo e
chefe de família. Casado com Teresa Ro-
drigues da Hora, pai de 6 encantadoras
crianças que são todo o seu enlevo: 4 ra-
pazes e duas meninas, que vão dos 4 aos
13 anos.

É uma verdadeira escadinha, vistos to-
dos numa fotografia - dissemos-lhe depois
de termos as suas fotografias e a da sua
esposa. O Laurencinha sorriu e mais ain-
da riu quando lhe dissemos:

- Era um em cada ano, cada vez que re-
gressava da pesca!?

Em que ocasião sente mais saudades da
família?

- Quando estou na pesca!
E que sensação sente quando recebe

uma carta da sua esposa?
- Fico muito satisfeito e com prazer!
Durante os anos de campanha, quando

se sentiu mais alegre ao regressar à sua
terra?

- Sem dúvida, no ano que ganhei mais
dinheiro!

E o que apanhou mais temporal?
- Foi há quatro anos... apanhámos um

ciclone quando vinhamos a caminho dos
Açores!

Depois desta resposta, um curto silên-
cio. E o tempo urgia. Já iam proceder às
desamarras do navio que dentro de mi-
nutos partiria com rumo a Lisboa.

E as últimas perguntas foram feitas.Que
impressão lhe deixou o escritor Alan
ViIliers?

- Muito boa! Era uma bela pessoa!
Qual é a sua maior ambição?
- É ganhar dinheiro para me poder

sustentar e à minha família!
A breve entrevista tinha terminado.
Agradecemos-lhe as palavras que tinha

dispensado ao«Correio dos Açores».
desejando-lhe felicidades. Em seguida
despedimo-nos do sr. capitão Adolfo Si-
mão Paião Jr. e agradecemos-lhe a ama-
bilidade que teve para connosco, por ter
acedido ao pedido de entrevistar o pes -
cador Francisco Emllio Baptista, que, no
dizer do escritor Alan Villiers, é um
pescador que honra a Pátria onde nasceu.

Nº154 - Outubro 1951
Vêr “A campanha do ARGUS” pag.217 a 234.

Prestimosa colaboração do:
 MUSEU MARÍTIMO DE ILHAVO

Coleccão de Alexis Passechnikoff

Por: Maria Leonilde M. Carreiro
(Neta e filha de pescadores)

- 381!
Deve sentir-se orgulhoso com isso e por

ser campeão há 12 anos, observei:
-Não sou nada orgulhoso; simplesmente

modesto, mantendo a minha posição de
pescador!

A primeira vez que embarcou foi no
«Argus»?

- Não. Embarquei, primeiro no «Hor-
tense», 3 anos, depois no «Creoula» onde
andei 2 anos, e há 13 que estou no
«Argus»!

Antes de embarcar fazia alguma ideia
do que era aquela vida?

- É claro que não... apesar de nos
contarem muitas coisas!

Francisco Emílio Baptista (Laurencinha)
Fotografia oferecida pela esposa D. Teresa

Rodrigues da Hora em Julho de 1985 a Alexis
Passechnikoff.

O Francisco Emílio Baptista (Laurencinha)
faleceu em 22.07.1973 vitima de cancro na bexiga.

Nesta altura o nosso pai replicou:
- Na minha casa também são seis...mas,

o número de rapazes e de raparigas é ao
contrário!

E ainda ouvimos dizer a Ti Augusta no
«Tá Mar»

- A gente do mar sempre foi muito
castigadinha com filhos!

Mas as perguntas directas para o
«Correio dos Açores» queríamos fazê-las
a bordo do «Argus», e isto conseguimos
na madrugada de terça-feira.

Acompanhada pelo nosso pai, que du-
rante alguns anos embarcou no «Argus»,
e pelo nosso reporter fotográfico, dirigi-
mo-nos de lancha para bordo. Esperámos
ansiosamente a chegada do sr. capitão
Simão Paião Jr., que na véspera nos tinha
recebido amàvelmente e que ainda se
encontrava em terra mais o Laurencinha
e outro pescadores. Uma vez chegados a
bordo tiraram-se fotografias, uma delas
com o nosso tio Francisco Martins, cam-
peão dos Açores há 5 anos. E enquanto o
fotógrafo disparava a máquina, fomos
perguntando ao Laurencinha :

- Novamente campeão da pesca?
- Assim penso... como de costume!
- Quantos quintais de bacalhau

apanhou?
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...bacalhau senhor capitão!? (VIII)

José Fernandes Tato
Filho de João Fernandes Tato
e de Rosa de Oliveira, nasceu
a 26.08.1901 - Espinho

José O. Dias Cangalhas
Filho de Caetano O. D. Can-
galhas e Anna Gomes, nasceu
a 28.03.1901 - STª Marinha

João Maria Salgado
Filho de José Maria Salgado
e de Josepha de Jesus, nasceu
a 24.07.1898 - Ilhavo

Jeremias Pereira Americano
Filho de Jeremias Pereira
Americano e de Rosa Gomes,
nasceu a 16.11.1902- Espinho

Francisco Pinho Branco
Filho de Alexandre P. Branco
e Arminda O. Pinto, nasceu a
02.12.1902 - Stª Marinha

Domingos Silva
Filho de João Silva e de Maria
Gomes Ascenção, nasceu a
01.03.0892 - Santa Marinha

Claudino Nunes Arruela
Filho de Francisco N. Arruela
e Rosa Gomes Oliveira, nas-
ceu a 08.05.1902-Stª Marinha

Carlos Simões Ratôla
Filho de João Simões Ratôla
e de Maria Rosa Oliveira,
nasceu a 14.08.1903 -
Matosinhos

Bernardino dos Santos
Filho de António Santos e de
Maria Rosa, nasceu a
27.02.1885 - Paredes

Augusto Ferreira Lapa
Filho de David Ferreira Lapa
e de Rosalina Gomes, nasceu
a 01.01.1904 - Santa Marinha

Arnaldo Rodrigues Chalão
Filho de José R. Chalão e
Maria Gomes Cascareja, nas-
ceu a 06.01.1892-Stª Marinha

Armindo Lopes Acabou
Filho de Manuel Maria Aca-
bou e Maria R. V. D’Almeida
nasceu a 01.07.1899-Murtosa

Armindo José dos Santos
Filho de Francisco J.  Santos
e Anna Gomes Remelgado,
nasceu a 24.06.1904-Espinho

Américo Valente da Costa
Filho de Francisco V. Costa e
de Ermelinda Gomes, nasceu
a 24.09.1892 - Espinho

Albino Oliveira Meireles
Filho de António O. Meireles
e Rosa Ferreira Santos, nas-
ceu a 19.08.1903 - Espinho

Alberto Leite
Filho de Domingos Leite e de
Maria Gomes Lapa, nasceu a
18.02.1900 - Santa Marinha

Alberto Ferreira Neto
Filho de Francisco F. Neto e
Conceição André, nasceu a
15.05.1901-Stª Marinha

Adélito Pinho Cirnes
Filho de António P. Cirnes e
Maria Pereira da Graça, nas-
ceu a 07.12.1900-Stª Marinha

Bento Lopes
Filho de Manoel Lopes e de
Maria Oliveira Pinto, nasceu
a 10.08.1903 - Espinho

Delfim Pinho Branco
Filho de Delfim P. Branco e
Emília O. Gomes, nasceu a
02.04.1895 - Matosinhos

José Fortunato
Filho de Vicente Fortunato e
de Ana São Benta, nasceu a
26.01.1905 - Caxinas

José da Silva Fernandes
Filho de António F. Torrão e
Lucinda da Silva, nasceu a
15.12.1921 - V.Conde

Homens das lanchas, bateiras, chalandras e
dos dóris.

Homens dos lugres de velas enfunadas nos
mastros, que rumaram a noroeste em direc-

ção aos Grandes Bancos da Terra Nova.

Homens que lutaram seis meses em cada ano
contra a fúria implacável do Mar Ártico.

Homens das traineiras da pesca da sardinha,
que fizeram do Porto de Leixões o maior

centro piscatório de sardinha do Mundo.
Por: Mário Miguel e DelfimNora

José dos Santos Vilacova
Filho de Francisco dos Santos
Vilacova e Maria Olinda da
Purificação, nasceu a
29.07.1922 - Matosinhos

Prestimosa colaboração do: MUSEU MARITIMO DE ILHAVO
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Só pelas sete horas da manhã terminou
a agonia. Surgiu no local o arrastão
“Figueira” da praça de Aveiro de que é
mestre Joaquim Maia Romão.

Cautelosamente manobrou de modo a
chegar junto dos náufragos, que recolheu.
Depois efectuou algumas buscas no local
mas não apareceu algum cadáver.

Assim, o barco aproou a Leixões onde
deu entrada pelas 08H15 indo fundear no
cais do marégrafo.

O corpo do Tomás da Russa foi para o
Instituto de Medicina Legal enquanto o
Manuel Russa e o Luís Gonçalves eram
transportados ao hospital de Matosinhos.

Verificou-se aí que nada haviam sofrido
excepto o forte abalo moral e a algidez
decorrente do facto de terem passado
algumas horas dentro de água a baixa
temperatura.

“Duas das vítimas tinham-se salvo do
naufrágio da traineira MICEU
ocorrido há sete meses”.

Escusado será dizer que a noticia da
trágica ocorrência correu célere na vila
de Matosinhos e originou as habituais
cenas lancinantes. E não faltava quem
comentasse o que se passara com respeito
ao Tomás Russa e ao Américo Pinho. De
facto estava escrito que haveriam de
morrer no mar. Faziam parte da tripulação
da traineira MICEU que naufragou em
26.08.1964 após uma explosão do motor.

Na altura o Américo Pinho sofreu
algumas queimaduras.

Mas ele e o seu desdito companheiro
escaparam desse acidente afinal para aca-
barem por morrer no mar. Foi como que
uma dívida deixada em aberto que eles
tiveram que pagar pouco mais de meio
ano depois…
Por: Delfim Caetano Nora - Consulta dos: Jornal de
Notícias e Primeiro de Janeiro.

Nada o fazia prever num dia tão calmo,
mas, o certo é que de súbito (com o entrar
pela madrugada) se levantou uma aragem
fresca de vento leste que revolvendo a vela
do barquito o inclinou de forma a permitir
a entrada da água do mar, nestes
momentos muito estranbalhado. Vendo
que a embarcação corria riscos de
estabilidade, os homens lançaram-se para
a borda oposta, para que com o seu peso
o tarearem. Mas, a arriscada operação
teve efeitos trágicos, pois, dois homens
foram pela borda fora, desaparecendo
imediatamente no negrume da noite por
entre as vagas. Eram o António Ribeiro,
e o Américo de Pinho.

Isto não chegou para impedir que o bar-
co se alagasse totalmente, a ele se agar-
rando os restantes três homens.

Em situação aflitiva com o  corpo quase
totalmente imerso eles iriam começar uma
batalha pela vida que se estendeu ao longo
de horas. Apesar disso, ainda gritaram o
nome dos seus camaradas desaparecidos,
mas, a noite foi-se escoando até o rubor
do sol começar a aparecer no horizonte,
para lá das montanhas. A certa altura já
só havia ali dois homens e um cadáver.

Mais novo e mais forte, o Manuel da
Russa sustinha o pai á borda não permi-
tindo que ele mergulhasse para sempre.Ia-
o encorajando mantendo-lhe o moral...,
mas, não podia de forma alguma impedir
que o frio se fosse lentamente  entranhan-
do nos ossos do velho Tomás da Russa.

Sombras, cobriam-lhe os olhos de água,
e, os músculos outrora fortes, solidificados
por anos a remar contra as nortadas, tem-
perados pelo sol, pelo salitre e pelo iodado
das maresias, afrouxaram a pouco e pou-
co, e, mais um pescador se rendia á força
esmagadora do mar e à inclemência da
morte.

Perdidos, naquela imensidão, entregues
a si próprios e  ao destino do mar, pai e
filho abraçaram-se pela última vez .

Uma melodiosa e sentida frase escapou
dos lábios do rude e valente homem do
mar Tomás da Russa:

- ÉS UM VALENTE!e depois morreu…
Com o rosto molhado agora pelas vagas

e pelas lágrimas, o Manuel da Russa deve
ter jurado para si mesmo que o seu sacri-
fício não seria totalmente inglório:

- Ao menos não permitíria que o mar
lhe roubasse o corpo do seu querido pai.

E, durante horas, agarrado á borda do
barco, ele manteve junto de si num dis-
pêndio de forças que só poderá  parecer
inútil a quem não tem sentimentos, um
corpo do qual a vida se esvaíra já.

O ALVOR DOSO ALVOR DOSO ALVOR DOSO ALVOR DOSO ALVOR DOS
HUMILDES!!!HUMILDES!!!HUMILDES!!!HUMILDES!!!HUMILDES!!!

Américo André de Pinho (Lero Gaio)

António Moreira (Tone Travessas)

Tomás dos Santos da Russa (Garrafinha)

Um barco das peças a encher para os cabazes.
“Foto gentilmente cedida por Foto-Mar”
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Vivia-se sob o espectro da guerra e
da fome. Mantendo-se a tradição
dos últimos anos, um prolongado

e dramático defeso  fustigava a classe pis-
catória, acossada e condenada às grilhetas
da miséria que a tornava vulnerável a
aceitar, por qualquer preço, a inclemência
dos poderes da mãe natureza.

Nos meses em que pelas chaminés dos
empedernidos casebres do velho Bairro
dos Pescadores (alí p’rós lados da MARÉ)
não saía fumo, eram muitas e de vária or-
dem as carências que afligiam as famílias
humildes da nossa terra, que se viam de-
sesperadas, com as almas negras como
as negras noites,  por não terem que dar
de comer às ranchadas de filhos com que
a natureza os brindara.

Eles, vergados pela vergonha de pedir,
refugiavam-se a consertarem os apetre-
chos da pesca, ou debaixo das bateiras e
das chalandras a jogarem o quino e às car-
tas. Elas, sentadas nas bermas dos passei-
os, catavam os filhos ou remendavam os
parcos farrapos, cozendo chapa em cima
de chapa, arriscando-se a pagar oitenta
com uma coroa, se o polícia fosse de má
catadura.

Sobre aquelas almas esfomeadas, paira-
va a maldita tísica, que constantemente
fazia vítimas inocentes, mesmo no seio
das famílias com mais posses, e, eles an-
gustiados, mas, prontos para o que der e
vier, com os olhos de água, lendo o espre-
guiçar do mar e os ouvidos atentos ao ma-
rolhar das toadas, mal viam vir O Senhor
ao Mar, ou vislumbravam uma sota de
tempo, os homens, que não tinham medo
de morrer, só tinham medo de naufragar,
não olhavam para trás..., preparavam bar-
cos e remos e era vê-los sair em fila por
esse mar de Cristo fora, à procura de meia
dúzia de sardinhas, uma teca de fatocos,
ou um safio sem olhos para enganar os
estômagos mirrados, que há muito, já nem
horas davam!

Em terra, vê-los partir não era triste...
havia a esperança...!

Já com os barcos a pairar na restinga e
as boinas nas mãos, benziam-se entoando:

-Vamos na hora do Mártir S. Sebastião
e do Santíssimo Sacramento!

De xailes negros pela cabeça, descalças,
com os pés gretados pelo salitre e pelo li-
mo das pedras, elas, passeavam inquietas
sobre as areias da Praia Velha, e, respon-
diam-lhes:

- Que Deus vos leve e traga a salvamen-
to e o Senhor dos Navegantes vos proteja!

Os defesos do nosso sofrimento!!!
Depois...como naquele dia, implacáveis

surgiam as noticias, copiosamente chora-

das por todos os Olhos do Mar.
- A Oeste do Porto de Leixões naufragou

um barco de pesca morrendo afogado um
dos seus tripulantes!

Na manhã de anteontem 12.04.1940
por volta das 10 horas, saiu de Leixões,
com destino as pedras a Norte da Galega
(Pedra Nova, Vareiras, Igreja ao Monte,
Igreja à Freguesia etc.), o barco «Mártir
S. Sebastião - Senhor de Matosinhos» tri-
pulado por António da Costa Peneda, Se-
rafim Félix Rojão, António da Costa
Branco, Agostinho Rodrigues da Silva e
Lino Ferreira Maravalhas, tendo como
arrais José Félix Rojão.

Com o vento de feição, o barco nave-
gando à vela, pairou por alturas de Ovar,
lançando ali as redes, dia de má pescaria,
o arrais deu ordem para regressar a Lei-
xões, sendo de novo erguido o pano que
a nortada forte enfunava, imprimindo à
frágil embarcação marcha veloz sobre as
vagas que já então ameaçavam encrespar-
se com violência.

O vento redobrou de velocidade-norta-
da agreste-e o barquito conseguiu chegar
em frente ao Esporão do Porto de Leixões
cerca das 14H00.

Navegava pelo Oeste defendendo-se das
rajadas que o faziam inclinar demasiado,
ameaçando voltá-lo.

Apesar de todos os esforços do arrais

António Gonçalves de Castro Peneda (Falecido)
Filho de Manuel G. C. Peneda e Maria Carriça

Nasceu a 24.06.1900 na Póvoa Varzim

Francisco Matias Amaral (Arrais do barco salvador)

António da Costa Branco
Filho de João C. Branco e
Maria  Dores Luíza,
nasceu 09.12.1930 em
Matosinhos

José Félix Rajão
Filho de Joaquim Felix Rajão
e Maria das Dores, nasceu a
21.10.1935 em Leça Palmeira

Lino Ferreira Maravalhas
Filho de Joaquim F. Ma-
ravalhas e Guilhermina P.
Silva, nasceu  15.12.1905
na Póvoa Varzim

forços foram inúteis, a vaga alterosa que
fazia não os deixar avançar, já exaustos e
sem forças quase perderam a esperança
de se salvarem.

À distância, vinha de vela o barco P. L.
626 Senhora de Fátima do qual era arrais
Francisco Marcelino Amaral e tripulado
por cinco homens. De bordo da pequena
embarcação foi presenciado o desastre.

Forçando a vela o arrais bordejou o
barco para chegar mais rapidamente ao
local do sinistro. Arreada a vela tratou-se
do salvamento dos náufragos sendo
tirados das águas cinco, não tendo sido
encontrado o infeliz António Gonçalves
de Castro Peneda de 40 anos casado, que
deixa na maior miséria a mulher e seis
filhos contando o mais velho 15 anos.

O arrais do barco desaparecido foi salvo
após grandes esforços de seus salvadores,
chegando a terra inanimado, valeram-lhe
os rápidos socorros que no Posto de
Socorros a Náufragos lhe foram prestados
pelo médico Sr. Dr. Adriano Rodrigues
Paixão e pelo mestre do «Carvalho
Araújo» Sr. José Maria Caetano Nora que
lhe forneceram roupas e bebidas quentes.

A triste ocorrência emocionou profun-
damente o bairro piscatório de Matosi-
nhos, onde a vítima residia com sua mu-
lher D. Elisa Ferreira Maravalhas de 37
anos, da Póvoa Varzim e seus filhos.

Por: Delfim Caetano Nora e Israel Moreira

O ALVOR DOS HÚMILDESO ALVOR DOS HÚMILDESO ALVOR DOS HÚMILDESO ALVOR DOS HÚMILDESO ALVOR DOS HÚMILDES
Os defesos do nosso sofrimento!!!

do Sr. de Mato-
sinhos não foi
possível fugir e
uma volta da
nortada e o barco
metendo a borda
na água afun-
dou-se rapida-
mente.

Os tripulantes
tentam alcançar
a terra a nado,
mas os seus es-
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BERNARDINO EN-
CARNAÇÃO BRENHA

(Fogueiro)
Filho de José Vicente Brenha

e de Maria Espirito Santo,
nasceu a 03.05.1895 em Faro.

Era viúvo de Gertrudes de
Jesus e estava radicado no Nor-
te há muito tempo, pois, come-
çou a vida no arrasto em 1922.

Era reservista da Marinha de
Guerra Portuguesa e morava
na Rua de Santa Lúzia nº 361
Monte dos Burgos - PORTO.

O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!! - MARÇO 1954,
naufrágio do rebocador NEIVA e da fragata FIGUEIRA DA FOZ

POR: Israel Moreira; Mário Miguel e Delfim Nora.

JOSÉ ANTÓNIO
MARQUES SILVA

(Fogueiro)

Filho de Pedro Maria Silva
e de Emília Marques, nasceu
a 02.04.1915 em Santa
Marinha.

Morava em Lavadores - Ca-
nidelo

Ainda eram audíveis os ecos dos
gritos estridentes espalhados pelas
nossas praias, que abafaram o

roncar cavernoso do oceano depois de
02.12.1947, e,  nova tragédia fazia mer-
gulhar as sofridas gentes do mar, em novo
e profundo luto.

Foi com emoção angustiosa e dolorosa-
mente triste, que esta terra mártir tomou
conhecimento que num cantinho impre-
gnado de odor a sal marinho, repousavam
treze inocentes almas, que viram num gol-
pe vertiginoso as suas embarcações sub-
mergir no abismo, com todos os seus tri-
pulantes.
  O rebocador NEIVA e a fragata FIGUEI-
RA DA FOZ, da Firma Lemos Gomes &
Cª. Ldª. com sede na Rua do Montebelo
169 Foz do Douro, tinha como sócio
gerente Bernardino Meneses Lemos,
naufragaram quando estavam em
deslocação de Setúbal para o Porto. A
fragata trasportava uma carga de cimento.

As embarcações saíram de Setúbal a
21.03.1954, mas, o alerta do seu desapa-
recimento só foi dado a 26 de Março.

Sendo assim, a data provável do naufrá-
gio terá ocorrido entre 21 e 22 de Março.

A confirmação da tragédia foi feita por
um arrastão espanhol.

Durante as pesquisas, o rebocador MA-
RIALVA encontrou uma baleeira do NEI-
VA à deriva, semi-afundada, com o tripu-
lante da fragata Henrique Simões a bordo,
mas, já cadáver.

O local provável da ocorrência foi de-
terminado nos profundos ao largo de NA-
ZARÉ.

A causa do naufrágio foi o forte tempo-
ral que assolou a costa portuguesa nesses
dias.

As tripulações das duas embarcações
eram homens experimentados ligados ao
mar à muitos anos.

ARMANDO FERREIRA NETO
(O SERRANO)

Filho de Manuel Ferreira Neto e de
Maria de Jesus (Vilara), nascido a
23.11.1908 - Matosinhos, morador na Rua
dos Dois Amigos Nº 298 em Leça da
Palmeira.

O Armando foi pescador da sardinha e
mestre nas traineiras: Infante Santo; Stº
António do Monte e Stª Cruz 3º, entre
outras.

Pescador bastante conhecido, era primo
dos Batotas, do Zé e Justino etc., no en-

se prolongavam para o Rio dos Tanques e
lingueta da descarga do peixe.

Também o seu filho Manuel para além
de meu parente e companheiro na Escola
Infante D.Henrique passou pelo Clube que
tinha o campo lá para os lados dos
bordeiros do Sardoal. O Manuel foi uma
das vítimas da doença dos pézinhos.

Digo parente, porque aquando da ocor-
rência que vitimou o Armando, tinha eu
onze anos, as mulheres em minha casa,
em especial a minha mãe e a minha avó
Joana Vilara, passaram a andar de luto
durante uns meses, pelo parente Armando
que tinha andado ao mar com o meu avô
Delfim na traineira Stª Cruz, nos anos
quarenta.

O cadáver do Armando apareceu a
05.09.1954 no saco do Arrastão Miragaia
e foi reconhecido pela viúva Maria Dias
da Costa através de pedaços de roupa e
pelo cinto das calças.

Esta família, já anos antes tinha sentido
o sabor amargo da tragédia quando a
02.12.1947 morreu o cunhado do Arman-
do de nome Júlio Dias da Costa Araújo a
bordo da traineira Maria Miguel, e, em
11.05.1932 no “Encalhe do Gauss” entre
as seis vítimas desta lamentável tragédia
se encontrava o seu primo António Mar-
tins Vinagre filho da Ti Emília Vilara.

tanto, foi através do
desporto que atingiu
notariedade nas mar-
gens do Rio Leça, ao
defender as cores do
Leça F.C. nos tempos
em que os picos da
rivalidade com o
Leixões azedavam as
relações das duas
comunidades que para
além das quatro linhas O rebocador NEIVA
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ARTUR FERNANDES
SILVA

(Marinheiro)
Filho de Alberto Timóteo da

Silva e de Adelaide da Silva,
nasceu a 02.06.1912 no Porto.

Morava na Rua do Comércio
do Porto - Porto

JOAQUIM SÁ
(Contra-mestre)

Filho de António de Sá e de
Rosa Alves Abreu nasceu a
12.10.1901.

Pescador do bacalhau no Iate
NAVEGANTES e Lugre
GENOVEVA.

Morava na Calçada da
Arrábida 383 Foz do Douro

AURÉLIO NEVES
(Maquinista)

Filho de Joaquina Rosa nas-
ceu a 11.02.1888 em Massare-
los.

Foi maquinista nas trainei-
ras da arte do Cerco Ameri-
cano durante muitos anos.

Morava na Rua do Campo
Alegre (Bairro Passos José)

FRANCISCO PINTO
MONTEIRO

(Fogueiro)
Filho de António Monteiro

e de Joanna Oliveira Pinto,
nasceu a 27.01.1908 em
Canidelo - Gaia.

Morava no Lugar da
Corredoura Oliveira do Douro.

MANUEL D’OLIVEIRA
(O Caseiro)
(Marinheiro)

Filho de Joaquim de Oliveira
(O Caseiro) e de Margarida
Pereira, nasceu a 20.12.1885
em Espinho.

Morava na Afurada - Santa
Marinha

HENRIQUE COSTA
(Marinheiro)

Filho de António Costa e de
Maria Oliveira Soares, nasceu
a 29.06.1902 em Lordelo do
Ouro.

Morava na Foz do Douro.

ALBINO JOSÉ
MORAIS LAGO

(Marinheiro)
Filho de Júlio José Lago e de

Margarida da Conceição Lago,
nasceu a 17.02.1920 em
Massarelos.

Morava na Rua do Casal

JOAQUIM CORREIA
ALMEIDA

(Mestre da fragata
Figueira da Foz)

Filho de Joaquim Correia de
almeida e de Camila Rosa da
Costa, nasceu a 09.12.1901 em
Santa Marinha.

Morava na Rua Viterbo de
Campos nº6  V.N.Gaia

JOSÉ JOAQUIM
ALMEIDA LAPA

(Marinheiro)
Filho de Joaquim Correia de

Almeida e de Elisa Cândida
Lapa, nasceu a 12.07.1920 em
Santa Marinha.

Era filho do Mestre da Fra-
gata.

Morava na Rua de Trás
(Candal).

HENRIQUE SIMÕES
(Marinheiro)

Filho de António Simões e
de Maria Pereira, nasceu a
03.04.1915 em Piões Cinfães

Foi encontrado pelos ho-
mens do Rebocador MARI-
ALVA, no bote do rebocador
NEIVA já cadáver.

Morava na Rua Viterbo de
Campos V.N. de Gaia.
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O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!! - A Traineira MICEU
Homenagem ao “Pessoal do Fogo”: António Ramos e Fernando Flores

António Ramos Monteiro Júnior motorista da
MICEU

Construída em 1956 no Porto, por
António Gomes Martins Ldª a traineira
MICÉU tinha a matricula VC 797 C e
pertencia ao armador Pereira Mendes &
Cª. Ldª.

As dimensões desta embarcação eram
as seguintes:

- Comprimento 20,62m;
- Bôca 5,08m;
- Pontal 2,26m.
Características do motor:
IDI - 240BHP - 500 r.p.m.
1956 - Masch - KielAkfieng
Na noite de 26 para 27 de Agosto de

1964, deu-se uma violenta explosão a
bordo da traineira MICEU, que provocou
a morte a dois tripulantes  e o afundamento
da dita traineira.

Relatos da Imprensa
Na madrugada do dia 27, pouco depois

das 02H00, entrou no Porto de Viana do
Castelo, a traineira NARCISO de Mato-
sinhos, governada por Manuel Agonia da
Nova nascido a 25.09.1937 na Póvoa de
Varzim, que trazia a bordo a companha
da traineira MICEU também de Matosi-
nhos, pertencendo à Empresa Pereira
Mendes & C.ª Ldª.

Alguns dos tripulantes da embarcação
onde se verificou a ocorrência, encontra-
vam-se feridos face à violência da explo-
são do motor.

O acidente ocorreu cerca das 22H30
quando a Miceu trabalhava ao largo de
Vila Praia de Âncora com uma tripulação
constituída por cerca de 40 homens.

Segundo relatos, a MICEU já tinha nos
tanques 600 cabazes de peixe, quando su-
bitamente, o motor explodiu e a embarca-
ção se incendiou. Embora quase desne-
cessário devido ao estrodo e às chamas
produzidas pelo incêndio foi emitido de
imediato via rádio um pedido de socorro
que trouxe até junto da traineira sinistrada
várias embarcações do mesmo tipo, tendo
sido a traineira NARCISO a primeira que
se acercou da MICEU.

Primeiro foram transferidos os tripu-
lantes atingidos pela explosão e que se en-
contravam queimados. Depois, rapida-
mente os restantes, já que não foi possível
fazer mais nada pela traineira atingida.

A NARCISO rumou para o Porto de Via-
na do Castelo onde a aguardavam ambu-
lâncias da Cruz Vermelha e dos Bombeiros
Municipais e Voluntários que transporta-
ram os feridos para o Hospital da Mise-
ricórdia.

Ficaram internados com ferimentos

ligeiros:
-Américo André de Pinho (O Lero Gaio)

de 39 anos da Av.Serpa Pinto 128;
-António José da Silva de 33 anos da

Arribação, Murtosa;
-Agostinho Marques da Mata de 31 anos

morador na Rua do Godinho 533;
-José António Gomes Ferreirinha de 25

anos morador na Rua Silva Pinheiro;
Ficaram internados com feridas graves:
-Alfredo Macieira de Castro “O Viçosa”

de Leça da Palmeira;
-António Monteiro do Bairro das

Condominhas em Lordelo do Ouro;
-Fernando Carneiro Flôres da Rua

Álvaro Castelões em Matosinhos.
Posteriormente, em consequência dos

graves ferimentos provocados pela
ocorrência, vieram a falecer:

-António Ramos Monteiro Júnior natu-
ral de Lordelo do Ouro, nascido a
06.04.1908. Casado com Idalina Dias Fer-
reira Assunção. Deste casamento nasce-
ram: Maria Idalina; Maria Odete e José
António. O Sr. Ramos, saudoso e experi-
mentado maquinista, amigo e admirado
por toda a classe, trabalhou nas traineiras
Sr. Matosinhos e Sta. Apolónia governadas
pelo meu avô Zé Norinha, nas quais tra-
balhou como moço o nosso amigo Ti Car-
los Brandão que nos confirmou algumas
das informações aqui descritas.

-No dia 29 de Agosto faleceu o jovem
ajudante de motorista Fernando Carneiro
Flôres nascido a 23.11.1933 em Matosi-
nhos. Filho de Francisco Carneiro Flores
(Bié) e Deolinda Marques dos Santos (La-
gareira). O Fernando era casado com Ma-
ria Amélia Silva e deste casamento  nasceu
um filho de nome Fernando Flores. Fernando Carneiro Flores ajudante da MICEU

Traineira MICEU, 11.12.1963. Foto cedida gentilmente por FOTO-MAR

O funeral deste admirado e corajoso pro-
fissional realizou-se a 01de Setembro para
o Cemitério de Sendim em Matosinhos,
sendo acompanhado por toda a companha
da MICEU.

Por: Delfim Nora e Mário Miguel
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Agostinho Marques da Mata mestre da MICEU

 A Traineira MICEU

Causas da ocorrência
Muitos dos intervenientes nesta ocor-

rência já partiram, mas, depois de ouvir
algumas testemunhas, chego a uma versão
aproximada dos factos. Sobre as causas  e
efeitos desta terrível ocorrência foram-me
relatados pormenores altamente arrepi-
antes e chocantes para serem apresentados
nestas curtas páginas.

Neste artigo fico-me por aqui. Quando
ultimar o livro   ...entre petingas e migalhas!...entre petingas e migalhas!...entre petingas e migalhas!...entre petingas e migalhas!...entre petingas e migalhas!
vou ver se arranjo coragem para abordar
o que realmente se passou.
Resumo do relato de uma testemunha

“Os barcos saíram de Leixões  rumo
ao Norte. Em frente do farol  Montedor a
MICEU foi a única a largar enquanto as
outras continuaram o seu rumo. Depois
de enxugarmos mais um lanço que nos
encheu seiscentos cabazes de sardinha
nos tanques, o pessoal preparou-se para
comer. Os homens do fogo, faziam a co-
mida utilizando  uma botija de gás. En-
tretanto, o motorista Monteiro e o aju-
dante Flôres foram ao convés para tratar
de uma avaria, tendo ficado responsável
pela condução do motor o ajudante  Viço-
sa, que não viu a  àgua a ferver saír do
tacho e abafar o lume, mas,o gás conti-
nuou a sair pela válvula da botija e a ser
aspirado pelo motor, que, rapidamen-
te,desarborou. Simultâneamente o mestre
mandou dar avante, mas, o barco não
reagiu e pela chaminé começaram a sair
resíduos estranhos. Face à critica
situação, numa louvável tentativa de fazer
parar o motor o motorista Monteiro e o
ajudante Flôres exposeram-se a   abrir
uma purga do motor  que teve como con-
sequências a inflamação do gás livre da
casa da máquina provocando uma enorme
explosão seguida de violento incêndio”.

Alfredo Macieira de Castro
Ajudante da traineira MICEU. Um
ano depois deste sinistro, este
tripulante esteve envolvido na
tragédia da traineira PADRE
CRUZ, sendo um dos seus onze
sobreviventes. Actualmente encon-
tra-se a trabalhar no Canadá.

Amadeu Ferreira da Piedade
Nasceu a 17.11.1919, Filho de
Manuel da Piedade e Rosa F.
Guedes

Domingos da Silva
Nasceu a 19.05.1936, filho de
Afonso Silva e Maria José

Francisco Ferreira da Piedade
Nasceu a 02.01.1945, filho de
Amadeu F. Piedade e Dina F. Maia

João Gomes Marafona

José António Gomes Ferreirinha
Filho de Joaquim Gomes
Ferreirinha e Margarida Ferreira
Conceição

Manuel Agonia da Nova mestre
da traineira NARCISO. Depois
de deixar os feridos em Viana,
esta traineira rumou a Leixões
debaixo de um denso nevoeiro,
trazendo a bordo a martirizada
companha da traineira MICEU.

Manuel Fernandes Areias
 (Moço da traineira MICEU)
Nasceu a 08.01.1948, filho de

Manuel Fernandes Areias e
Felicidade dos Santos da Russa.

O pai do Manuel,  faleceu na
grande tragédia de 02.12.1947 a
bordo da malograda traineira
D.Manuel, e, nunca mais
apareceu. A mãe Felicidade da
Russa, ficou gravida e um mês
após  a morte do seu homem, deu
à luz um rapaz que recebeu o nome
do seu falecido pai Manuel
Fernandes Areias.

Armando Caetano Nora

António Pereira Mendes
Nasceu a 30.11.1930, filho de
Carlos P.Mendes e Conceição
Giesteira

Francisco da Cruz Rajão

Carlos Camilo Crista



RECORDAÇÕES

Lingueta do Cais do Sul

Muitos moços passavam uma safra completa sem sairem da traineira. Havia
sempre um camarada que ajudava os frágeis moços a remar até às traineiras.

Recreando o funcionamento da candonga. Os compradores juntavam-se em redor
das vendedeiras, que, aos lanços, iam vendendo as tecas de fanecas, as parcelas de
linguados ou caldeiradas de sardinha e/ou peixe diferente.

Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:
Existia a “candonga“ à entrada da lota e mais tarde junto à

Ermida do Senhor do Padrão, onde se vendia o quinhão dos
pescadores e o peixe obtido por outros processos.O peixe vendido
era essencialmente sardinha. Embora ilegal, a candonga era
”tolerada” pelas autoridades. Para render mais, as candongueiras
vendiam o peixe dos clientes em tabuleiros, sendo pagas pela
venda de acordo com o sentimento dos clientes e, por vezes,
com o desvio de algum peixe sem que o cliente se apercebesse.

A candonga funcionava paralelamente com a lota,
inclusivamene no próprio horário de funcionamento, mas sempre
dependente do funcionamento da lota, como é óbvio. Desta
actividade ilegal dependeu muita gente, alguma dela com bons
proventos.

Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:

As traineiras saíam aos domingos às 10 horas da noite, cons-
tituindo um espectáculo de luzes em movimento, dentro e

fora do Porto de Leixões, luzes que se tornavam cada vez mais
longínquas até se perderem de vista. Ao passarem no farol, as
companhas das traineiras descobriam-se, retirando da cabeça o
boné ou boina, em sinal de respeito à natureza, num gesto de
imploração a Deus para que lhes desse boa viagem e os fizesse
regressar de novo a terra, sãos e salvos (o mesmo gesto era re-
petido à entrada em sinal de agradecimento).

No cais, junto ao farol do molhe sul, havia uma multidão de
pessoas, homens e mulheres, novos e velhos, assistindo a esse
espectáculo único, que era a saída das traineiras para o mar,
tornando-se também n’outro espectáculo, dentro do espectáculo
oferecido pela saída das traineiras em simultâneo.

Há hora de saída para o mar, convergiam esbaforidas de todos os cantos, como
gaivotas famintas para a boca da doca, dezenas de traineiras numa tentativa de
anteciparem a chegada aos pesqueiros. No meio de muita fumarada, as máquinas
faziam um “trebuto de barulho” audível para lá do Campo da Feira.

Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:

Quando era jovem, assistia durante a semana à saída e/ou
entrada das traineiras na Doca de Leixões e, juntamente

com outros colegas, tentávamos adivinhar a identidade das
traineiras pelo bater dos seus motores.
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Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:

Os camaradas se dirigiam para bordo das traineiras,
gritando, com uma mão junto à boca, o nome da sua
traineira, “ó da IBÈRIA, ó do LOBO DO MAR “, para

os moços os virem buscar à lingueta do Cais do Sul ou às escadas
do Porto de Serviço em Leça.

Na foto da esq. pª a dir.: João Traquina, Alberto Crista, Carlos Poeta e Simão.
De Joelhos: Almerindo Paquete, e Avelino Neves.



Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:

O Café Lisbonense, mais conhecido por Café do Abel, o Café
Pátria e o Café Porto-Mar, este mais frequentado pelos mes-

tres, o primeiro mais para os camaradas, fervilhavam de vida.
O Café do Abel era um local de jogo de damas, dominó e car-

tas. O barregar e o bater das pedras nas mesas, misturados com
o fumo do tabaco, tornava o ambiente ensurdecedor e pesado.

Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:

As ruas de Matosinhos respiravam actividade, vendo-se as
mulheres das fábricas de conserva ou dos armazéns de salga,

correndo para o trabalho; ouviam-se os toques estridentes das
fábricas conserveiras a chamarem as suas operárias. As camio-
netas a descarregarem as caixas de peixe nas fábricas. A fábrica
da tripa a incomodar com o seu cheiro pestilento, especialmente
nos dias em que o “ tecto estava baixo” ( céu encoberto ou dias
de chuva ).

Recordo que:Recordo que:Recordo que:Recordo que:Recordo que:

Os pescadores
passavam se-

manas sem ver os fi-
lhos, pois, as “ordes“
eram de aviar e an-
dar”, isto é, partir pa-
ra o mar logo que ter-
minada a descarga e
venda do peixe pes-
cado.  Então, era o es-
pectáculo dado pelas
mulheres dos pesca-
dores a correrem com
outros ”baúzes ou ces-
tas” com o comer para
os seus “homes“, que
não tinham possibili-
dade de se irem aviar
a casa.
Tenho saudades doTenho saudades doTenho saudades doTenho saudades doTenho saudades do

tempo em que:tempo em que:tempo em que:tempo em que:tempo em que:

Se viam grupos de
pescadores à es-

quina da pensão Grilo
e da Fábrica de Conservas Continental, no cruzamento das ruas
Heróis de França e do Godinho, à esquina do ”Travincas“, no
cruzamento da rua do Godinho com a avenida Serpa Pinto, ou à
esquina do Café Girassol, cruzamento da avenida Serpa Pinto
com a rua Conde S. Salvador, esperando ”ordes“.

Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:

As redes das traineiras eram tiradas de bordo, no Cais do
Sul, para camionetas ou carros de bois, que as transportavam

para os ”bordeiros“, das “Caninhas Verdes” ou para o lado de lá
da Circunvalação, para secarem e serem reparadas por homens
e mulheres, os “velhos e velhas de terra“.

Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:Tenho saudades do tempo em que:

Todas estas coisas e muitas outras aconteciam em Matosinhos,
em que o dinheiro girava com bastante facilidade, nas mãos

de alguns poderosos, enquanto outros viviam na maior miséria,
uma repartição da riqueza completamente desiquilibrada.

Hoje Matosinhos é completamente diferente do que eu conheci
na minha juventude. Umas coisas para melhor..., n’outras
nem é bom falar. Barcos abatidos e empresas
fechadas, sem os responsáveis levantarem um dedo.

POR ISSO TENHO SAÚDADES
Texto:MANUEL CAÇÃO.  Fotos e legendas: Delfim Nora

Recordo que:Recordo que:Recordo que:Recordo que:Recordo que:

A descarga da sardinha era feita de forma escravizante; carre-
gada em cabazes enfiados em bordões suportados e transpor-

tados pelos pescadores descalços e molhados, quase sempre até
à cintura e em dias de chuva...era uma geral, trabalho escravo
que, felizmente, desapareceu com a construção dos cais.

A pacata Av. da República, hoje transformada para passarem os “comboios”.
Uns gastam milhões para retirar os comboios das suas principais artérias,
tornando-as mais airosas e atraentes. Nós gastamos milhões para os retirar e
voltar a instalar. A esses ..., inventores, ainda lhes são atribuídas “Comendas”!!!

O que restava da lingueta, há um ano.

A descarga da sardinha. Não morriam no mar...!? Morriam esmagados ou
eram estropiados em terra.

Mulher do mar vestida a “rigor”. Xaile, avental,
saia preta, meia de vidro e chinela.

Com chuva, sol, frio e vento, uma vida inteira a tratar das redes, para comer
umas migalhas de pão e uma tijela de caldo.
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PROBLEMA Nº48

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1-Sossego; magnetizara.
2-Pref. negação; particularidades. 3-Teci-
do fino; ajustas. 4-Saudação; manobra;
105 em letra romana. 5-Mama; é um sal
de fruta; solo. 6-Acarideos; fazer duação.
7-Resumiria. 8-Senhora; invertes. 9-Ma-
cho da cabra; puras; dois (anag.).10-Letra
grega; latidos prolongados e lamentosos
dos cães; é uma estrela. 11-Limpas; ba-
tráquio. 12-Poupado; acordo politico. 13-
Ramudos; o cântaro também a tem.
VERTICAIS: 1-Governar; gracejar. 2-O
que amolece; aqui. 3-Assaltado; pedra
moínho (inv.). 4-Apanhadeira; fio metá-
lico; espaço de tempo. 5-Lama; capa sem
mangas; hábitos. 6-Tabaco moído; terra-
moto. 7-Onde não se pode entrar (pl.). 8-
Unidade base do sistema métrico; está no
presente do verbo ser. 9-Homem mui pe-
queno; 555 em letra romana; diabo. 10-
Pron. pess. pl.; filtrais; pura. 11-Aparên-
cia; grosseiros. 12-Acusada; que varia fre-
quentemente. 13-Membro das aves; alber-
garia.

Armando Rodrigues

(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Vosear; tragam. 2-E-
dil; ela; mate. 3-Tonel; meras. 4-Aragem;
maneia. 5-Seguraras. 6-Ar; mirones; pa.
7-Im; talam; ja. 8-Po; lidador; ut. 9-Ca-
marates. 10-Animal; solida. 11-Dever; se-
lar. 12-Agil; rir; vote. 13-Salame; idosas.
VERTICAIS: 1-Vetada; piadas. 2-Odor;
rio; nega. 3-Sinas; civil. 4-Elegem; lame-
la. 5-Legitimar. 6-Re; muradal; re. 7-La;
rolar; pi. 8-Ta; manadas; ri. 9-Maremotos.
10-Amenas; relevo. 11-Gares; silos. 12-
Atai; pau; data. 13-Mesada; teares.

Nesta foto dos anos cinquenta tirada pelo António director do “Baile dos Soquinhos” entre os “Cinco Violinos”,
reconhecem-se: Augusto Silva (Sabas); O saudoso Ni Jacob; Augusto Mesquita  o Aniceto e as BANDEIRAS
DO GLORIOSO LEIXÕES acompanhando estes adeptos até Coimbra.

Em Coimbra... sempre atrás do LEIXÕES


