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

Num curto intervalo de dois meses,
estes três irmãos, despediram-se
das areias doiradas da Praia Velha

e partiram em frágeis barquinhos à vela,
impelidos por rijas nortadas, sul abaixo...,
à procura de pão para as suas famílias, e,
o luto, entrou por duas vezes nos humildes
casabres dos Nunes Gaiteiro (Pescadi-
nhas):

- A 08.05.1941  o Carlos e o José;
- A 24.07.1941 o Augusto.

(continua na página quatro)

Não somente as muralhas deste cais
A fragrância que solta a maresia
Gaivotas, em voo rasante, que embrulhais
Vagas de tule em véu de fantasia. A areia acesa, as conchas nacaradas,

A bola saltitando, em errante destino.
A pele curtida, sugerindo pinceladas
Rubras maçãs, no rosto de um menino.O barco ao longe, ou eu que vou embora

Sem rumo, desfraldando barra fora
A vela que, enfunada, se ergue em festa. Não há destino, nem sorte; só viagem.

Agarro longe um facho de coragem
De mim, já pouco sobra e nada resta.

VIAGEMVIAGEMVIAGEMVIAGEMVIAGEM

Poema de: Maria da Ascenção Matos Rodrigues

Os irmãos: Carlos, Augusto e José Nunes Gaiteiro (Os Pescadinhas) que pereceram em duas tragédias
marítimas no curto espaço de dois meses.
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Faina Maior (IX)
Fui para a pesca do bacalhau, porque

o meu pai já lá andara como capitão.
Nós, cá em Ílhavo, tínhamos a

mania de ir para o bacalhau, porque era
uma vida mais rendosa. Aqui, todos esta-
vamos mentalizados a ir para o mar. Ia-
mos uns atrás dos outros.

Uns começavam como pilotos, outros...,
como moços!

Eu, por acaso, fui como piloto em 1921
com o meu pai no navio NAZARÉ, que
era de um armador natural da Gafanha.

O meu pai governou um navio (um lu-
gre) chamado NÁUTICO, da praça de
Lisboa. Depois, no período da guerra de
1914/1918, vendeu-se o navio e ele então
passou para o NAZARÉ.

Muitos dos grandes capitães da nossa
praça foram moços e até cozinheiros antes
de tirarem os seus cursos. Só depois, mais
tarde, é que passaram pela Escola Náutica
em Lisboa, ou por um explicador na capi-
tal, ou no Porto, e depois lá aprendiam e
completavam os seus cursos.

Penso que, ocupação de pesca pior que
naquela época, nunca houve.

As refeições eram quase sempre peixe
frito em sebo de carne (da carne da barri-
ca, que era cozida...). Muitas vezes com
a fome, descia ao rancho e o cozinheiro
que estava sempre a fritar peixe, dava-
me  uns nacos que eu comia e até gosta-
va..., era a fome!

A fome é que nos obriga a gostar das
coisas!

Vinho para a proa (para os pescadores)
não havia, e para a ré, para nós, era só
um pingo!

Na ré encontravam-se as instalações dos
oficiais. Éramos só dois - o capitão e o

sequer, nem se telegrafava.
Nesse tempo não se pensava em rádios,

e receptores, não havia nada.
Por volta de 1930, talvez!..., foi quando

começaram a aparecer os receptores.
Em 1929 foi instalado o 1º motor para

virar o ferro à proa, demais, era tudo à
mão. Viravam-se as 150 braças de amarra,
tudo à mão, com a ajuda do molinete, mas,
o resto era tudo à mão, por exemplo:

- O navio tinha 30 homens, eram 10 de
cada lado e outros 10 a puxar!

Para a época, aquilo era tudo tão nor-
mal..., qualquer acontecimento, que hoje
se considere anormal, naquele tempo era
considerado normal.

Agora?! Agora é tudo diferente, não é
como nessa altura em que se passavam
muitos maus bocados!

Lembro-me do navio Gaspar da praça
de Viana... e, de ir nele com o meu pai!
Foi um dos navio em que embarquei, era
ainda imediato!

Tínhamos saído aqui de Lisboa já um
pouco tarde, pois, o navio tinha estado
na reparação. Corria o ano de 1931 ou

piloto. O contramestre era um pescador.
Nesse tempo não havia telegrafista,

nem se falava pela fonia.Quem é que pen-
sava nisso?

A maioria das embarcações não tinham
rádio, nem receptores, não havia nada.

Aliás, já haviam instalados n’alguns
navios, mas, habitualmente não se falava

32, íamos directos à Gro-
nelândia e na viagem
apanhámos um grande
ciclone.

Não podíamos correr
com o tempo, porque o
vento era sudoeste e nós
estávamos mesmo em
frente ao Cabo Farewell.

Correr com o tempo,
era correr com o mau
tempo, quer dizer, ir à
feição. Não podíamos
pois correr, porque se-
não íamos para cima de

Navio GASPAR

O sempre triste momento da partida

Capitão João Matias
46 Campanhas ao bacalhau

Por: Francisco Manso e Óscar Cruz
Texto adaptado de:“Epopeia dos bacalhaus”

(...) ameaçadora, veio aquela montanha negra de mar, veio..., veio..., veio ..., o navio
levanta a popa para entrar na vaga, sobe..., sobe ... mas, o mar não parte na proa.

Prestimosa colaboração do:
MUSEU MARÍTIMO DE ILHAVO
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Aliás, foi esta a situação mais difícil que
tive, mas eu, com franqueza, estava mais
preocupado com um navio que nos acom-
panhava, onde andava o capitão Marcos
(ele ainda é vivo, tem 93 anos). Estava
muito preocupado com ele, porque diziam
que o seu navio estava podre. Afinal esse
navio, não apanhou o mau tempo, apesar
de estar a cerca de 100 milhas de nós.

Todos os que por lá andávamos, tivemos
momentos muito difíceis,  perigosos e com
muitas aflições. Não só a bordo, mas   com
as campanhas lá fora a pescar. Quando
caíam  de forma imprevista os temporais,
era uma aflição! Tive dois naufrágios na
pesca do bacalhau:

- Em 1952 naufraguei no “Novos Ma-
res” e em 1963 no “Lutador”, em ambos
os casos nas Virgin Rocks, na Terra Nova,
e ambos por incêndio.Eram lugres de pes-
ca à linha, mas, já equipados com motor.

Haviam muitos incêndios nos navios,
nessa altura. Talvez porque os navios co-
meçaram a ter a bordo muitos combus-
tíveis para os botes e não só,  e,  claro,
houveram muitos descuidos, curto-circui-
tos... O tipo de construção dos navios em
madeira não ajudava, nem estavam bem
preparados para aquelas instalações

Os capitães nessa altura eram os res-
ponsáveis por tudo. Mas, podia-se manter
uma certa disciplina, sem excessos... não
é? Como em terra, na construção civil,
nas oficinas, nos quartéis,como em quase
todas as actividades, existiam realmente
muitos excessos. Afinal não era só no ba-
calhau. Lá não era pior, era a mesma coi-
sa, fruto da mentalidade e do sistema que
imperava nessa época!

 A vida era desumana. Não era o capitão
que era desumano. A vida, a modalidade
e as condições de pesca, é que eram
desumanas; havia muito más condições
nos barcos. A vida era desumana, porque
mesmo com a evolução dos barcos, com
frigoríficos,  melhores comidas, melhores
camas, ...havia o bote.

terra. Mas, bruscamente o vento virou a
nordeste e então começámos a correr...
começámos a correr com o tempo!

No convés era um pandemónio! Bidons
de gasoil, botes, tralhas, tanques, estava
tudo despeado, entretanto, eu andava com
parte da tripulação a aguentar os botes,
os bidons, enfim ... tudo aquilo!

Quando acabámos de pear os botes, o
tempo mudou bruscamente para a proa,
então, rápido mudei de sítio e passei p’rá
ré, porque vi o caso mal parado.

De repente, vi uma grande volta de mar
e disse para os meus botões:

- Aquela volta de mar vai fazer mal ao
navio!

Então, ameaçadora, veio aquela mon-
tanha negra de mar, veio..., veio..., veio
..., o navio levanta a popa para entrar na
vaga, sobe..., sobe ... mas, o mar não parte
na proa, então, o mar embarca de bom-
bordo e de estibordo ao mesmo tempo, o
navio de proa erguida recebe o mar  que
ataca com toda a força, em cachão, pela
popa fora e leva-me.

Eu, francamente, apesar de estar debai-
xo d’água, não estava com muito medo,
não sei, não fiquei aflito, talvez porque
de repente me senti agarrado e pensei:

- Estou aqui agarrado a qualquer coisa!
Quando o mar passou vi então ao que

estava agarrado.
Os navios tinham quase sempre gaiútas,

mas, aquele por acaso não tinha..., tinha
sim uma caixa de leme e eu estava agar-
rado à ferragem do leme!

Os tripulantes estavam aflitos, alguns
com a confusão vieram p’ra cima de mim.

Faina Maior (IX)

O homem tinha que arriar em cima de
quatro tábuas, do dóri. Bastava um mau
tempo repentino, um pouco de peixe a
mais, ou qualquer atrapalhação e pronto,
lá se virava o bote.

Agora é que houve a evolução na pesca,
há os arrastões e as lanchas. As lanchas
para as redes de emalhar terão começado
aí em 65 ou 66, já não me recordo bem.

Foi no entanto uma experiência que não

eléctricas, enfim, aconteciam estes
acidentes.

deu muitos resultados
nessa altura.

Quando acabaram
os dórys, no início dos
anos 70, já lá não an-
dava, já não sou desse
tempo. Sou do tempo
em que era uma vida
dura, muito dura mes-
mo, daí os bonitos no-
mes que hoje lhe dão,
como:FAINA MAIOR
ou EPOPEIA DO
BACALHAU.O convés de um navio do bacalhau O lugre NOVOS MARES

Um bote (dory) para cada pescador.

(...) havia sempre que fazer a bordo!
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Joaquim Dias Oliveira
Nasceu a 12.02.1911,
filho de Carlos Dias Oli-
veira e Maria Joaquina
Dias

09.05.1947

Formou-se a Sociedade de Pesca
“JOSÉ FORTUNATO & Cª. Lda
com sede na Rua D.João I Nº 264

em Matosinhos.
Desta sociedade, faziam parte para além

de José Fortunato (Zé da São Bento):
-Manuel Ramos;
-José Ramos;
-José Gomes Marafona.
Os elementos desta sociedade, estavam

ligados entre si por laços familiares, ou
seja, o Manuel e o José Ramos eram cu-
nhados do Zé da São Bento e o Marafona
compadre deste.

Esta sociedade, cumpriu um dos seus
primeiros objectivos ao adquirir por 1500
contos à empresa liderada por Arnaldo
Pinto, o alvará da traineira PASSOS MA-
NUEL 3º,  governada na altura pelo mestre
Armando Dara.

O PASSOS MANUEL 3º, após concluí-
dos todos os tramites legais, mudou o no-
me para Maria do Alívio (nome de uma
das filhas do Zé da São Bento) e recome-
çou a sua rotina na pesca da sardinha.
13.06.1950
Traineira S.JOÃO 3º corta
MARIA DO ALÍVIO

Foi no dia de Stº. António que aconteceu
este desastre. Nesta altura, os barcos traba-
lhavam todos os dias da semana, inclusivé
ao domingo. O abalroamente deu-se por
sul da Pedra Nova na madrugada do dia
13 de Junho.

A traineira MARIA DO ALÍVIO encon-
trava-se larga e foi abalroada pela S.
JOÃO 3º governada por José Rodrigues
Crista (Zé das Forças) quando esta fazia
rumo a Leixões.

Atingida por forte pancada, a MARIA
DO ALÍVIO abriu água através de um si-
gnificativo rombo que provocou o seu rá-
pido afundamento. Antes porém, um ca-
marada mais experiente nestas horas de
aflição, cortou as tralhas que espiavam os
tanques, para estes servirem como boias
de salvação aos homens que se encontra-
vam prontos para se atirarem à água.

Foi o que aconteceu ao Ti Zé da São
Bento, que muito debilitado até ser apa-
nhado pelo Coto, esteve sempre acompa-
nhado pelos dois fieis cães de bordo, com
os nomes de Judas e Nero.

Aos pedidos de socorro, abeiraram-se
as traineiras ANTÓNIO PEDRO governa-
da por Manuel Correia dos Santos (O
Coto) e COSTA que ajudaram a recolher
os homens da traineira atingida.

Feito o balanço deste lamentável sinistro

Traineiras - MARIA DO ALÍVIO

José Rodrigues Crista
 (Zé das Forças)

José Fortunato
(Zé São Bento)

Manuel Ramos José Ramos José Gomes Marafona

Sociedade que adquiriu o alvará da
traineira PASSOS MANUEL 3º

João Gomes Marafona
Nasceu a 26.01.1912,
filho de Eduardo Gomes
Marafona e Ana de Je-
sus

constatou-se o desaparecimento de quatro
homens, todos casados:

- Joaquim Dias de Oliveira, de 38 anos,
ajudante motorista;

- João Gomes Marafona (João Catatão),
de 42 anos, de Vila do Conde;

- António Pinto Júnior (António Parde-
la), de 38 anos, de Vila do Conde;

- Francisco Alves Moreira, de 51 anos,
da Afurada. Saíu do bacalhau em 1949.
   A traineira S.JOÃO 3º, com água aberta,
foi rebocada até ao Douro e encalhada nos
estaleiros de Massarelos.

Apareceram dois corpos dos homens si-
nistrados: O ajudante Joaquim Dias de
Oliveira, recolhido após aparecer no saco
de um arrastão; o camarada Francisco

Alves Moreira, re-
colhido pela trai-
neira EUREKA.

Foi com grande
consternação, que
em casa dos Fortu-
natos receberam a
triste notícia do de-
saparecimento do
amigo Ti António
Pardela.

Este dedicado
camarada, junta-
mente com a sua
mulher, a Ti das
Dores, eram pesso-
as de inteira confi-

Vítimas do abalroamento

A traineira MARIA DO ALÍVIO

Francisco A. Moreira.
Nasceu a 19.12.1898,
filho de Joaquim Alves
Moreira e Leopoldina
Gomes. Pescador do
bacalhau: 1921 a 1949

ança do Ti Zé da
São Bento, tratados
como se fossem da
família.

Após esta tragé-

António Pinto Júnior
de 38 anos, casado

com Maria das Dores
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1955
Vendido o alvará, as partes negocientes decidiram entre si,

manter o nome para a embarcação a construir.
A nova M. do A. foi construída em 1955, no estaleiro de Vila

do Conde, sendo responsável  o conhecido António G. do Carmo.
Motor: 240 BHP Mash.Kiel Aktieng
Comprimento=19,07m; Boca=5,04m; Pontal=2,23m.
Armador: Sociedade de Pesca Marte Lda.
Desta sociedade faziam parte o Dr. Avelino, de S.Mamede de

Infesta e o Mário Soares Maganinho (Mário Advogado), que já
possuiam a traineira AVEMAR cujo nome tinha a seguinte
origem:

Mário Soares Maganinho
(Mário Advogado)

Jorge Martins Moreira
(Jorge Cambeje)

A Ti Adelaide e o Ti Zé Camaço

dia a Ti das Dores ficou sempre a viver ligada aos da São Bento.
Redigidos os relatórios desta ocorrência foram levantados os

autos, e, entrou-se num complexo processo judiciário que teve o
seu epílogo quatro anos após a sua abertura.

Entretanto o alvará da MARIA DO ALÍVIO foi vendido à
Sociedade de Pesca Marte.

Traineiras - MARIA DO ALÍVIO

Manuel Navegantes G. Cruz
João Gomes Marafona
Vicente Rodrigues Maio
Armindo Faria
José Fortunato
Armando Jesus Marafona
Acácio Fortunato
Oliveirio Francisco C.Lazera
José da Abadia Marafona
António Gonçalves Regufe
António André Bicho

Mestre
José Fortunato
Contra-mestre
José Soares Maganinho
Motorista
Ivo Soares Oliveira
Ajudantes
Joaquim Dias Oliveira
Júlio Trindade da Cunha
Camaradas
José Roque G. dos Santos
Manuel Francisco Calobra
Mário Francisco Marques
José Gomes Marafona
José António Filipe Castro
José Cunha M. da Rosa

A companha da MARIA DO ALÍVIO

(AVE=Avelino e MAR=Mário).
O Mestre desta nova embarcação foi Jorge

Martins Moreira (Jorge Cambeje).
1968

Já com o Mário Advogado desvinculado da
Sociedade de Pesca Marte, a M. do A. foi ven-
dida ao Ti Zé Camaço e passou a ter o nome:
ADELAIDE JOSÉ.

Depois de umas obras nos estaleiros de Vila
do Conde, a traineira foi transformada em
motora e equipada para a pesca artesanal da
pescada, actividade que manteve até 1973, ano
em que foi vendida para os Açores, terminando
assim uma história de existência entre nós.

Manuel Gomes Ferreirinha
Francisco Alves Moreira
Rodrigo S. Gomes Remelgado
Angelo Oliveira Matos
Fernando Moura Mesquita
António Gomes Remelgado
José Oliveira Manarte
Francisco G. Ferreira Lapa
Domingos Correia Matos
João Henrique Oliveira
Alberto António Oliveira
Joaquim Maria Oliveira

José Abadia Marafona

A motora ADELAIDE JOSÉ

António Fernandes Cadilhe
Afonso Moreira Maia
 António Pinto Júnior
Elias Rodrigues Cunha
João Gomes Cruz
Joaquim Teixeira Rodrigues
Manuel Moreira Maio
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Numa noite de Maio, com algum
azar meu, dado que por essas
alturas já se sabe que existem as

nortadas do Senhor de Matosinhos, aba-
lancei-me pelo mar adentro a bordo de
uma traineira, cognominada “Mar da Fer-
tilidade”.

Apesar disso não deixou de me con-
frontar:

- “Mal de um filho de pescador que tem
medo do mar, nele enjoar e dele fugir”.

Ao longo da minha vida procurei seguir
essa esteira.

Enquanto não ganhava a confiança do
mestre, independentemente de seguir via-
gem a seu lado e para saber como funci-
onavam aqueles instrumentos todos,
quantos olhares perdidos eu “vi” nessa
inicial viagem, quantas vozes “ouvi” nes-
se marulhar que se esbatia à frente e ao
redor da traineira, que sofrimentos pers-
crutei nessa noite que, para mim, era de
“trabalho”, bem diferente daquela gente,
na altura escondida, dado que só era ne-
cessária “ser chamada para cima” quando
principiasse a faina dos “lanços”, a pesca
da sardinha.

Por entre esses silêncios, que eram mais
meus do que do mestre, que, paciente-
mente, me mostrava como tudo funcio-
nava, ou seja, o radar, a sonda, a telefonia
e com canais “privados”, pois, por perto,
se encontrava um filho seu em princípio
de vida como mestre.

Há sempre que apoiar os que
começam a “gatinhar”. Era mesmo uma
obrigação de quem nunca soube descuidar
os filhos que meteu ao mundo com a ajuda
da mulher.

Nesses instantes, veio-me à mente o

A escolhida e aconselhada pelo Zé Ca-
ravela, essa indestrutíve1 figura de pes-
cador, cantor, declamador, vadio e amante
das coisas belas da noite, se calhar por
confiar na mão de leme de um mestre do
Furadouro, o Ti’Oliveiros, mas criado e
desenvolto nessa arte em Matosinhos para
onde veio morar ainda pequeno, mal ele
sabia ler.

Hoje uns, amanhã outros, num rodopio
que a todos toca.

Foram quatro horas de muitos bocejos
sobre aquele balouço, o que faz tanta gen-
te, a que não é daquela vida, ter medo do
mar, dele enjoar, e, alguns jurar nunca
mais nesse “gigan-te” embarcar. Nessa

Já os ponteiros do relógio passavam da
meia noite quando nos fizemos ao mar.
Corria um vento fresco, soprado de noro-
este. Logo à saída da barra, as ondas que-
bravam de uma forma intensa à proa da
traineira e transmitiam uma luminosidade
proveniente daquela espuma branca que
se erguia e logo se desfazia, qual carrocel
mágico, mil vezes repetido ao longo das
quatro horas de viagem, de Leste para
Oeste.

Os pescadores não ligavam a isso. Há
muito que estavam habituados a esse “dia-
a-dia”: dormitavam, encolhidos, entre as
mantas, no beliche. O mestre, porém,
mantinha-se de atalaia, tal e qual os pou-
cos “homens do’ quarto”, os vigilantes.

noite, eu, “estava de
serviço”: havia que
dar “vida” ao modo
de vida da minha
gente. A que nunca
teve medo de enjoar
e do próprio mar, a
não ser respeito, pois
ele nunca foi de fiar.

Além do mais,
desde pequeno, o
meu pai sentenciou-
me ser “proíbido”

um filho de pescador ter esses “defeitos”.
Uma espécie da “lei da sucessão”, a

transmissão dos poderes de pais para fi-
lhos, ainda que isso não acontecesse co-
migo, nem com muitos outros, os que vi-
raram a agulha da vida, quase todos os
que, por própria vontade desses “lobos”
do mar, não queriam ver os seus proge-
nitores a lidar com esse “cão”.

modo como deixei de enjoar, ter medo do
mar e dar o gozo sagrado de o meu pai
poder afirmar:

- Finalmente, tenho um filho ao meu
jeito, à pescador!

Naquela altura, ele não tinha mais ne-
nhum, que eu soubesse, tal e qual a minha
mãe ...

Tudo isso sucedeu no princípio dos anos
cinquenta. Era eu pequenote. Na festa da
Senhora da Assunção. Na viagem pelo

mar, de Matosinhos à Póvoa de Varzim.
Num 15 de Agosto, como acontece to-

dos os anos.
Nesse ano, já não me lembro qual, cou-

be ao meu pai “governar” a traineira
“Santa Isabel” do “grandioso” mestre
Ti’Inocêncio Rato, uma figura que o
“Matosinhos Profundo” - até todo o outro,
o que não gosta do cheiro a salitre - não
pode esquecer.

Ti’Inocêncio Rato foi um verdadeiro fi-
lho de Matosinhos. Nasceu a 21 de Ja-
neiro de 1891 na extinta rua do Padrão.

Filho de um alfaiate do Marco de Cana-
veses e de uma sua ajudante, de Valongo,
bem cedo este casal arrumou as tralhas e
veio para Matosinhos, atraídos, por certo,
pela construção do porto de Leixões, que,
em princípio, lhe poderia proporcionar
um melhor modo de vida.

Ladino, o Inocêncio, filho desse casal,
logo aprendeu que era importante ter um
modo de vida: em pequeno, sem saber ler
e escrever, mas a “sentir os ensinamentos
da vida”, daquele tempo, começou a ser
um “ratinho” a alugar o jogo do quino e a
vender uns copos de bagaço, no intervalo
das obras aos operários da construção do
porto, obviamente por conta de outrem e
a troco de uns pequenos dinheirinhos, tão
ao jeito dos putos reguilas.

Nessa arte, mostrou-se um “rato” au-
têntico, daí esse simples Inocêncio ter sido
tratado, desde logo, pelo Inocêncio Rato.

Ficou para toda a sua vida. A que teve.
Até 17 de Janeiro de 1976. Foi muito tem-
po dedicado a Matosinhos e ... ao Leixões,
que não só ao seu porto, assim designado!

Para ele e para toda a sua família.
Tinha um grande “fundo” este rapaz pa-

ra isso arrastar. Na vida que viveu!

MEDOS E ENJOOSMEDOS E ENJOOSMEDOS E ENJOOSMEDOS E ENJOOSMEDOS E ENJOOS

Carlos Alberto Tavares da Silva
(Filho do Oliveiros)

Traineira MAR DA FERTILIDADE

Mestre Oliveiros
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Mais tarde, já rapaz, o mar atraiu-o,
aquele que lhe entrava casa adentro, junto
ao Senhor do Padrão. Quis ser pescador.
Atirou-se a essa “arte” e ganhou nome:
para uns, algo autoritário; para outros,
uma “paz de senhor”. Vá a gente julgar,
à distância, estas valiosas “coisas do mar”,
até porque se trata de pessoas.

Uma coisa é certa: foi uma tremenda
figura de Matosinhos e sempre lembrada
pelo seu apego à terra, que não só ao mar.

Este homem, meus respeitáveis senho-
res, minhas ilustres senhoras, desta terra
de mil-ofertas, valia uma estátua, como
um dia me disse o “grande” José Maria
Pedroto, uma das maiores glórias futebo-
lísticas portuguesas como jogador e trei-
nador, se calhar como homem.

Sabe bem recordar quem é de “bem” e
que do “mal” nunca soube a quem dar.
Anos mais tarde dessa viagem.

A de uma festividade, até por ele prota-
gonizada e nunca esquecida a bordo da
sua própria traineira, e que servia para
dar a primeira aula prática aos meninos
da Escola de Pesca da Casa dos Pescado-
res de Matosinhos, rapazinhos sem barba
na cara, tal e qual eu, e todos vestidos a
preceito: camisa aos quadrados de cores
garridas e calças pretas, mas descalços,
tal como muitos nos parques da vida ...

Um barco-escola solidário, ou não ele
pertencesse ao Ti’Inocêncio Rato, pois
que, a bordo, também embarcaram ho-
mens e mulheres que tinham uma adora-

Ao invés, alguma da minha rapaziada
só me gozava, se calhar por a minha cara

MEDOS E ENJOOSMEDOS E ENJOOSMEDOS E ENJOOSMEDOS E ENJOOSMEDOS E ENJOOS

ção especial por essa festa, sobretudo pela
procissão do fim de tarde em honra da
padroeira dos poveiros.

Era um abraço que se distendia por todo
o litoral português, que não só de Mato-
sinhos à Póvoa.

Ao princípio, à saída da barra, tudo
aquilo me parecia uma festa, até porque
entre a “companha” estavam alguns meus
companheiros da “Primária”, na Escola
dos Sinos, essa eterna referência da minha
meninice.

O pior sucedeu quando a traineira virou

Como em muitas outras. Nem essa “so-
lidariedade” me consolava. A meu lado,
a minha mãe, mesmo que só em dias de
festa navegasse, parecia a mais intrépido
dos marinheiros, que também as há, sim
senhor, animando-me com a sua voz:

“Não tenhas receio, meu filho. O mar
está bravo só para nos atemorizar. É para
lhe reconhecermos a grandeza que tem.
Olha sempre em direcção da proa. O vento
a bater de frente só te faz bem!...”

Ouvi-lhe os conselhos. Que remédio!
Já estava metido naquela embrulhada

e a traineira não poderia voltar para trás.
Havia que aguentar. Chegado ao largo,

Traineira SANTA ISABEL

a Norte: o vento fresco, as tais nortadas
de Verão, mais as vagas ondulantes e

Sala de aulas da antiga “Escola dos Sinos”

quase defronte a Angeiras, o meu pai deu
ordens ao motorista para diminuir a força
do motor e começou a preparar o “lanço”
para explicar aos moços como se apanham
sardinhas com aquela rede grande e car-
regada de chumbos e cortiças nas suas
bandas laterais.

E com a traineira a balouçar, quase co-
mo uma “tola”, mais parecendo estar à
rola, comecei a ficar tonto. Tudo o que ti-
nha comido e bebido nessa manhã foram
parar a um balde propositadamente
colocado pela minha mãe à minha frente.
Ela previra o que me iria acontecer: ficar
completamente enjoado. A mim e a muitos
dos “navegantes” dessa “aventura”.

cavadas, começaram
a salpicar a proa e a
levantá-la aos céus,
para,repentinamen-
te, deixá-la cair,
quase de chapa, o
que começou a criar-
me alguma aflição,
apesar do céu estar
aberto. Nem uma
nuvem corria lá por
cima.

Isso criou-me al-
gumas aflições. Era
o “medo” a instalar-
se na minha mente.

mais parecer a de um
defunto.

Para mais, ao lado, um
outro rapaz, que das coisas
do mar nunca quis saber,
pois já trabalhava como
empregado de escritório
numa Fábrica de Conser-
vas, que também quis en-
trar neste “cruzeiro”, exc-
lamava a cada instante:

-“Eu só quero morrer! ...“
Já não tinha mais para

vomitar, a não ser os seus
próprios figados ...

Era o João, o irmão mais
velho do Jorge, meu com-

panheiro da primeira à quarta classe, e
que se apresentou a bordo de fato e
gravata. Parecia um janota ...

Como estava aquele “pobre de Deus”
que, um dia, quis experimentar as viagens
pelo mar. E o certo é que esse seu “pen-
samento” também atravessou a minha

O nosso inesquecível amigo Jorge Coelho.
Jorge!!! No meio do mar, no convés de uma traineira, na lingueta no meio de uma praia d`ela ou entre os

pescadores..., como no café do Abel, nunca te esqueceremos! Estarás sempre..., sempre, ao nosso lado!



8

Ao fim da tarde, lá estava eu, pequenote
de Deus, resguardado e acarinhado pelas
imagens daqueles andores todos a rodo-
piarem à minha frente, pronto a caminhar

MEDOS E ENJOOSMEDOS E ENJOOSMEDOS E ENJOOSMEDOS E ENJOOSMEDOS E ENJOOS

alma. Nessa aflição, cheguei a dizer à mi-
nha mãe:

- “Deixa-me morrer!...”
Ela coitada, aguentou-me o melhor que

pôde e soube, dizendo ao meu pai para
apressar o “lanço”, porque, assim, com a
traineira parada, como que ao “deus da-
rá”, eu ainda fiquei mais enjoado, tal e
qual uma pescada, a que depois de mor-
dida pelo anzol fica tonta e sem saber para
onde “navegar”.

Um verdadeiro purgatório, que só amai-
nou quando entrámos na barra da Póvoa,
então com as traineiras fundeadas ao lar-
go, pois não havia cais acostável.

Por tal facto, os “passageiros” tinham
de descer da traineira para a chalandra
que os transportava para terra e deposi-
tava-os na areia, a da praia do pescado,
se é que isso se poderia chamar.

Os primeiros a mudarem-se da traineira
para a chalandra foram os mais aflitos,
guiados por dois pescadores, um deles a
“gingar” e o outro a orientar o pessoal.

As vagas eram serenas. Não faziam mal
a uma criança. Porém, e como a chalandra
ia carregadinha de gente, mal tocou no
fundo, ainda longe do areal seco, para on-
de deveriam ser transportados ao colo pe-
los tais dois pescadores, o irmão do meu
compincha da Escola Primária, pouco se
importou com o fato novo, dos sapatos,
das meias e dele próprio: saltou para aque-
la areia molhada pelas pequenas ondas
do vaivém e gritou:

- “Estou salvo! ... “
Ao longe, eu, ainda no convés da trai-

neira, achei que o rapaz estava “tolo”.
Mais tarde, e depois de se ter secado junto
à praia de banhos, ele me disse:

“Quando senti o fundo da chalandra a
bater em terra firme só me apeteceu saltar.
Foi a minha maior felicidade. Juro por
Deus e por Todos os Santos, mesmo aque-

les que à face da terra mais parecem Dia-
bos, que nunca mais voltarei ao mar.

Prometeu e cumpriu.
Já eu, moribundo das mesmas aflições,

mas guiado pela minha mãe, portanto
mais cauteloso nesse desembarque, ao
chegar a terra pedi para não regressar a
Matosinhos de barco ao princípio da noi-
te. Logo o meu pai, um experimentado
conhecedor dessas “coisas do medo e do
enjoo dentro do mar”, garantiu:

“Não senhor, tu não vais de barco para
Leixões. A mãe leva-te de comboio, da
Póvoa até à Senhora da Hora, e, daí, para
Matosinhos” .

Foi um verdadeiro bálsamo: parecia que
tinha ressuscitado. De uma forma dife-
rente do João, o irmão do Jorge, aquele
meu companheiro de escola que muitos
anos mais tarde reencontrei em Paris. Por
pouco tempo. Há coisas que são mesmo
do Diabo: não é que ele depois desse en-
contro, que serviu para matar tantas sau-
dades e recordar nomes e figuras que cor-
porizaram muitos dos nossos sonhos
morreu num desastre de viação, às portas
da Cidade Luz. Que destino, meu Deus!

Por isso, naquele dia, do princípio da
tarde e até à noitinha, andei pelas ruas da
Póvoa de Varzim como um pássaro: ale-
gre, comunicativo, aqui e além a palrar
como nada se tivesse passado, certo da
garantia dada pelo meu pai de que não
mais embarcaria naquela traineira.

Até aquele vozear poveiro e tão carac-
terístico nas suas gentes, os homens que
ao redor da procissão andavam a pedir,
me encantou: um sotaque que não mais
esqueci, tão apressado como chamativo.

Cada um dava o que podia: eu, ainda
criança, fixei aquelas vozes e os gestos e
tão próprios de quem quer preservar o que
há de melhor no mundo!

“com as traineiras fundeadas ao largo, pois não havia cais acostável.
Por tal facto, os “passageiros” tinham de descer da traineira para a

chalandra que os transportava para terra e depositava-os na areia, a da
Praia do Pescado, se é que isso se poderia chamar.”

para a estação de
caminho de ferro.

Puro engano. Não sei
se por uma qualquer
secreta combinação en-
tre o meu pai e a minha
mãe, a verdade é que
me vi de novo a bordo
da traineira: ele, por-
que essa era a sua
obrigação; ela, porque
aceitou o “jogo”. No re-
tomo a casa, a Matosi-
nhos, e pelo mar.

Tremi como varas
verdes. Só pensei:

- “Outra aflição, não,
meu Deus!...

O meu pai acalmou-me:
“Tudo agora vai ser diferente. A trai-

neira vai navegar a favor do vento. Só tens
que olhar para a proa. Posso garantir-te
que a partir de agora nunca mais vais
enjoar e ter medo do mar!”

Acreditei nele. Foi a minha salvação: a
partir daí, mesmo com algumas tropelias
dentro da bacia do porto de Leixões, tão
próprias dos jovens, nunca mais enjoei e
tornei-me, verdade se diga, numa das “vo-
zes” do meu “amigo” mar. Quanto dele,
agora, tenho respeito e um devotado amor.
Deve ter sido por essa minha primeira
“maré de mar”, a de uma criança que, afi-
nal, só queria acompanhar os pais na pro-
cissão da Senhora da Assunção. Na Póvoa
de Varzim. Há tantos anos ...

“Despertei” com aquele marulhar das
ondas de encontro à proa da traineira.

Numa noite, já homem crescido, e
“aquecido” pela realidade do que era a
pesca da sardinha.

A que tinha de “contar”. Em letra de
forma e ajudado pelas “imagens” fotográ-
ficas do meu camarada de trabalho, o Fer-
nando Timóteo. E tudo quanto tinha re-
cordado estava ali à minha frente: o mar
das minhas aflições juvenis, um “senhor”
todo babado da sua eterna grandeza, mas
que, desde sempre, também me olhou com
respeito e devoção, tal e qual ele exige
para si próprio, talvez por com ele “gostar
de falar”.

Foi uma “voz” que me entrou pelo cora-
ção adentro, mesmo que em alguns dos
seus desvarios tenha feito sangrar a alma
de muita gente de Matosinhos. A minha
gente.

Mesmo um “cão” tem de ser compreen-
dido, quando não, será  sempre um ... cão!

É por isso que o mar vem sempre ao
meu encontro: desde aquela viagem de
Matosinhos à Póvoa de Varzim e tão cheia
de medos e enjoos ...

Por: António Oliveira Lopes

João Coelho
Um amigo que tem dispensado uma enorme dispo-
nibilidade e compreenção para com o NAPESMAT
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Joaquim Giesteira

Eduardo Soares Maganinho

Manuel Pereira AmericanoAntónio Pereira Americano

Firmino Nunes Gaiteiro(Pai) Manuel Nunes Gaiteiro Firmino Nunes Gaiteiro (Filho)

José Nunes Gaiteiro

Carlos da Silva Portulez
Vicente Francisco Santos

19.02.1929

Com os filhos a nascerem uns atrás
dos outros, o Firmino Nunes
Gaiteiro nascido a 01.06.1880,

filho de Francisco Nunes Gaiteiro e Maria
Alves Pereira.

Neto paterno de Manuel Nunes Gaiteiro
e Bernarda Gomes e materno de Bernardo
Pereira Arrota e Antónia Alves Pereira.

O Ti Firmino passava a vida no seu bar-
quinho, FÉ EM DEUS, correndo as Pedras
Baixas na tentativa de ganhar para o
sustento da sua numerosa família.

Ficou registada na memória deste deste-
mido pescador a data 19.02.1929, em que,
ele e um seu parente de nome José Nunes
Gaiteiro, arrais da catraia GRAÇA HEN-
RIQUE, foram salvos após arrojada inter-
venção do salva-vidas governado pelo José
Maria Caetano Nora.

A MESMA SORTE NÃO
TIVERAM TRÊS DOS SEUS
FILHOS!
08.05.1941

Neste ano, a 15 de Fevereiro, um
grande temporal fez grandes
estragos no interior do Porto de

Leixões e muitos barcos foram arrojados
à praia. Naquele dia, embora com menos
intensidade, um temporal varreu a costa e
durante largo tempo, as gentes de Mato-
sinhos não souberam do paradeiro de 50
pequenos barcos, que haviam saído para
a pesca. Depois de recuperados à fúria do
mar muitos deles, houvera conhecimento
que no Mar da Granja, dois se encontra-
vam a lutar com as ondas. Depois, mais
tarde, implacável veio a noticia, que o que
tinha a matricula 239, estava considerado
perdido. Tanto mais, que o arrais António
Gomes Madalena proprietário do barco
P.L.316-Y, informara a capitania, que a
27 braças,  por altura de Espinho, avistara
um homem em luta desesperada com as
ondas. Aproximara-se à força de remos do
local onde o infeliz fora visto, mas, desgra-
çadamente o pobre tinha desaparecido
para sempre. A tripulação era composta
por: José Nunes Gaiteiro de 36 anos;
Carlos Nunes Gaiteiro de 29 anos;
Manuel Pereira Americano de 42 anos;
António Pereira Americano de 30 anos e
Joaquim Giesteira de 32 anos.
24.07.1941

O dia 24 de Julho, figura nas
efemérides negras do calendário
dos pescadores de Matosinhos. O

temporal que caiu sobre quase três dezenas
de pescadores,  deixou a população em
sobressalto, e, só um milagre poderia valer

àquela gente desesperada.
E o milagre deu-se!
Muitos dos barcos consi-

derados como perdidos,
com as tripulações exaustas,
começaram a chegar ao
romper do dia, por volta  das
06H00 para júbilo da mul-
tidão desesperada que a essa
hora povoava a Praia Nova.

Para contrabalançar essa
alegria, surgiu implacácel a
dolorosa informação:

- O barco pertencente a
Augusto Nunes Gaiteio,
(Pescadinha), não resistiu
ao temporal e naufragou!

Uma testemunha chegada
do local do sinistro, silabou:

- A certa altura, ouvimos,
do fundo da cerração, mui-
tos gritos de angústia e
pedidos de socorro!

A partir destas afirmações
não restavam dúvidas sobre
a sorte dos pescadores que
não regressaram a Leixões,
ou seja, Carlos da Silva Por-
tulez de 57 anos; Augusto
Nunes Gaiteiro de 20
anos; José Nunes Gaiteiro

(continuação do artigo da página 1)

de 19 anos, primo do Augusto; Eduardo
Soares Maganinho de 44 anos; e Vicente
Francisco dos Santos de 25 anos, tinham
sido tragados pelo mar.

Dos cinco filhos do Ti Firmino, alguns

já destacados mestres de traineira na altura
em que registaram estes sinistros, o mar,
arrebatou-lhe em dois meses, três,
restando-lhe o Manuel e o Firmino.

O Ti Firmino morreu a 20.09.1952.
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Mundo mágico dos coleccionadores-IV
O Museu do Tó Manel - Leixões S.C.

A minha colecção, ou o meu museu,
como costumo chamar, começou
a ter vida, quando eu era ainda

uma ciança, tinha então 6 anos e estava-
mos no ano de 1974.

O primeiro objecto desta colecção que
guardo com muito carinho, foi um porta-
chaves  que me foi oferecido pela minha
mãe. A partir desse momento tudo o que
vislumbro do meu clube de sempre foi/é
guardado com muito recato nas gavetas
do meu quarto, ou actualmente no espaço
reservado do meu estabelecimento.

Entretanto à medida que fui crescendo
os objectos  identificados com o Leixões
foram aparecendo, quer por compra na
loja do Leixões, quer em vários estabeleci-
mentos dispersos, inclusivé, alguns desses
objectos foram adquiridos bem longe da
cidade de Matosinhos.

Um dia, quando dei por mim, tinha o
meu quarto “inundado” de objectos prega-
dos ou colados nas paredes e variadíssi-

mos objectos dispersos por cima dos móveis.
Em 1990 a minha mãe decidiu pintar o quarto e

então tive que colocar todas os  objectos (que já eram
várias centenas) em caixas e gavetas.

Em 1993 adquiri um estabelecimento em Mato-
sinhos, mais concretamente (A Drogaria “A
Económica”) e constatei que no 2º piso existia um
espaço mesmo à minha medida, onde conseguiria
expôr todos os meus objectos.

De 1993 a 1998 organizei todo o meu espólio de
forma que nesta última data consegui finalmente
apresentar o sonho que possuía acerca do Leixões.

Assim foi, e, até esta data, das poucas centenas de
peças que tinha na altura, com a exposição, consegui
algo que para mim quase seria impensável, ou seja,
a minha pequena colecção tornou-se num verdadeiro

museu.
Posso afirmar que todos os dias chegam pessoas

para visitar o meu espólio, muitas delas oferecem-
me objectos,  ou então compro verdadeiras obras de
arte, promovendo assim  o artesanato. Neste momento
terei cerca de 2000 objectos todos eles diferentes,
feitos em materiais diversos como: madeira, barro,
vidro, cerâmica, estanho, espelho, pedra,  lã, seda,
tecido, missangas, fósforos, pinturas várias,  telas, e
equipamentos antigos oferecidos, que guardo tran-
quilamente com muito amor.

Fazem parte deste espólio algumas relíquias como
camisolas e equipamentos completos de 1922, de
1938, de 1959, de 1961, de 1989. Também objectos
mais pequenos como medalhas, alfinetes, objectos

O Tó Manel no seu mundo de recordações
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vários com muita curiosidade e também
muito antigos.

A questão de ter transformado uma pe-
quena colecção, num espólio valioso de
grande dimensão e forte significado des-
portivo, e, cultural local, deveu-se à ajuda
de muita gente amiga e de muitas pessoas
anónimas que  tive o grato prazer de co-
nheçer depois de 1998, gente que com a
sua singularidade e carinho me oferece-
ram inúmeras coisas alusívas ao Leixões.

Destaco a amabilidade de muitos ex-
atletas das mais distintas modalidades e
a colaboração prestada junto de vários
amigos que me acarinharam nesta àrdua
iniciativa.

Refiro que sócios e simpatizantes de
outros clubes, dos chamados grandes e
muitos de condição mais humildes de

Norte a Sul de Portugal e Ilhas, por cá já
passaram e todos eles me deixaram o
apoio sincero e despretensioso, para além
de carinho, boa disposição e motivação.

Estes contactos são algo que para mim
funcionam como um incentivo e as dedi-
catórias que possuo em vários cadernos,
são a confirmação que o Leixões não é só
e apenas um clube intimamente ligado a
uma terra ribeirinha e gente do mar.

O respeito que todos, sem excepção, até
pessoas de outras Nacionalidades e de vá-
rios pontos do Mundo, têm demonstrado
pelo mística e grande mágia que encerra
esta grande instituição que é o  Leixões,
está patente no carinho com que é tratado
cada um dos objectos do meu espólio.

De 1998 a 2008 já estão contabilizadas
mais de 1200 visitas e todas elas com um
selo de uma dedicatória que guardo com
muito amor, desde as crianças até às
pessoas com muita idade.

Tudo isto porque o AMOR ao Leixões
começou em criança. Creio que este sen-
timento tem mais significado porque nun-
ca foi imposto por familiares ou amigos
que em miúdo me tivessem “puxado” para
assistir aos jogos, mas, por mim e com o
meu livre consentimento consegui
interiorizar o que é ser Leixonense, como
também ao longo dos tempos transmito
onde quer que esteja o que é a pureza da
mística do LEIXÕES sem fanatismo.

O Leixões para mim não é só assistir
aos jogos, mas sim viver um dia-a-dia
calmo, de vivências permanentes e
alusões de vária ordem ao meu clube.

Ser Leixonense, para mim, não é só
Futebol, mas sim todas as modalidades
englobadas nesta Secular Instituição.

Ser Leixonense para mim não é só can-
tar vitórias, é sorrir, sofrer e viver com o
clube nas horas boas e más.

Por: Tó Manel

Mundo mágico dos coleccionadores-IVMundo mágico dos coleccionadores-IVMundo mágico dos coleccionadores-IVMundo mágico dos coleccionadores-IVMundo mágico dos coleccionadores-IV
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PROBLEMA Nº49

PALAVRAS CRUZADAS

ARMANDO RODRIGUES
HORIZONTAIS: 1-Lábias; ódios. 2-Ori-
entação; berne; trave. 3-Nome de letra;
aprazível; um milhar. 4-Nociva; espanta-
da; moeda chinesa. 5-Aumentara. 6-Afim
da savelha; pacífica. 7-Arrancou um cra-
vo. 8-Quase brasil; esmalte preto. 9-Baru-
lhos sem motivos. 10-Reco; partirias;
cont.de prep. e art.. 11-Repetição do som;
resisti; a primeira mulher. 12-Pompa; pon-
to cardeal (anag.); formar alas. 13-Touri-
nha; madrugada.
VERTICAIS: 1-Urdes; chuvada. 2-Franzi-
do natural da pele; dar (anag.); cavar. 3-
Grande ave de ratite; plantação de aveia;
saudação. 4-Porco; contrárias; simb.quim.
do alumínio. 5-Fazer-se tolo. 6-É um refri-
gerante; peça de máquina para modificar
movimentos de vaivém. 7-Rejeitaras. 8-
Escavar (inv.); pequeno insecto semelhan-
te a pulga. 9-Fazeis mal e à pressa. 10-
Quatro em letra romana; algaravias; as-
pecto. 11-Cheguei; homens pequenos; li-
gação. 12-Destro; ponto cardial; cidade
nortenha. 13-Monte de sal; atrevera.
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Paz; imanar. 2-Im;
pormenores. 3-Lo; adaptas. 4-Ola; opero;
cv. 5-Teta; eno; chao. 6-Acaro; doar. 7-
Recapitularia. 8-Dama; Viras. 9-Bode;
sas; sodi. 10-Ro; uivos; sol. 11-Asseias;
ra. 12-Economista; ad. 13-Ramosos; asa.
VERTICAIS: 1-Pilotar; rir. 2-Amolece-
dor; ca. 3-Atacado; om. 4-Pa; arame; ano.
5-Lodo; opa; usos. 6-Rape; sismo. 7-Im-
penetraveis. 8-Metro; sois. 9-Anao; dlv;
sata. 10-Nos; coais; sa. 11-Ar; charros.
12-Re; variadoras. 13-Asa; asilada.

Camaradas da traineira MICEU. Da esq. pª a dir.: Elias Ferreira; José Monarco, ????; José Maria; Manuel
Silva Areias; David Maravalhas e Manuel Fernandes Areias à frente de joelhos . Foto tirada em 1965 numa
ida à Figueira para descarregar peixe e aviar a companha.
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