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...e o mar, consoou antes que a terra!...e o mar, consoou antes que a terra!...e o mar, consoou antes que a terra!...e o mar, consoou antes que a terra!...e o mar, consoou antes que a terra!

O arrastão ROSAMAR foi
destroçado pela inclemência do
mar, arrastando consigo até às

profundezas do oceano, inocentes que
procuravam ganhar o pão de cada dia.

Mais uma vez o “mar consoou o Natal
primeiro que a terra” e o luto espalhou-se
entre a martirizada classe piscatória.

61 anos
02.
12.

2008

05.
12.

2008

...lembrar as vítimas de 02.12.1947!...lembrar as vítimas de 02.12.1947!...lembrar as vítimas de 02.12.1947!...lembrar as vítimas de 02.12.1947!...lembrar as vítimas de 02.12.1947!

Num dia de sol de inverno, mar dolente verde/azul claro e com muita saudade, fomos em romagem lembrar as
vítimas da tragédia de 02.12.1947. Para além de muitos particulares estiveram presentes: Guilherme Pinto da
C.M.M.; António Parada Junta Freguesia ; José Brandão A.P.A.M. e Fernando Ferreirinha do NAPESMAT .
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Faina Maior (X)
Lembranças

“Dois verdadeiros
homens de mar!”

Já lá vão bastantes anos, ainda me
recordo, foi a bordo do lugre ANA
em 09.10.1925, nos bancos da Terra

Nova. O dia tinha nascido calmo e nada
fazia prever tão rápida transformação do
estado do tempo.

O sol nascera radioso, o pessoal acabara
de almoçar, e, um a um, saíam do rancho
trazendo na mão o seu foquim e dentro
de-le o farnel, constituído por algumas
fatias de pão e postas de peixe frito,
misturados com estralhos, anzóis, e
outros pequenos objectos de pesca.

Nestas circunstâncias, o capitão, como
era uso, mandou o moço matar o bicho à
tripulação, ordenando em seguida para se

Pouco depois, o cozinheiro tocava o si-
no para a refeição, mas, o capitão, o piloto
e os homens da sua confiança encontra-
vam-se na popa do navio trocando impres-
sões, em virtude de faltar de um pescador.

Quando se tornou conhecido este desa-
gradável desaparecimento, houve grande
excitação a bordo.

Num momento como este, as informa-
ções dos pescadores eram muito úteis,
mas, neste caso, o que se sabia assentava
em bases infelizmente  contraditórias.

Não era aconselhável suspender o ferro
numa situação destas, e, o capitão, sentia-
se impotente para resolver problema tão
delicado.

Ao lado, o contramestre Manuel Bilelo
e o marinheiro João Tranquino trocavam
impressões em conversa baixa. Em segui-
da, dirigem-se ao capitão, dizendo:

- Se o Sr. Capitão nos autorizar, eu e o
João, vamos no bote procurar o nosso
camarada José Malha, que anda perdido...
sabe Deus por onde! Não podemos ficar
aqui de braços cruzados!

Passaram-se uns breves momentos.
Embora parecesse relutante em aceitar

o oferecimento por achá-lo ousado e
perigo-so (só Deus o sabia), o capitão
aceitou o sacrifício daqueles dois homens,
dizendo:

- Está bem... podeis partir!
Acrescentando, fez um sinal afirmativo

com a cabeça, ao mesmo tempo que os
olhos se lhe humedeciam, balbuciou:

- Que Deus vos acompanhe!
Mesmo conhecendo a valentia e a cora-

gem dos dois nobres tripulantes, reconhe-
cia que a missão a cumprir era muito
difícil e perigosa.arriarem os botes, afim de começar a faina

da pesca desse dia.
Passados poucos momentos, viam-se

espalhados  a sotavento, pela popa, os
dóris, cada qual com o seu pescador e não
tardou que uns à vela, outros a remos, se
dirigissem para os espalcos, descobertos
em dias anteriores.

Eram quase 08H00, quando ao sul co-
meçou a aparecer no horizonte, uma bar-
reira de névoa, e, com surpresa geral, em
poucos momentos o navio foi envolvido
por uma camada espessa, acompanhada
de vento fresco.

Em face deste imprevisto acontecimen-
to, o capitão resolveu chamar os pesca-
dores, ordenando que se carregasse a peça

(...) passados poucos momentos viam-se espalhados
a sotavento, pela popa, os dóris, cada qual com o
seu pescador...

O lugre ANA PRIMEIRO

Sino. Transmitia aos pescadores que andavam nos
dóris, um sinal sonoro  anunciando para qualquer
emergência e indicando ao mesmo tempo a
localização do navio.

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

Por:Delfim Caetano Nora

Prestimosa colaboração do:
MUSEU MARÍTIMO DE ILHAVO

de bronze fixa no turco de bombordo
(ordem imediatamente cumprida), indo-
se ao paiol buscar a pólvora, rastilho e
mais material necessário.

Estando carregada a peça, chegámos
ao rastilho um ferro em brasa, aquecido
no carvão incandescente do fogão e no
intervalo de tempo enquanto o rastilho ar-
dia e a peça disparava, fomos para o abri-
go do traquete.

O tiro da peça fez um estrondo ensur-
decedor durante alguns segundos. Depois
o sino grande dava aos botes o sinal do
navio seguido de repiques alternados com
a buzina.

O mar estava revolto! As pequenas em-
barcações ciando em direcção ao navio,

(continuação dos artigos anteriores)

vinham em fila. Atracando com grande
dificuldade, eram depois içadas e coloca-
das nas pilhas.
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- Arreia!!! Vamos com Deus!
E lá partiram para sotavento, com a força do vento

e do mar. Em poucos segundos perderam-se de vista
no meio do denso nevoeiro, que não parava de
aumentar. Mantivemo-nos de vigia ao longo de muito
tempo. Os nossos olhos já não podiam olhar mais
para a névoa. A mim dava-me uma enorme vontade
de chorar!

O mar galgava a borda do navio indo lamber o
convés, saíndo pelos embornais, levando bocados de
fígados de bacalhaus que a sotavento cagarras negras,
gritando esfaimadas, disputavam aos paínhos.

Anoitecia quando o mocinho da câmara gritou:
- O bote..., o bote!
Olhámos incrédulos e ansiosos. Pouco depois, aí

estavam eles, no bote os três homens dentro, dois
remando vigorosamente, o outro deitado à popa.

Quando saltaram para bordo, molhados até aos
ossos, tiritando e enregelados, vinham alegres e
sorridentes. Um por ter sido salvo de uma morre certa
e dois por terem cumprido tão nobre acção.

“Manuel Bilelo, que tanto te admirava,
os teus restos mortais estão assinalados por
uma tosca Cruz na terra fria da
Gronelândia!”

- E tu João Tranquino!?
Que sempre foste um bom amigo...,

também não estás sepultado na tua terra!
Perante vós, que fostes uns verdadeiros

heróis, curvo-me com toda a minha
admiração!

De um homem de mar, para a
MEMÓRIA de Dois Verdadeiros Homens
do Mar!

Faina Maior (X)

Inácio Gonçalves Paquete
Nasceu a 14.02.1910. Filho de
António G. Paquete e Rosa Gomes
Cascareja.
1ª Linha no Bacalhau, tripulante do
ILHAVENSE, GASPAR; etc...

Abel Gonçalves Paquete
Nasceu a 24.12.1911. Filho de
Joaquim G. Paquete e Maria de Je-
sus. Tripulante do GASPAR

José Francisco Mergulhão
(Malha)

Nasceu a 22.11.1901. Filho de Luís
Francisco Mergulão e Maria
Antónia de Jesus.

Manuel Gonçalves Bilelo
Nasceu a 27.03.1884. Filho de
Manuel Gonçalves Bilelo e Mar-
colina Rosa de Jesus.Contramestre
do AVIZ, NEPTUNO; etc...

João Fernandes Matias
Nasceu a 16.04.1903.Capitão do
MILENA, CONCEIÇÃO VI-
LARINHO, etc...

Imediatamente foi retirada do bote a palamenta e
colocados quatro remos com as forquetas respectivas.

Num salto, os dois homens atiraram-se para o bote
e em voz rouca um deles gritou:

O lugar do sonhoO lugar do sonhoO lugar do sonhoO lugar do sonhoO lugar do sonho
Se o sonho vier
embala-o,
mas não o adormeças.

Concede-lhe espaço,
reserva-lhe o canto
e deixa-o crescer.

Seja livre o sonho
com asas de vento.
E corra ao encontro
de tudo o que é vivo.

Que o sonho não páre.
Muito menos morra
de angústia, na espera
do tempo que foi.

Mas, seja capaz
de erguer novas velas.
E siga viagem
em busca constante
de mares e de rios.

E zarpa com ele
por longo caminho
sem sono,
com sonho.

*******************************
AmarraçãoAmarraçãoAmarraçãoAmarraçãoAmarração

No meu cais
encalhou um barco.
Não mais levantou ferro!

Aprisionei-o
com âncoras eternas,
em restinga de areia movediça.

Jamais zarpará
ou será abatido.

Permanecerá,
até que as revoltas águas
estagnem.

Quem sabe,
farei cavernas
minha derradeira guarida?

********************************
RegressoRegressoRegressoRegressoRegresso

Contigo,
reboco a vida por marés de esperança;
ergo mastros de fé
com velas de coragem.

Navego certa de que em teu ombro
encontro sempre o almejado porto.

Contigo,
levanto ferro, parto e volto ao cais
bendizendo o sol que, cada dia,
 me concede o previlégio de nascer.

Maria da Ascensão Rodrigues
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Figuras:
José Guedes Moreira (Zé da Aguda)

Vindos do Furadouro, por cerca dos
meados do Século XVIII, gentes
que faziam a sobrevivência com a

agricultura e a pesca na ria e mar, depois de
feitas algumas experiências de pescarias
na vizinha costa nortenha, aos poucos fo-
ram-se instalando no lugar da Praia, da
freguesia de S. Martinho de Anta, então
povoação rural que foi do vasto território
medieval de “Terras de Santa Maria”.

Nesta praia, num areal que não era mais
do que um deserto de dunas agreste e bati-
das por nortadas frias e salgadas, a toma-
ram como sua terra adoptiva, instalando
nela alguns abrigos e que na linguagem in-
dígena chamaram de palheiros. Tão habi-
tuados estavam àquilo que em terras de
Ovar tinham como habitações, e que para
suster a entrada das chuvas e dos ventos
as cobriam com palha de colmo, uma dádi-
va dos recursos rurais naturais criados e
generosamente recolhidos nas margens ri-
beirinhas da bela Ria de Ovar.

Daí a razão dos abrigos que por cá fize-
ram ter a mesma denominação dos tradi-
cionais abrigos ovareiros, mas que, dada a
falta de caules e juncáceas, os obrigaram a
recorrer e adaptar tábuas ou telhas na co-
bertura dos rudes abrigos que iam fazendo
erguer. Neste caso deveriam chamar aos
seus primitivos abrigos os barracos, que
sendo mais adaptados para abrigo de gado,
no nosso meio também foram muito usados
no abrigo de famílias numerosas.

Instalados nesta praia, da terra que tem
como orago S. Martinho, (que segundo diz
a história bíblica, depois de ter chegado a
soldado do exército romano, cortou metade
da sua capa para agasalhar um pobre), fun-
daram uma povoação piscatória, e que indo
ali ao lado, ao lugar de Espinho “Terra”, da
vizinha freguesia de S. Félix da Marinha,
trouxeram e lhe puseram o nome de Espi-
nho “Mar”, acautelando deste modo a con-
fusão toponímica entre os dois lugares que,
ficaram a conviver com paredes chapadas.

Movidos, talvez, com a numerosa con-
corrência da pesca no seu burgo de origem,
ou ávidos de melhoria na vida e na sobre-
vivência, ou até já mesmo predestinados
desde séculos atrás, rumaram mais a norte
e já como descendentes do lugar ou da fre-
guesia paroquial espinhense, continuaram
no caminho norte e fundaram novas coló-
nias piscatórias, e ali mesmo ao lado,
fizeram poiso na Praia da Aguda, lugar da
freguesia de Arcozelo, do vizinho e impor-
tante concelho de Vila Nova de Gaia.

Diz a história da Aguda que, os pesca-

dores ali chegados lhe puseram o nome em
virtude de terem avistado um destacado
rochedo ponteagudo (pedra aguda), e que
tal símbolo natural serviu de referência para
dar o baptismo toponímico àquela interes-
sante praia.
À Praia da Aguda foram parar

gerações radicadas em Espinho

A esta praia, foram parar gerações
antepassadas de casais de
pescadores espinhenses, que para

lá levaram nomes e apelidos e os seus cos-
tumes usados na nossa Praia de Espinho,
os quais ainda hoje são muito comuns. En-
tre os casais que por ali se fixaram, estava
incluída uma geração da família constituída
pelo casal José António Moreira Nucha e
Jesuina Ferreira Guedes, que ali fizeram a
sua vida como gentes do mar. Deste casal
nasceu um rancho de nove filhos, quatro
rapazes e cinco raparigas. Como seria de
prever, o grau de dificuldades de sobrevi-
vência desta numerosa família, também se-
ria elevado, o que obrigava a que todos ti-
vessem de passar por grandes sacrifícios.

Entre os nove filhos da família Nucha
nascidos na Aguda, o quarto foi o cachopo
José Guedes Moreira, que viu a luz do dia
e sentiu a brisa da maresia a 30 .12.1929.

A partir dos 15 anos, o rapaz seguiu as
pegadas do pai na vida marítima, começan-
do a trabalhar na pesca da mugiganga,
entre a foz do Douro e Espinho.

Uma bateira é um barco meia lua, de fun-
do plano, com cerca de 7 metros de compri-
mento, movida a remos ou com vela latina
desfraldada ao vento, e, que a navegar com-
portava uma tripulação de meia dúzia de
homens. Este seria, então, o tipo dos primi-
tivos barcos trazidos pelos pescadores do
Furadouro para Espinho.

As bateiras da Aguda, em tempos não
muito distantes, antes de entrar no mar já
estavam sujeitas a muitos perigos, pois,
para os barcos entrar na água e enfrentar
as ondas, tinham de passar e deslizar sobre
a vasta enseada de rochedos que ainda
hoje cobre grande extensão daquela praia,
e que se estende para sul até às proximi-
dades da praia norte de Espinho. Para além
dos caneiros que ali existem quando a en-
seada se encontra livre do assoreamento
das areias, os quais constituiam uma ar-
madilha para a integridade física dos ho-
mens, os rochedos estavam munidos de
arestas salientes e cortantes como facas,
que tanto podiam criar ferimentos carnais
nos pescadores, assim como o arromba-
mento no fundo das embarcações, ou pelo
movimento do mar serem lançados contra
as pedras e causar desgraças à entrada do

mar, o que no decorrer dos tempos por
algumas vezes veio a acontecer.
A actividade piscatória do Zé,
desde as traineiras à pesca do
bacalhau, para fugir da tropa

Foram muitos os pescadores da Aguda
que também fizeram a sua actividade
na “Terra dos Bacalhaus”, uma parte

de território polar descoberto por navega-
dores portugueses. Entre eles, por lá
andaram familiares nossos, dos quais al-
guns ainda são vivos. Seguindo as pe-
gadas dos seus conterrâneos agudenses,
o Zé não fugiu a este destino, e lá seguiu
para a Gronelândia, a curta actividade de
cinco anos na pesca do fiel amigo.

Aos 21 anos o Zé arranja namorada em
Espinho, e fica a conhecer a que viria ser a
sua mulher, a Rosa Couto Rodrigues (Rosa
da Ceguinha), e casa então no ano de 1950.
Ficando a residir por cá, no Bairro
Piscatório, logo a nossa gente piscatória,
deveras especialista em meter nomes ex-
tras, o baptizaram do Zé da Aguda, e assim
para evitar a confusão, visto que zés por
cá eram nomes que não faltavam.

No dia 23.09.1946, o José Guedes Moreira
fez a sua inscrição na Capitania do Porto,
ficando registado com o N.º 11.812, e a partir
da sua legalização como marítimo, no ano
seguinte, toma a iniciativa de fazer a
experiência de pescador do mar alto, indo
trabalhar no Porto de Leixões. Matriculou-
se então a bordo da traineira “ANJO DO
MAR” governado pelo mestre Joaquim
Caetano Nora que, a mal tratada língua pis-
catória popularizou de Quinora. O Zé

Um pouco de história da
imigração das gentes de Ovar

entrou então
pela primeira vez
para esta activi-
dade, no fatídico
ano do grande
naufrágio de
1947, mas, feliz-
mente, o seu bar-
co não sofreu as
consequências
da tragédia, da-
das as cautelas

(continua na página onze)

José Guedes Moreira (Zé D’Aguda) e a sua
mulher Rosa Couto Rodrigues (Rosa da
Ceguinha)

Joaquim Caetano Nora
(Quinora)

postas no conhecimento de navegação
pelo seu experiente mestre e da respectiva
tripulação.
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Artur F. Ca-
dilhe nasceu a
14.09.1935  e ca-
sou com Per-
pétua do Alívio
em 30.05.1957.

Faleceu a
05.12.1994 em
Lisboa.

Artur Francisco Cadilhe
nasceu a 21.10.1898 na Póvoa
de Varzim e casou com Maria
Silva Dias nascida a 15.05.1929
em Paços de Ferreira.

Moraram na Rua 1º de De-
zembro e na Rua dos Vareiros.

O Artur foi um dos destaca-
dos membros que estiveram na
origem da construção da C. P.
de Matosinhos.

Filhos:
-Artur F. Cadilhe 01.09.1949;
-José J. Cadilhe 28.05.1952;
-José Manuel C. 09.10.1952?
-Lígia Dias Cadilhe 05.07.1956

-Francisco Fernandes Cadi-
lhe, nasceu a 28.11.1898 na
Póvoa de Varzim e morreu a
16.12.1970.

Solteiro viveu com a sua irmã
Luísa Rosa em Leça da Palmeira.

G u a l d i n o
F r a n c i s c o
Cadilhe nasceu a
19.04.1912 na
Póvoa de Varzim
e casou em
07.02.1933 com
Maria das Dores

-José Fernandes Cadilhe,
nasceu a 03.11.1905 e faleceu a
08.06.1955.

Casou em Matosinhos a
16.04.1933 com Maria do Alívio
dos Santos Guarrilho irmã do
conhecido pescador António
dos Santos (Tone Papola) e Jo-
sé dos Santos.

A “Do Alívio” era filha de
Manuel dos Santos, natural da
Póvoa e Elvira de Oliveira Ale-
gre (Sampaio) de Matosinhos,
(a Elvira era irmã do Ti Amandio

Joaquim Francisco Cadilhe
filho de Manuel Francisco
Cadilhe e Ana Rosa de Je-

sus casou com  Ana Rosa Leite
filha de António Francisco
Marques e Margarida R. Leite.

O Joaquim e a Ana Rosa Leite
foram pais de:

-Artur; Gualdino; José , Ma-
nuel e Leopoldina.

Patacos

Gaspar Fernandes
Cadilhe, filho de José
Fernandes Cadilhe e

Maria Silva casou com Joana
Rosa filha de João Rodrigues
Malheiro e Josefa Rosa.

Filhos de Gaspar e Joana:
-Luísa Rosa F. Cadilhe casou

com Manuel  Areias.
Filhos da Luísa e do Areias:

*José; João; Adelai-
de; Guia e Francisco.

Os irmãos:José Francisco Cadilhe
e Manuel Francisco Cadilhe

FAMÍLIAS - CADILHE
“Norinha” e neta materna de
José Caetano Nora N 31.05.1862
e Maria Rosa Oliveira Alegre,
e, paterna de João Santos e
Luísa Dias Correia.

A Maria do Alívio viria a
falecer a 15.09.1948.

O José Cadilhe (Pataquinho)
viveu numa das casas do Tone
Barroso em Leça da Palmeira e
voltou a casar em 14.06.1949,
desta vez com a cunhada Maria
de Lurdes Santos nascida a
10.07.1925.

Os filhos do José e da Maria
do Alívio:

- Rosa  Cadilhe 10.04.1935;
- Alberto F.Cadilhe nasceu a

11.01.1939, casou com Maria
Teresa e tem um filho, Joaquim
Alberto Cadilhe;

- Manuel  Cadilhe 14.03.1942;
- Gaspar  Cadilhe 01.10.1944;
-Eugénia Cadilhe nasceu

23.04.1931, casou com José Fi-
gueiredo e tem os filhos César
e Cidália;

Os filhos do José e da Maria
Lurdes:

- Maria Alívio Cadilhe nas-
ceu a 08.03.1950, casou com
Mário e tem um filho, o Filipe;

- Anselmo Cadilhe nasceu em
1952 e casou com a Maria. Tem
um filho, Nuno Cadilhe.

Os irmãos Francisco Fernandes
Cadilhe e Luísa Rosa F. Cadilhe

José Fernandes Cadilhe (Zé Pata-
quinho) e Manuel Fernandes Cadi-
lhe

As irmãs Maria do Alívio dos Santos
Guarrilho e Maria de Lurdes Santos

Os irmãos Alberto Fernandes Ca-
dilhe e Eugénia Fernandes Cadilhe

Gaspar Fernandes Cadilhe e a filha
Paula Cristina Ferreira Cadilhe.

Os netos do Gaspar, Bruno André
Cadilhe Crespo e Telmo Duarte
Cadilhe Crespo.

Artur Francisco Cadilhe e Maria
Silva Dias

Gualdino F.
Cadilhe

Artur Francisco
Cadilhe filho do
Gualdino

12.02.1962
Duas mortes

Quando andavam a curricar
ao robalo (pesca desportiva),
bordejando as pedras do espo-
rão numa pequena embarcação
de boca aberta, os irmãos Ma-
nuel N.25.05.1903 e José Fran-
cisco Cadilhe N.24.06.1900, na-
turais da Póvoa de Varzim e
residentes em Leça da Palmeira,
pereceram no mar.

Estes dois homens, com for-
tes ligações ao mar, tinham ocu-
pações em terra, e, nos  tempos
livres, atraídos pelo salitrado
fascínio das maresias, embica-
vam pela boca da barra com
destino aos baixios da beirada,
onde se deleitavam fisgando
para a fritadela, uns safios, fa-
tocos, cachotes,  etc.

Aquando da tragédia, o José
ainda tentou a salvação agar-
rando-se às tábuas do pinaço,
mas, não resistiu à forte marola
da rebentação, acabando por
se afundar. Marés passadas, o
seu corpo retalhado, apareceu
numa das praias, de areia doi-
rada, a Norte de Leixões.

O Manuel, bom nadador,
ainda bracejou até ao  interior
da bacia, mas, ensopado com
as roupas grossas e as botas
cheias de água calçadas, não
superou o esforço despendido
e o seu já frágil coração  não re-
sistiu,  acabando por morrer. O
seu  corpo foi resgatado para a
desaparecida lingueta do I.S.N.
em Leça, onde lhe diagnostica-
ram morte por doença cardiaca.

O Manuel era casado com
Maria José de Castro e deixou
três filhos:

- Joaquim Cadilhe; Guilher-
mina Cadilhe e Maria Natália
Cadilhe.

O José era casado com
Leonor das Dores Barros natu-
ral de Valença do Minho e não
deixou descendentes.

**********************
A Leopoldina Cadilhe deixou

uma filha de nome Esmeralda.

Rodrigues Maia, filha de José
R. Maia e Ana Rosa de Jesus.

A Maria das Dores viria a fa-
lecer em Leça da Palmeira e
deste casamento nasceu:

Artur F. Cadilhe.
Viúvo o Gualdino partiu para

África e em Baia-Farta a
08.09.1968  contraiu matrimónio
com Dolores Augusto Camará.

Em Baia-Farta voltou a con-
trair matrimónio a 10.01.1975
com Maria do Alívio da Silva
Fangueiro.

Por: Delfim Caetano Nora e Graça Cadilhe
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Agostinho Francisco
Cadilhe

Agostinho Francisco Cadilhe com os pais José
Francisco Cadilhe “O Badola” e Maria da
Conceição Gomes de Sá Cadilhe

José Francisco Cadilhe “O BADOLA”,
carpinteiro,  filho de Manuel Francisco
Cadilhe e Ana Moura (Rosa),  casado com
Maria da Conceição Gomes de Sá Cadilhe,

Gonçalo Cadilhe,
é um viajante, jorna-
lista e cronista.  Filho
de José Manuel Ri-
beiro Cadilhe e neto
de Agostinho, nas-
ceu na Figueira da
Foz em 1968. É licen-
ciado em Gestão de
Empresas.

Colaborador do
jornal  EXPRESSO.

costureira, filha de José Gomes de Sá e
Teresa de Jesus.

Tinha estaleiros no extremo norte da pra-
ia dos banho, em frente à actual discoteca
“Budha”. O armazém de madeiras e das fer-
ramentas estava situado na Rua Latino
Coelho, colado à mercearia do “Fim do
Mundo”.

O Tio  Zé Cadilhe - conhecido pelo Zé
Badola - acumulava as funções de carpin-
teiro naval com as de bilheteiro da Câmara.
Mais tarde resídiu num posto construído
pelo Município (onde hoje se situa o res-
taurante “Farol”) e aí cobrava o imposto
dos produtos hortícolas (e não só) entra-
dos na Póvoa .

Iniciou a sua actividade de mestre
carpinteiro naval em 1922 e nesse ano cons-
truíu 11 catraias. Construía em ritmo endia-
brado. Com ele, trabalhava regularmente o
seu filho José Gomes Cadilhe (em 1935 dá
continuidade aos estaleiros do pai) e o co-
nhecido João Pirola, um guarda-fiscal com
muito jeito para o formão e esquadro. Como
complemento refira-se que José Francisco
Cadilhe era pai de:

FAMÍLIAS - CADILHE (Badola)

Manoel Francisco Cadilhe, nascido na
Póvoa de Varzim a 06.10.1841, inscrição
marítima nº 121de 19.12.1893. Era filho de
António Francisco Cadilhe e de Maria Rosa
Maiata.
Tinha de altura 1,63m, olhos castanhos,
barba (suíssas), cabelos grisalhos.

In Inscrição Marítima da Póvoa de Varzim
*************************************

O Agostinho Fran-
cisco Cadilhe nasceu a
1906 na Póvoa de Var-
zim

É pai de:
-Miguel José Ribeiro

Cadilhe, conhecido
político e economista,
nasceu a 10.11.1944 em
Barcelos e mudou-se
com menos de 1 ano
para a Póvoa de Var-

Cartão de “Funcionário Administrativo” de José
Francisco Cadilhe “Badola”

Cédula Marítima de José Francisco Cadilhe “Badola”

-Agostinho F. Cadilhe 1906;
-Maria 1907;
-Ana N. no Brasil;
-José Francisco Cadilhe N. 1913;
-António F. Cadilhe morreu de tifo
-Etelvina Gomes de Sá Cadilhe;
-Conceição G.  de Sá 10.06.1927;
-Hilda G. Sá Cadilhe 08.06.1930.

Como nota curiosa registe-se que
pertenceu ao Zé Badola a constru-
ção da última lancha “Ala Arriba”,
a badalada lancha vermelha que per-
tenceu ao tio João da Póvoa.

Gonçalo Cadilhe

zim, onde viveu toda a sua infância e ado-
lescência.

Foi Secretário de Estado e Ministro das
Finanças nos governos de Sá Carneiro e
Cavaco Silva.

-José Manuel Ribeiro Cadilhe;
-Alberto Ribeiro Cadilhe.
O Agostinho foi durante muitos anos se-

cretário da Câmara Municipal da Póvoa de
Varzim.

Lança as crónicas das suas experiências
por esse mundo fora e publica-as. São
exemplo:

-Planisfério Pessoal;
-A Lua Pode Esperar;
-África Acima;
-Nos Passos de Magalhães.
Muito ligado ao mar, faz do surf a sua

grande paixão, que pratica regularmente.
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Gaspar José Cadilhe e Alberto José Cadilhe.

Sara Leonor de Jesus e José Gomes Cadilhe

Maria da Conceição Gomes de Sá, marido e filhos, na Póvoa de Varzim.

FAMÍLIAS- CADILHE

O José Gomes Cadilhe, nasceu na Póvoa
de Varzim a 02.08.1913 e faleceu na freguesia
de Paranhos a 09.04.1994.

Casou com Sara Leonor de Jesus, na
altura com 25 anos nascida a em Nogueira
-Braga.

A Sara faleceu a 21.07.1982.
O casal José e Sara foram pais de:
- Gaspar José Cadilhe;
- Alberto José cadilhe;
- Graça Cadilhe;

A nova traineira SUESTE em fase adiantada de
construção.Ao lado uma das lendas da epopeia
da sardinha em Matosinhos “a velhinha
SUESTE”

O casal Etelvina Gomes de Sá Cadilhe e Manuel
Rodrigues Moleiro.

Netos do José e da Sara Leonor

Maria Graça Cadilhe e Cristina Cadilhe

Graça Cadilhe e o filho Rui Filipe Cadilhe

Muita gente conhecida, ligada à construção
naval.

Maria de Lurdes
Cadilhe Moleiro

No Porto-Serviço em Matosinhos, a traineira
SUESTE pronta para “riscar”...
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Ana Gomes Sá Cadilhe, costureira,
natural do Rio de Janeiro - Brasil, casou
com António Oliveira, pescador, natural de
Matosinhos, filho de José de Oliveira e
Rosa de Oliveira Manarte, moravam na
travessa da Agra em Leça da Palmeira, e,
deste casamento nasceram:

-Maria Conceição; Alice; António José;
 e Manuel José.

 A noiva, Maria Conceição Cadilhe de Oliveira
filha de Ana Cadilhe e de António Oliveira.

António José Cadilhe Oliveira nasceu em
Matosinhos a 21.10.1939. Casou com Maria
do Carmo Oliveira Dias Cantara, nascida a
22.11.1936 em Leça da Palmeira.
Filhos do Casal:

-Eugénio A. Dias 02.09.1962
-Maria Conceição21.05.1968
-Eugénio Manuel 01.07.1969

Manuel José Cadilhe de Oliveira  conhe-
cido pelo “Navalheira”, nasceu a 26.04.1947
em Matosinhos. Casou a 22.10.1974 na
igreja de Leça da Palmeira com Deolinda
Monteiro Oliveira.

Faleceu a 11.03.1989 na freguesia de
Miragaia.

CADILHES NA PÒVOA
*Salvador Cadilhe (C/c 1640) Isabel

Fernandez;
*António Cadilhe C/c Maria Verde(1736)

La Guardia-Galiza;
*Julião Fernandes C/c Maria Cadilhe

(02.07.1758) R.da Areia;
*José Fernandes Cadilhe (V.1797) pes-

cador c/barco c/c Ana Jacob;
*José António Cadilhe(C-1815 -Vv.1848)
*ManuelFernandes Cadilhe(V.1826 -

F1855/6)- o JULUÃO C/c Rosa Maria;
*José Fernandes Cadilhe (V.1841 e 1853

O JULIÃO (O Beiça) pescador com Barco;
*Manuel Fernandes Cadilhe (N.C.1830 -

V.1876 e 1885) O Julião C/c Maria Rosa
Maiata;

*Manuel Fernandes Cadilhe (N.1838 -
F.1903) C/cVictoriana Poicha;

*António Fernandes Cadilhe
(R.d’Assunção) (N.C.1840 - F.1898) o
Julião;

*Domingos Fernandes Cadilhe (N.1854
- F.1916) -Negociente C/c Margarida Rosa
Campos (em 1878) - R. d’Assunção;

*João Fernandes Cadilhe (V.1876 e 1885
- F.1904?) O Julião;

*Tomás Fernandes Cadilhe (N. 1862)
pescador;

*Francisco Fernandes Cadilhe (N.1865 -
F.1904) O Pataco C/c Maria Rosa (R.dos
Ferreiros,169 ou R.d’Assunção,102);

*Francisco Fernandes Cadilhe (N.1890)
pescador (Reixas);

*José Fernandes Cadilhe (N.1890 -
F.1953);
*João Fernandes Cadilhe (N.1890) C7c Ana
Pereira Marques (Calçada) (a Pata) (R. da
Cordoaria,71)

*Salvador Fernandes Cadilhe (N.1892) -
pescador (Julião)

MARCAS:
Dos Reixas

Dos Melões
Dos Beiças
Dos Juliões

NOTA: Este é o ramo principal e o mais
antigo, sendo a Maria Cadilhe casada com
o Julião a minha 5ª avó e o Salvador o meu
9º avô e o mais antigo conhecido.

Todos os Cadilhes actuais na Póvoa, Vila
do Conde e Matosinhos descendem
deles!...

FAMÍLIAS- CADILHE
04.06.1980

 O caso RIO VOUGA
Nesta data, a classe piscatória de

Matosinhos foi sacudida por uma realidade
até então desconhecida.

“O navio de pesca português RIO
VOUGA e os seus quinze tripulantes foram
feitos prisioneiros da Polisário, por uma
unidade da Marinha de Guerra sauri a sete
milhas  ao largo de Dakla (ex-Villa Cisneros)
nas águas territoriais do Sara Ocidental.

«...segundo o mestre António Cadilhe a
embarcação  foi abordada a 04.06.1980 pelas
23H00  locais  por uma Unidade Marítima
da Polisário. Quando, forçados, se dirigia
para a costa sauri o arrastão RIO VOUGA
acabou por encalhar. A sua tripulação foi
conduzida algures para território libertado
(Sara Ocidental).

Entre os quinze pescadores detidos
como “hóspedes” em território da RASD
controlado pela Frente Polisário, junto à
fronteira com o antigo Sara espanhol,
encontravam-se os irmãos António José
Cadilhe de Oliveira, mestre do arrastão e
Manuel José Cadilhe de Oliveira.Hilda Gomes de Sá Cadilhe e o filho Carlos.

A Hilda Gomes de Sá Cadilhe nasceu a
01.07.1929 e faleceu a 20.04.2006.

Casou a 27.03.1949 com Manuel Martins
Nora natural da Póvoa de Varzim que viria
a falecer cedo em 07.05.1951.

António José e Maria do Carmo

Trabalho de:
Óscar Fangueiro

Manuel José Cadilhe de Oliveira
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O Mundo mágico dos coleccionadores-V
QUEM FOI O PRIMEIRO
COLECCIONADOR?

 Prezado Leitor

Já alguma vez parou para pensar quem
foi o primeiro Coleccionador da
Humanidade!? Creio que não!

Hoje é tudo tão a correr..., e, depois ia
lá perder tempo a pensar quem seria o
primeiro coleccionador do mundo!? Que
disparate..., e, coleccionador de quê?

O coleccionismo é tão diversificado: são
isqueiros, postais, selos, moedas, porta-
chaves, notas, miniaturas de automóveis,
de garrafas, de soldadinhos de chumbo,
medalhas; cinzeiros, cautelas, bilhetes dos
eléctricos e autocarros, fósforos,... alto
páro por aqui, porque por muitos que dis-
sesse ia com certeza omitir nomes de ob-
jectos difíceis de imaginar, mas, que fa-
zem parte do mundo do coleccionismo.

E a propósito. Haverá mesmo uma idade
para começar a coleccionar? Estou ten-
tado a dizer que quanto mais cedo se co-
meçar maior será a possibilidade de con-
seguir uma boa e grande colecção! Será
que esta ideia tem fundamento? Ora
vejamos.

Portugal emergia da chamada 1ª
Grande Guerra Mundial, 1914-
1918, sendo vítima, como toda a

Europa, das inevitáveis consequências
que uma guerra sempre causa, sendo a

Como poderá hoje, um jovem de tão
parcos rendimentos, começar a coleccio-
nar, aos preços que se praticam no co-
leccionismo? Logo, as suas limitações se-
rão enormes. Apenas começando a amea-
lhar  peça por peça, das mais simples e
baratinhas, e, confiando na ajuda de al-
gum familiar ou amigo e talvez, quem sa-
be, com alguma (Oferta), o ajude a enri-
quecer a sua colecção.

Outra idade, são as pessoas da pré-re-
forma e reformados que terão necessidade
de ocupar os seus tempos, agora livres. E
como adere aos mais variados tipos de co-
leccionismo este sector etário da nossa so-
ciedade?

Amigo, vem depressa ao ORFEÃO DE
MATOSINHOS e inscreve-te na
SECÇÃO para que não sejas o último co-
leccionador, porque o primeiro, foi sem
dúvida, aquela figura Bíblica chamada
NOÉ que juntando as mais variadas es-
pécies de animais os guardou na sua
“ARCA DA ALIANÇA” sobrevivendo ao
Dilúvio e consagrando-se como o PRI-
MEIRO COLECCIONADOR DA HIS-
TÓRIA DA HUMANIDADE!

A propósito da minha
colecção de:

 “Cédulas de Portugal”

Por: Manuel Santos Pereira

CÉDULAS DE PORTUGAL-MONARQUIA 1891
“CÂMARA MUNICIPAL DE ALDEGALEGA”

CÉDULAS DE PORTUGAL
“C.M. MATOSINHOS”
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O Mundo mágico dos coleccionadores-V
falta dos mais variados metais, uma das
mais sentidas neste Portugal, ao tempo
de Aquém e Além Mar.

Com a acentuada falta de metais para o
fabrico das chamadas moedas divisioná-
rias, ou de trocos, criou-se um enorme va-
zio na vida comercial portuguesa, o que
levou, consequentemente, o Banco de
Portugal e a respectiva Casa da Moeda a
recorrer ao “Papel Moeda”, sendo a partir
de 1917 até 1925 autorizada pelo Decreto
Lei nº 3296 de 15 de Agosto de 1917 á
emissão de cédulas em papel cujos valores
variavam entre os 1 e 50 centavos, ás
quais se convencionou chamar dinheiro
fiduciário ou de emergência, sendo Por-
tugal invadido por estas cédulas com
emissão feita pelas Câmaras Municipais,
Hospitais e Misericórdias, Associações
Comerciais e Industriais, acabando estas
por serem extensivas ao próprio comércio
retalhista em geral, e ainda este Decreto
dava o privilégio á Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lisboa para a emissão de
cédulas de 5 centavos.

Tudo isto, como é fácil de antever,
acabou por provocar uma falta de controlo
por parte da Casa da Moeda, entidade ofi-
cial, reguladora e responsável pela fisca-
lização deste serviço.

A partir de 1925 a Casa da Moeda pas-
sou a denominar-se Impressa Nacional
Casa da Moeda e o Banco de Portugal as-
sume a emissão em papel do dinheiro em
Portugal, fazendo regressar o referido
controlo, que passou a ser assumido pelo
Banco de Portugal.

E, porque este dinheiro, em pequenas
cédulas, circulou do Minho ao Algarve e
foi moeda de troca na segunda década da
República Portuguesa, logo apareceram
alguns coleccionadores deste ramo da No-
tofilia Portuguesa. E ainda bem que
apareceram todos esses coleccionadores,
pois para além de garantirem a sua exis-
tência conseguiram que não se perdessem
estas pequenas “Peças” das mais variadas
entidades de cada concelho deste Portugal
Multifacetado.

CÉDULAS DE PORTUGAL - ULTRAMAR
 JUNTA DE FREGUEZIA DA VILA DO TOPO

(AÇORES)

CÉDULAS DE PORTUGAL
CÂMARA MUNICIPAL DA

PÓVOA DE VARZIM
(continuação da página anterior)
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Abandonou os mares
frios, longínquos e de pe-
rigos imprevistos, aos 28
anos e regressou de no-
vo, ao não menos duro
trabalho nas traineiras da
sardinha em Matosinhos.

 Com o competente
mestre “Quinora” traba-
lhou nas traineiras “ME-
NINO JESUS”, “S. BEN-
TO”, “SR. DA PEDRA”,
e “ESTRELA DO MAR”.

Seguidamente foi para

cerca de 150 metros da capelinha dedicada
ao claviculário S. Pedro.

Na vida colectiva pessoal, a sua família
teve bom sucesso, graças ao esforço e sa-
crifício do trabalho do casal desenvolvido
no comércio da venda de peixe, negócio
este que foi transmitido para seus herdeiros
que continuam a comercializar o pescado
em estabelecimentos da cidade de Espinho.Nestes tempos, os pescadores que

optassem por enveredar na pesca do ba-
calhau, desde que cumprissem o número
de campanhas estipuladas pelo governo,
tinham o privilégio de ser excluídos da vida
militar, ou seja «não ir à tropa». Este
privilégio, em tempos muito remotos,
dentro de alguns condicionalismos, foi
também dado pela Rainha D. Maria I aos
pescadores do arrasto de Ovar, condição
esta que mais tarde veio também para as
companhas de Espinho que para cá vieram
do Furadouro, talvez a partir do início do
Século XIX.

O Zé da Aguda, também foi dado como
apto para a tropa, onde esteve sete meses,
mas querendo beneficiar da isenção de
continuar a ser soldado, resolveu matri-
cular-se na frota bacalhoeira. Ainda  solteiro
fez duas campanhas, embarcando pela pri-
meira vez para a Gronelândia, em Outubro
de 1950. Na primeira ida ao bacalhau fez
parte da tripulação do lugre/veleiro RIO
CAIMA, da praça de Aveiro, sob as ordens
do Capitão Júlio Silva; em Julho de 1951,
faz a segunda viagem às terras gélidas no
mesmo barco com o Capitão Redondo. Já
na condição de casado, em Outubro de
1954/55, faz a terceira e quarta campanha,
embarcando no navio-motor CAPITÃO
JOÃO VILARINHO, da praça de Aveiro,
sob as ordens do Capitão Augusto
Larucho. Em Maio de 1956 mudando uma
vez mais de navio, faz a sua última campa-
nha bacalhoeira no navio S. GABRIEL, sob
as ordens do Comandante João de Deus,
da frota da Soc. de Pesca Luso-Brasileira,
Lda., sediada em Lisboa.

Durante o seu percurso de tripulante ba-
calhoeiro, exerceu as tarefas de pescar à
linha nos doris, sentindo a solidão no
imenso mar gelado, o escalamento do
precioso peixe e outras tarefas respeitantes
à vida diária de bordo.

Foi neste ano que se movimentou um
notável surto de homens que de Espinho e
outras terras se lançaram a trabalhar na
pesca da sardinha no Porto de Leixões, da
então Vila de Matosinhos.

Figuras - José Guedes Moreira (Zé da Aguda)
(continuação do artigo da página quatro)

Ao ti Zé, que é um dos nossos acompa-
nhantes das jornadas de comemoração do
Dia do Pescador, e mesmo reconhecendo
algum cansaço na sua memória, quero
agradecer a sua disponibilidade por me ter
concedido esta entrevista, e ao mesmo
tempo desejar para ele e sua mulher, a tia
Rosa, melhoria na recuperação da saúde.

Pelo luto que tomou pelo falecimento da
sua filha, apresentamos o nosso mais
sentido pesar, e, também lhe patenteamos
o nosso agradecimento, porque a família
NAPESMAT, também muito lhe agradece,
visto que divulgar a vida dos nossos ho-
mens que foram pescadores e suas mulhe-
res peixeiras, é um dos objectivos daquela
instituição matosinhense.

Artur Faustino - Espinho, Novembro ,2008

o “LEVANTE” go-
vernada Mário Mo-
çambique, depois
passou para o “LAU-
RA MARIA” onde
conheceu o mestre
António, e por fim no
“PASCOAL  NOVO”,
com o mestre Manuel
da Emília.

Na actividade do
bacalhau, cinco via-

Mário Valente Santos
(Mário Moçambique)

O Ti Zé da Aguda

gens, pouco tem para nos contar no que
respeita a acontecimentos ocorridos nos
mares da “Terra Nova”, a não ser a  passa-
gem de algumas tempestades. Numa
ocasião em que se dirigiam para Sant Jones,
afim de fazer abastecimento de provisões
naquele porto de abrigo, o navio teve que
ficar de capa durante dois dias, não
conseguindo entrar. Esta ocorrência foi
provocada por uma forte tempestade que
nada deixava ver em redor. Uma ligeira
aberta, proporcionou ao comandante re-
tomar o rumo para Portugal e o regresso
prematuro ao porto de Aveiro. Eram fre-
quentes as situações  complicadas que se
deparavam durante a navegação da em-
barcação debaixo de nevoeiro, com o apa-
recimento de  barreiras de icebergs que
flutuavam no mar, e que eram perigosís-
simos obstáculos à nossa passagem. Mes-
mo em momentos de gritos e choros, de
lamentos e esperanças perdidas, lá con-
seguimos ultrapassar as grandes dificul-
dades, e o barco, qual casca de noz, seguir
o seu destino e chegar a bom termo.

O ti Zé da Aguda vai fazer brevemente
80 anos, ainda está no nosso meio, assim
como sua esposa, a qual infelizmente tem
problemas de saúde, e na sua já longa vida
conjugal tiveram 7 filhos, tendo-lhes  fale-
cido um rapaz à alguns anos, e muito recen-
temente a sua filha Maria da Conceição,
com 52 anos de idade, cujo infauto acon-
tecimento deixou de luto  e entristecido o
velho casal, que reside na Rua 4 com a
esquina da Rua 45 (na Marinha), muito
próximo da zona de pesca de Espinho, e a

Traineira LAURA MARIA
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HORIZONTAIS: 1-Apanhadeiras; socor-
re; pron. pess.. 2-Actuam; pássaro; cas-
tiguei. 3-Senhor (abrev.); demorei; seguir.
4-Malho; ril; escuro. 5-Pagar a sisa. 6-Sem
moralidade; casta de uva. 7- Amarrotaras.
8- Coisas velhas sem préstimo; mamífero
feroz e carnivero (pl. ); 9-Antiga unidade
de peso (pl.). 10-O rei da selva; tritura
(inv.); reputação. 11-Partir; escorrega; as-
pecto. 12-Silencie; sirga; trata com desve-
lo. 13- Ave de ratite; paragem momentânea;
pêlo das ovelhas (pl.).
VERTICAIS: 1-Deslumbrai; asneira. 2-Cam-
po; oceano; foram. 3-Catedral; banhada de
cromo; além. 4-Punhado; casa (inv.); poe-
ma lírico. 5-Pequena enxada. 6- Carrilhanor.
7-Com a forma do ovo (pl.); aderiu com
cola. 8-Desmantelarias. 9- Verdadeiros. 10-
Recípiente de pedra para líquido; último
compartimento do viveiro; executa. 11-
Pron. pess.; barbaridades; antecede o rei.
12- Juntar; parte do avião; caixa de madeira
ou cartão para viagens. 13- Esbelto; trans-
piraras.
(Ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: A-Nascer; tramam. B-A-
dorei; oitava. C-Tolu; bom; osis. D-Iriz; a-
no; asas. E-Vatel; asara. F-Iva; ar; gi; rer.
G-Dar; repas; ose. H-Ia; pes; ac. I-Adoen-

PALAVRAS CRUZADAS

PROBLEMA Nº52

Armando Rodrigues

António “Férrinha” -Lembrar uma grande figura!

tada. J-El; erraria; is. L-Ip; atroz; se. M-
Santo; natal. N-Roer; oral. O-Ut; iom; al.
P-Remido; iguala. Q-Suaves; aramae. R-
Ossos; areia.
VERTICAIS: 1-Natividade; curso. 2-Ado-
rava; lis; teus. 3-Solitaria; par; mas. 4-Cru-
ze; ade; nocivo. 5-Ee; lar; orate; des. 6-Ri-
ba; repertorios. 7-Onu; penar. 8-Tomo;
gastronomia. 9-Ri; ais; aizar; gra. 10-Atoas;
ada; tatuar. 11-Massaroca; sal; ame. 12-
Aviares; iel; alai. 13-Massarelos; clara.

Um amigo que os pescadores não esquecem. Jantar de homenagem a António Férrinha ladeado pela esposa, filhos, nora, genro e muitos amigos.


