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Entre as cidades de Matosinhos e de Espinho nasceu, há
décadas, uma enorme cumplicidade residencial entre
famílias de pescadores, no que diz respeita à sua naturalidade, mudança

que assentou em pressupostos profissionais dos espínhenses buscarem ali o
bem-estar, através da maior frota de pesca de alto mar, já que as companhas
em Espinho, com a sua vulnerabilidade na época de Inverno, não
proporcionavam o rendimento desejado.

Obviamente, com tantos pescadores espinhenses radicados em Matosinhos,
que por sua vez geraram multiplicações geracionais, tomou-se complicado
criar normas estatísticas. Conhecem-se, através dos apelidos: Americano,
Arruda, Cacheira, Cantora, Capateira, Chibante, Do Gordo, Faustino,
Ferreira Neto, Folha, Miguel, Pinho Branco, Pinho Pinhal, Rachão,
Remelgado, Rodrigues, Saragoça, Vitó, entre outros.

Entretanto, como a vida quotidiana no mar encapelado é árdua e tem os seus
perigos, recordamos o terrível e intenso drama que se abateu sobre a pacata
vila de Espinho, decorria a noite de 2 de Dezembro de 1947 (há 61 anos), em
que se afundaram quatro traineiras sediadas em Matosinhos: «D. Manuel»,
«São Salvador», «Rosa Faustino» e «Maria Miguel», tendo perecido 165
pescadores, que por sua vez deixaram imensas famílias sem sustento, numa
situação económica desesperada, como se compreende. Nesse naufrágio
morreram mais de 50 naturais de Espinho. Silenciosamente!

Em muitas localidades portuguesas e até espanholas, tenho assistido a curiosos
e artísticos monumentos dedicados aos naufrágios ou à dificil arte de pescador,
como prova de sentimento das respectivas autarquias e suas populações.

Em Espinho, porém, verifica-se que ao longo da passagem de vários
líderes autárquicos, jamais se lembraram de mandar erigir um memorial
aos imensos espinhenses que não chegaram a festejar a quadra natalícia
com os seus ente-queridos em 1947, ou noutras datas.

É pena esta indeferênça!
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Terra e gente das dunas - Xávega em Espinho
Naufrágio da

companha
“SENHOR DOS

AFLITOS II”

Um trágico acontecimento marítimo,
ocorrido em 6 de Janeiro de 1946,
encheu de angústia a infeliz classe

piscatória de Paramos, que era um desdo-
bramento da mesma classe de Espinho, no-
meadamente dos bairros da Marinha, cujas
famílias também viveram grandes momen-
tos de aflição e dor, por ali trabalharem
pescadores residentes nestes populosos
bairros.

Eram 08H30 de um domingo, dia dedi-
cado à litúrgia bíblica dos «Reis Magos»,
quando saíu para o mar o barco “Senhor
dos Aflitos II”, pertencente à companha da
pesca do arrasto de Paramos.

A embarcação era tripulada por 16 ho-
mens capitaneados pelo arrais do mar Edu-
ardo Rodrigues Félix (o Marafona). Re-
ceando qualquer contra-tempo, em virtude
da forte ondulação do mar, e por ser con-
vidado, acompanhou o barco o valente ar-
rais de terra Álvaro Aluai, mais conheci-
do pelo “Álvaro Graça”, a quem todos
os pescadores obedeciam confiadamente.

O naufrágio e a luta dos
tripulantes pelo salvamento

- Dos que se salvaram por todos os meios,
ao socorrido pela própria mulher

Quando o barco chegou ao «mar do ban-
co», local este onde se formam as ondas
mais próximo de terra, repentinamente dois
grandiosos vagalhões fizeram submergir a
frágil embarcação de pesca, não dando
tempo a que os homens pudessem agarrar-
se a qualquer apetrecho de salvação. En-
volvidos no redemoinho causado pelo nau-
frágio, os camaradas estimulados pelo ar-
rais Aluai, lutaram com a fúria das ondas
em direcção a terra, mas quatro dos infe-
lizes pescadores não conseguiram alcançá-
la, por possivelmente terem ficado emba-
raçados nos apetrechos de pesca (as redes
e cordas), o que não lhes teria permitido
vir à tona da água, morrendo assim afo-
gados instantâneamente.

O arrais do mar Eduardo Rodrigues Fé-
lix, pai de um dos mortos do naufrágio, o
António Félix, foi o primeiro a chegar a
terra, e assim ,como os que se lhe seguiram,
chegaram exaustos e extenuados, alguns
deles com ferimentos e lesões internas. Foi
bastante grave o estado de Manuel de
Oliveira Brandão, que teve de ser

internado na Misericórdia de Espinho.
O arrais Álvaro Graça que mais uma vez

tinha mostrado a sua valentia e sangue frio,
foi o último a abandonar o barco, o que
fez na tentativa de salvar os náufragos que
corriam perigo. Conseguiu salvar da morte
três deles, que já sem forças foram
arrastados para fora da água pelo heróico
arrais, que transportou a nado um às costas
e dois agarrados à ilharga da sua cintura.
Os náufragos que o arrais rebocou, com a
ânsia de se salvarem, rasgaram a roupa do
seu salvador, o que fez com que ele
chegasse a terra desnudado. Por este efeito, já foi referido, filho do arrais Eduardo. Era

casado com Maria do Barqueiro (irmã da
ti Cândida), que ficou viúva com quatro
filhas, a Adelaide, a Fernanda, a Cândida
e a Isaura. O seu corpo arrolou no mesmo
dia do naufrágio na praia de Paramos e foi
guardado por algumas horas num palheiro
dos Chalaças, naquela praia, onde eram
guardados os pastos dos gados e funcio-
nava a secretaria da companha. A caminha-
da do percurso do funeral com o seu corpo,
desde a praia onde faleceu até Espinho, foi
feita à mão, servindo de caminho a pista
de aviação, o pinhal e as dunas do areal da
Marinha. Antes de ser levado para o seu
último repouso no cemitério de Espinho,
o povo vareiro prestou-lhe uma última
homenagem em frente da loja do ti Zeca
do Romão.

Conta a Linda Zagala que o seu caixão
esteve brevemente exposto sobre dois ban-
cos que eram usados nas tascas, em frente
daquela loja onde tudo era vendido, cujo
terreno é onde está edificado o edifício da
Lota, na Rua41.

O pai deste náufrago, o arrais Eduardo
Félix, terá falecido pouco tempo depois do
naufrágio, e segundo a opinião da nossa
gente, a sua doença terá sido o desgosto
por não ter podido salvar o seu querido
filho.
Manuel Pedro de Oliveira (Roque
ou Maranhão), era natural de Paramos
e deixou um filho.
José da Silva Pardilhó, era natural
de Espinho mas residente em Paramos e
deixou três filhos. O seu cadáver foi
arrojado à costa entre Paramos e Esmoriz
na tarde do mesmo dia do naufrágio.
João Maria da Naia Sardo (o
Ilhavo), era natural de Ovar e deixou sete
filhos. O seu corpo deu à costa na praia de
Espinho, em frente à Rua 23, no dia 12 de
Janeiro do mesmo ano.
Barco com pouco porte e excesso
de peso dos aparelhos de pesca,
estariam na origem do naufrágio?

Segundo foi constado na ocasião do

o arrais Graça perdeu no mar o seu casaco,
onde possuía alguns documentos e uma
quantia em dinheiro.

Segundo ouvimos da boca de pescadores
espinhenses, os quais alguns se encontra-
vam na ocasião do naufrágio na praia de
Paramos, o Manuel de Oliveira Brandão,
mais conhecido pelo «Manel da Oliva»
(irmão do arrais Florêncio), homem
arrogante, que por tudo e por nada gritava
ao falar, foi salvo de morrer no mar pela
sua própria mulher, a ti Arminda, quando
ele chegou perto da praia, mais concreta-
mente na cova-do-mar. Ao ver as dificulda-
des do náufrago, a corajosa mulher atirou-
se à água conseguindo agarrar e arrastar o
seu «home» para terra e assim prestar-lhe
os primeiros socorros. Ainda hoje nos di-
zem que esta mulher terá também socorrido
outros homens, para além do seu marido.
Bravo «ti Arminda do Nora».

O sobrevivente Manuel Pereira Ame-
ricano (o Fanatinha), mal se viu livre do
perigo das ondas do mar e com os pés
assentes em terra, foi o primeiro a chegar
a Espinho, local onde ainda vivia a maioria
da gente piscatória, que naquele ano já
andava em mudança para o novo “Bairro
Piscatório” da Marinha, em sequência da
saga das invasões do mar.

Os 4 pescadores que
morreram

António Rodrigues Félix (o Ma-
rafona), era natural de Espinho e como

Álvaro Pinho Pinhal
«Aluai», filho de Antó-
nio Pinho Pinhal e Rosa
Jesus. Nasceu em Espi-
nho a 25.02.1902.

João Maria Naia Sardo
(O Ilhavo), filho de
Francisco Naia Sardo e
Maria Silva. Nasceu a
23.12.1913 em Ovar.

José Silva Pardilhó,
filho de Francisco Silva
Pardilhó e Maria Au-
gusta Silva. Nasceu a
28.11.1917 em Espinho.

Manuel Pedro Oliveira
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naufrágio, o barco teria de capacidade
3500 Kg, e transportava  cerca de 4500Kg.

Para aguentar com esta carga, o próprio
barco teria de ter uma capacidade bruta de
de 8.000 quilos, o que dava uma notável
diferença de cabotagem. Assim este tão si-
gnificativo desiquilíbrio de peso teria sido
a razão da origem de tão fatal acidente.

Somos possuidores de uma cópia do re-
gisto da matrícula dos pescadores desta
companha com a data de 02.01.1946, data
esta em que foram matriculados 61 cama-
radas, entre homens do mar e de terra.

Ao ler a notícia que o barco era pequeno
e que somente levava 16 tripulantes a re-
mar, causou estranhesa como era possível
com um barco tão pequeno, estarem matri-
culados 61 pescadores.

A resposta foi-nos dada ainda recente-
mente, e assim,  ficámos esclarecidos que,
os 61 camaradas matriculados esperavam
um novo barco com maiores dimensões.
Assim nos informou o pescador Abel Gon-
çalves Padeiro (o Soqueiro), que também
por Paramos andou nas companhas.

O acontecimento desta tragédia veio
criar uma grande crise de pesca na costa
de Paramos, que a partir daquele ano muito
escassamente andou com companhas a tra-
balhar na sua praia.
Os subsidias concedidos às viúvas
ao abrigo da lei, teriam sido
cumpridos ? ...

As viúvas resultantes deste naufrágio, vi-
viam em precárias condições de subsistên-
cia. A Casa dos Pescadores do Porto, de
que eram sócios os náufragos, tinha distri-
buído até Fevereiro, a quantia de 100$00
a cada viúva, quantia esta que representava
uma gota no aceano  das necessidades de
sobrevivência daquela gente, cujos chefes
desaparecidos eram o seu único amparo e
garantia do seu «ganha pão».

As viúvas e filhos dos pescadores que
morressem ao serviço da sua empresa marí-
timo, teriam direito a pensão que seria fixa-
da pelo Tribunal de Trabalho de Aveiro,
por solicitação da Capitania do Porto, a

-Eduardo Rodrigues Félix (o Marafona);
Era o arrais do mar, e seus filhos:
-Alberto Rodrigues Félix;
-António Rodrigues Félix (o Marafona).
Este foi um dos quatro pescadores faleci-

dos no naufrágio ocorrido com esta campa-
nha no dia 06.01.1946.

-João Maria da Naia Sardo (o Ilhavo);
-José da Silva Pardilhó;
-Manuel Pedro de Oliveira (o Roque);
Faleceram no mesmo naufrágio.
-Álvaro de Pinho Pinhal Aluai (Arrais

Graça). Era o arrais de terra, e prevendo
as condições do mar no dia do naufrágio,
resolveu acompanhar os camaradas na lar-
gada das redes. Com o acontecimento da
tragédia e o afundamento do barco, este
valente arrais conseguiu trazer a salvo para
terra alguns companheiros. Porém, quis o
destino que esta criatura também tivesse
uma morte trágica, pois foi colhido por um
comboio, quando de Silvalde para Para-
mos seguia o caminho de sua casa. E seu
filho: Armando de Pinho Pinhal Aluai
(Barbas);

-Manuel de Oliveira Brandão (Manel da
Oliva). No dia do naufrágio foi socorrido
pela mulher já próximo de terra. Era pai
do Reibandalho (uma memória que este
Boletim gostaria de homenagear), que
foi fulminado por um raio.

-Manuel Pereira Americano (Fanatinha).
Salvando-se da tragédia do naufrágio, foi
o primeiro a chegar a Espinho onde vivia.

-António Gonçalves Paquete Júnior;
-Manuel Gonçalves Paquete;
-João Baptista P. Ganço e seus filhos:
-Domingos Pereira Ganço (do Baptista);
-António Pereira Ganço (o Tóia);
-Manuel de Oliveira Dias Cantara;
-Adriano de Oliveira Dias Cantara;
-Jacinto de Oliveira Dias Cantara;
-Joaquim de Oliveira Dias Cantara;
Sebastião de Pinho Branco Grosso;
-José de Pinho Grosso;
-Adriano Silva Marinhão e seus filhos:
-Armando Silva Marinhão (da

Rosalina);
-Abraão Silva Marinhão (da Rosalina);
-Abel Silva Marinhão (do Maganinho);
-Carlos da Silva Marinhão;
-Américo Rodrigues Moleiro;

-Miguel Rodrigues Moleiro;
-Serafim Rodrigues Moleiro;
-António da Silva Carapuço;
-Joaquim da Silva Carapuço;
-Armando Silva Carapuço e seus filhos:
-António da Silva Carapuço;
-Manuel da Silva Carapuço;
-José Rodrigues Cacheira (Zé do Norte);
-Manuel Rodrigues Cacheira (Manel

Rapaz);
-Ilídio Rodrigues Cacheira;
Francisco Pinho Faustino (Barqueiro) e

seu filho:
-Augusto de Pinho Faustino (Barqueiro);
-Manuel Carvalho Santos e seu irmão:
-Horácio Carvalho dos Santos;
-Manuel Soares Maganinho (Manel

Graxa) e seu irmão:
-Joaquim Maria S.Maganinho (Cunhadi-

nho)
-Sabino Gonçalves Marques e seu irmão:
-Lino Gonçalves Marques;
-Américo Gonçalves Maranhão;
-Joaquim Gonçalves Rocha (Quim

Preto);
-Artur de Oliveira Jarrais;
-Fernando de Oliveira Jarrais;
-Abraão Soares Maganinho (o Garrôa)
-Bomfilho Esteves Galego;
-João Ferreira da Cruz;
António Pinto de Almeida;
-Rodrigo Nunes Teixeira;
-Jacinto de Oliveira;

Fontes:
Agradecimentos aos Comandantes e funcioná-

rios das Capitanias dos Portos:
-Leixões;Aveiro; Póvoa Varzim e Vila do Conde.
Consultas nos Livros de Matrículas. Recolha

documental de Mário Miguel.
Compilação de Artur Faustino.

que Espinho estava subordinada.
Será que estes regulamentos foram

cumpridos? ... É que o náufrágio ocorrido
em Matosinhos, passados 11 meses, veio
contrariar estes factos de promessas
subsidiárias.
Fontes: Jornal “Defesa de Espinho” n. o 720, de
13-01, e n. o 722 de 27-01-1946
Relação dos camaradas matricu-
lados a 02.01.1946:

Carlos Silva Marinhão,
filho de João Silva Ma-
rinhão e Rosa Francis-
ca. Nasceu a 20.06.1910

Ilídio R. Cacheira, filho
de José R. Cacheira e
Laurentina Oliveira.
Nasceu a 28.01.1929

Joaquim Maria S. Ma-
ganinho, filho de Celes-
tino S. Maganinho e
Maria Marques Leite.
Nasceu a 06.12.1928

Manuel Silva Carapuço,
filho de Armando Silva
Carapuço e Maria Silva
Pomba. Nasceu a
11.06.1930

Manuel Pereira
Americano

Abraão Soares
Maganinho (Garrôa)
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Armando Pinho Pinhal
Aluai

Filho de Álvaro Pinho Pinhal
e Maria Marques. Nasceu em
Matosinhos a 03.10.1928

Alberto Rodrigues Félix
Filho de Eduardo R. Félix e
Conceição R. Taira. Nasceu
em Espinho a 02.12.1922

Manuel Oliveira Brandão
Filho de António Oliveira
Brandão e Olívia Gomes
Silva. Nasceu em Espinho a
23.02.1910

António Pereira Ganço
Filho de João Baptista Perei-
ra Ganço e Francelina Perei-
ra Graça. Nasceu em Espinho
a 11.01.1924

Domingos Pereira Ganço
(Baptista)

Irmão do António. Nasceu em
Espinho a 08.06.1926

Francisco Pinho Faustino
(Barqueiro)

Filho de João P. Faustino e
Ana Gomes. Nasceu em Espi-
nho 1884

Augusto Pinho Faustino
Filho do Chico barqueiro e
Ana Oliveira Gomes. Nasceu
em Espinho a 17.11.1915

Jacinto O. Dias Cantara
Filho de José António S.
Carapuço e Emília O. Dias.
Nasceu em Espinho a
20.03.1926

Joaquim O. Dias Cantara
Filho de Manuel O.Dias
Cantara e Inês André. Nasceu
em Espinho a 04.02.1928

Serafim Rodrigues MoleiroArmando Silva Maranhão
Filho de Adriano Silva Mara-
nhão e Rosalina O. Dias. Nas-
ceu em Espinho a 11.01.1920

Abraão Silva Maranhão
Irmão do Armando nasceu
em Espinho a 10.12.1928.

António Silva Carapuço
Filho de Armando S. Carapu-
ço e Maria S. Pomba. Nasceu
em Espinho a 01.01.1920

Miguel Rodrigues Moleiro
Filho de Manuel R. Moleiro e
Carolina Marques. Nasceu em
Espinho a 23.07.1920

Lino Gonçalves Marques
Filho de Felismino Gonçalves
e Ana Marques. Nasceu em
Espinho a 15.06.1921

Manuel Carvalho Santos
O Manuel é irmão do Horácio
e nasceu em Espinho a
19.01.1914

Horácio Carvalho Santos
Filho de João C. Santos e
Elídia Dias Fonseca. Nasceu
em Matosinhos a 17.01.1916

Artur Oliveira Jarrais
Filho de Manuel Oliveira
Jarrais e Elisa Dias Fonseca.
Nasceu em Ovar a17.12.1927

Manuel Dias Costa
Filho de Manuel Dias Costa
e Margarida F. Costa. Nasceu
em Espinho a 06.12.1899

Sabino Gonçalves Marques
O Sabino é irmão do Lino e
nasceu em Espinho a
14.05.1918

Manuel Soares Maganinho
Filho de Celestino Soares
Maganinho e Maria Marques
Leite. Nasceu em Espinho a
14.08.1925

José Pinho Grosso
Filho de Herculano Pinho
Grosso. Nasceu em Espinho a
03.09.1913

Manuel Gonçalves Paquete
Filho de António G. Paquete
e Madalena Marques. Nasceu
em Matosinhos a 03.08.1912

Joaquim Silva Carapuço
O Joaquim é irmão do
António e nasceu em Espinho
a 02.12.1916

Joaquim Gonçalves Rocha
Filho de Alcino G. Marinhão
e Rosa Pereira Rocha. Nasceu
em Espinho a 28.08.1928

Irmão do Miguel nasceu em
Espinho a 18.11.1923
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“Furadouro, Furadouro
meu recanto sedutor,
o mar dá areias de ouro
canta canções de amor!...”

Terra e gente das dunas - Xávega no Furadouro

A costa atlântica, em que o Furadouro
se situa, marginalizada a todo o rolo
das ondas de um areal miúdo, pleno

e macio desguarnecida, como é, de arribas

altas que dêm abrigo e sejam resguardo,
nunca seria atractivo ameno a estabeleci-
mentos piscatórios; e sem embargo da hos-
tilidade da natureza, sempre no Furadouro
artes de pesca prosperaram, viveram, fo-
ram mesmo razão e causal de vida.

Não o são hoje, como antanho, porque
as artes de pesca da sardinha se mecaniza-
ram; mas o pescador desta costa continua
a expôr a vida no modo de pescar dos
antepassados e a dar, a quem o Furadouro
aborde em passeio, o espectáculo de enlevo
que há na movimentada faina do riscar as
ondas ao alar das redes.

Consórcio instintivo e cordenado de rit-

mos e movimentos corpóreos afeiçoados
pela mestra ancestralidade para a eficiência
da acção, quando o barco arremete e quan-
do arriba, num naipe de atitudes belas e
másculas que fora dali se desconhecem, ou
se desenham pobremente; nelas achou o
grande pintor Sousa Lopes o livro plástico
ideal para um seu grande friso em que en-
quadraria o Trabalho - é a estética supe-
rioridade das criações do berço e do corpo
vivos, face ao automatismoda máquina em

seu mais claro alor, sua mais viva fluência
Pois merece a pena, creia-se, em leal con-

vite, vir ao Furadouro gozar a decoração
que farfalha na actividade de seus pes-
cadores, seus riscos, sua sardinha estendida
ainda viva pelos redenhos na corda do are-
al uniforme, e que é cobiça do paladar e
encantamento dos olhos: uma jornada de
gozo fácil por uma estrada colmada de viri-
dentes festões; sim, merece bem a pena
admirar e gozar o emocionante das suas
pescas em que no barco de curva proa 40
homens são necessários à arrancada
laboriosa, e em que se umas vezes os remos
talham espelho de àgua quase imóvel,
outras, o novelo de espumas, que a onda
forma, os cobres, alaga e oculta em ansiada
expectativa.

Se a decadência do conspecto económico
é irremediável fatalidade, subsiste corajosa
a teima, aqui, do homem em não desertar
do seu mar, e em ver seus misteres logrará
o visitante uma distracção saudável e
tonificante.

É a operosa vida do mar em sua seriedade
e grandeza que lhe oferece a sua lição, que
lhe desvenda e assinala o quotidiano, digno
de amparo e de compreensão, de uma raça
que iniciou na aventura marítima os seus
passos de criação e acrescentamento e se
lhe conserva fiel mesmo nas mutações que

O lanço está dado e a rede larga. Preparam-se as juntas de bois para alar a rede até o saco ficar em seco.
Nossa Senhora da Boa Sorte nos acompanhe!

Desde os tempos dos meus antepassados da “Companha do Guerra”... foi sempre assim ao longo de
centenas de anos! Homens de passo decidido a acarretar as redes dos palheiros para as bateiras. Que

Deus os proteja e lance a sua bênção sobre esta gente humilde.

“O mar está com boa cara”! As bateiras - uma na restinga outra ainda em seco - preparam-se para irem
largar. Ide na hora do Santíssimo Sacramento!  Que a Senhora da Guia vos guie, e traga a salvamento!
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Terra e gente das dunas - Xávega no Furadouro
VARINA
(FURADOURO)

«E algumas, à cabeça, embalam nas
canastras os filhos que, depois,
naufragam nas tormentas»

Cesário Verde

E ainda hoje é assim, por essa costa
Em que nasceu, se propagou a raça;
Em que a mulher é força, inata graça,
Mesmo à iníqua lei sujeita, exposta.

Na canastra, à cabeça, ainda segura
O filho semi-nu e luzídio;
E o areal mordente à calma, ao frio,
Torna a marcha veloz mais negra e dura.

Poisa a canastra e enche-a de sardinha,
E o rapazote então, de perna ancha,
Sobre o farto quadril põe, escarrancha;
E lá corre, lá vai, - léguas caminha!

E dê o mar bastante, é o que ela pede,
Seu homem não se exceda na bebida,
Assim, - tem-te não caias - irá a vida;
No mais, os sacrifícios não os mede.

António Valente de Almeida - Ovar 1955
*******************************

António Valente de Almeida

P.S. Gratos à Biblioteca de Ovar pela cedência das
fotos e a José Maria Graça pelo texto.
Legendas: Delfim Caetano Nora

tempos novos fizeram.
É o Furadouro, em relevância pictórica

de esforço humano e beleza da imponente
extensão marítima; e se uma companha é
um todo arcaico, seus barcos de sábio risco
para a sua obra, seus bois associados do
homem na pugna extrativa da pesca, sua
multidão em que idades e sexos se mesclam
no mesmo anseio, mesmo tormento e mes-

ma labuta; vê-los na lide, são pinceladas
vigorosas e inesquecíveis que aviventam a
tela, e que uma vez conhecidos em muitas,
virão a ser recordados com gosto amável
das coisas que encantam.

Recordação
Querido pai!

Comovido consultei as  fotos  que a
Biblioteca de Ovar hoje (aniversário da
tua partida) me enviou. Entre uma lá-

grima de gratidão e saudade, lembrei-me daque-
le inesquecível domingo chovoso nos princípios
dos anos cinquenta, quando me levas-te a ver a
bola a Ovar. Dessa viagem, o que eu adorei ver-
dadeiramente e guardo para sempre na minha
memória, foi a visita que fizemos aos teus pa-
rentes do Furadouro, gente que eu revejo em
cada uma destas deslumbrantes imagens, assim
como, os amigos que nos acompanharam: o
Tone e Quim Grua; Zé Cheta que morreu a ver
um jogo do Leixões; Quim Leira; Inocêncio
Pipa; Tone da Branca e o Ti Carlos Nora.

Delfim Caetano Nora

Nunca esquecerei! Dez anos antes da recolha destas imagens, eu andei por aqui e comi no chão com
eles, Noras, Pinhos Branco, Sá Pereiras, Valongueiros etc.., num qualquer destes palheiros!

...mulheres do mar, mãos de sal e rostos gretados pelas nortadas! Mulheres sempre de negro vestido! A
côr das vossas lágrimas, são a côr dos homens do Núcleo de Amigos dos Pescadores de Matosinhos.

Mar como a cachaça...! Saída da bateira para largar a rede. ...que estranho País este, onde os bois vão lavrar o mar!!!
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António de Pinho Branco Miguel
Júnior, filho de António de Pinho
Branco Miguel e Ana Rosa dos

Santos. Neto paterno de José de Pinho
Branco do Miguel e Maria Gomes da
Caetana, e materno de António Soares
Maganinho e Maria dos Santos.

Nasceu a 09.01.1855 no Lugar da Praia
Espinho.

Pescador, arrais do mar e de terra, foi o
primeiro autarca de Espinho, Presidente da

primeira junta. Vogal, Vice-Presidente,
Primeiro Juíz da Irmandade da Nossa Srª
Ajuda. Fez parte da comissão Fabriqueira.
Fiscal de matrises da construção da igreja
N.S. Ajuda.

Casou a 22.11.1874 com Maria Rodri-
gues Oliveira, nascida a 28.05.1850, filha
de Manuel Correia de Oliveira e Rosa Ro-
drigues. Neta paterna de António Correia
de Oliveira e Maria Joaquina e materna de
João Ferreira Neto e Bernarda Rodrigues.

Deste casal nasceram (* filhos do autar-
ca):

*-Dolores, João; Armando e Emília
morreram crianças; José; Manuel;
João; Armando; Francisco; Maria
Carmo e Balsemina.

*-José Rodrigues dos Santos Miguel,
nasceu a 24.07.1879. Casou a 21.05.1899
com Emília Dias Serrano, filha de José Ro-
drigues Cação (O da Clara) e de Rita Dias
Serrano. O José (mais conhecido por Zé
Romão), foi Presidente da Junta de
Freguesia de Espinho

**Idalina; casada com
Alexandre Alves da Rocha (Casebre)

Os filhos da Idalina e do Alexandre
Casebre;(***Bisnetos do autarca):

***José; Alexandre e Inês

**Manuel R. S. Miguel casado
com Emília Esteves Arruda que morreu
recentemente, a 12.01.2009;

*-João R.
Santos Miguel nasceu
a 01.09.1883. Casou a
15.04.1906  com Ado-
sinda Gomes da Cae-
tana Migueln nascida a
14.06.1888 em Espi-
nho. Filha de Domin-
gos Esteves Galego
(Arruda) e de Maria
Gomes da Caetana
Miguel. O João faleceu

**Domingos Rodrigues Santos
Miguel, nascido a 16.05.1907, casou com
Julieta Soares da Costa nascida a
25.04.1909;

**Alice Gomes Miguel, nasceu
a 25.09.1909 casou a 05.02.1933 com
Rodrigo Gomes Ferreirinha (Tarré), nasci-
do a 02.02.1909.

Emília Dias Serrana

**José Rodrigues dos
Santos Miguel Júnior
28.02.1904 (Solteiro)
(também conhecido
por Zé Romão Júnior).

Filhos do Domingos e
Julieta:(***bisnetos do autarca)

***António; Rodrigo;Manuel;
Mário; Maria Arminda e Beatriz

Família - Dos Pinho Branco Miguel

A Inês Casebre e o marido
Francisco  Lisardo

José R. Santos Miguel

José Casebre

O Alexandre Casebre o filho Alexandre, e a filha da
Inês, Teresa Casebre.

Domingos R. S. Miguel Julieta Soares Costa

António ; Rodrigo; Manuel.

Mário ; M. Arminda; Beatriz.

Por:Mário Miguel

Adosinda G. Caetana

Filhos do Manuel e Emília:
 ***Manuel; Fernanda; Maria do
Carmo; Regina.

a 19.08.1913 no ex-Congo belga.
Do casamento do João e Adosinda nasce-

ram: Domingos; Alice e a Maria da Concei-
ção que morreu em criança.

Filhos do José e da Emília(** netos do
autarca): Inês; Idalina; José; Manuel.

O Manuel e a Emília Arruda

A Teresa Casebre, filha da Inês e do Lisardo, com
os filhos: José Alexandre e Francisco Manuel
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*-Francisco Rodrigues Santos
Miguel nasceu a 10.11.1885 e casou a
12.05.1905 com Aurora de Jesus filha de
António de Pinho Pinhal (Aluai) e Rosa de
Jesus.

Filhos do Francisco e da Aurora:
**Amélia;Celeste;Francisco e

João Rodrigues Santos Miguel (Jr,)
casado com Laura Mendes “Sabeler” Filhos da Maria do Carmo e do Zé

Morrinha,(** netos do autarca):

*Maria do Carmo Rodrigues
Miguel nascida a 21.03.1891, casada com
José Ferreira Neto (Morrinha) nascido a
19.03.1894, filho de José Ferreira Neto
(Morrinha) e de Ana Oliveira Pinto (Aluai).

*-Armando
Rodrigues Santos
Miguel, nasceu a
05.10.1893. Solteiro

** Napoleão Ferreira Neto,
casado com Maria Isabel Areias Farrajão;

** Olga Ferreira Neto nasceu a
01.01.1921 e casou com o Júlio Banheiro;

** Balsemina Ferreira Neto
nasceua 31.12.1935 em Matosinhos;

**Mariazinha casada com
Armando Saragoça

**FranciscoMi-
guel Júnior

**Irene Neto
Rodrigues Miguel, ca-
sou a 12.06.1938 com
Vasco Gonçalves Chocha

***Filhos de Alice e Rodrigo:
José; Ildinha; Ilda e Alice.

*-Balsemina Rodrigues Miguel, nasceu
a 24.06.1896, casou a 28.04.1919 com
Francisco Pinho Branco Miguel (Aluai),
filho de António Pinho Branco Miguel e
de Ana Oliveira Pinto (Aluai).

O Francisco foi vítima da explosão da
caldeira da traineira SANTA MARTA à
entrada da barra de Aveiro. Esta traineira

Hilda; Ildinha e José.

Laura MendesJoão R. S. Miguel

* Francisco R. S. Miguel

Balsemina e Olga

Vasco G. Chocha

Maria Isabel e Napoleão Ferreira Neto

era pertença da Socie-
dade onde estava inte-
grado o conhecido
Manuel José Pinho
Branco (Mata-o-Pre-
to).

Deste casamento
nasceu:

**-Marcela
Balsemina Miguel

Deste casamento nasceram, (***bisnetos
do autarca):

***Américo; Alexandrina e
José Neto

**José Rodrigues Neto, casou a
10.06.1944 com Maria Gonçalves de
Castro.

**-José; Napoleão; Irene; Balse
mina; Olga.

Maria Celeste
N:19.05.1907

Amélia Miguel
N:03.04.1909

Netos de Francisco e Aurora

António Miguel F. Dias; Iria Miguel; José Miguel

Toninho Miguel; Fernanda Miguel; José Pinto.

Daniel Miguel; Lucília Maria Miguel; Maria Odete
Miguel.

Alice Gomes Miguel; Rodrigo G. Ferreirinha e a
filha Alice.

Celeste Dias Gina Dias

Alcina Dias e Avelino Serrano

João Pereira ca-
sado com Celeste

Américo, Alexandrina e José Neto
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Nos tempos em que o burgo era um
alfobre de indústrias e uma
cidade em que parte da população

estava ligada ao trabalho fabril, Lordelo
do Ouro - como Campanhã e zonas de
Massarelos, Cedofeita e Paramos - consti-
tuiam uma das freguesias mais marcada-
mente operárias. Com a desindustrializa-
ção, essa característica (e milhares de pos-
tos de trabalho) desapareceu. Ficaram, no
entanto, marcas, concentrações habitacio-
nais (como o Bairro Operário da Arrábida)
e, muito especialmente, memórias. Quero
dizer, memórias dos sobreviventes, espécie
de guardiões da lembrança da cidade que
foi e do espírito dos lugares que já não são.

A um desses guardiões chamam-lhe Zé
Ferrugem, Fernandes e, ainda, Azenha.
Leitor do JN, escreveu um livrinho que
intitulou «O proletário que fui, o mundo do«O proletário que fui, o mundo do«O proletário que fui, o mundo do«O proletário que fui, o mundo do«O proletário que fui, o mundo do
trabalho que vi e vivi»trabalho que vi e vivi»trabalho que vi e vivi»trabalho que vi e vivi»trabalho que vi e vivi»

Como não possui tecnologia pós-moder-
na, escreveu à mão. Como não tem herdei-
ros, fez de mim fiel depositário das suas
evocações. Como não tem quem o ouça,
procurou-me para contar histórias duras,
ou deliciosas, amáveis ou dramáticas da
sua experiência de operário nas oficinas
lordelenses.

Uma delas tem a ver com o personagem
fascinante a quem chamavam «O Tenor
Metalúrgico» e conta-se assim: o artista
cantava à proa dos barcos durante o traba-
lho, para os presentes e para os que para-
am diante do estaleiro do Ouro.

Era em 1945 e aquela gente humilde que,

Animador nato, imitava na perfeição as
vozes de Enrico Caruso (no «Otelo»), To-
más Alcaide (na «Aida»), Mário Lanza (na
«Granada»), Mário del Mónaco (no «Na-
buco»), Alfredo Kraus (nos «Palhaços»),
Benjamino Gigli (na «Avé Maria», de Gou-
nod), Lauritz Melchior (no «Sê Feliz»). E
outros.

Os ouvintes não sabiam quem eram tais
artistas, mas gostavam. «Alguns até fica-
vam de pele arrepiada pela emoção».

Como a música pimba não tinha sido
inventada e o nacional-cosmopolitismo só
se manifestava na linha Lisboa-Cascais,
esses tenores e respectivas interpretações

O TENOR  - «O proletário que fui, o mundo do trabalho que vi e vivi» - «O proletário que fui, o mundo do trabalho que vi e vivi» - «O proletário que fui, o mundo do trabalho que vi e vivi» - «O proletário que fui, o mundo do trabalho que vi e vivi» - «O proletário que fui, o mundo do trabalho que vi e vivi»
O trabalho era uma festa,
pelo menos nos Estalei-
ros do Ouro, apesar dos
problemas da época.

...era um rio vivo!...os meios de realizar as operações de carga e descarga, tendo de recorrer-se para este
fim a barcaças, que recebem os produtos e as mercadorias e os transportam para terra.

 ...ai venham ver; venham ver as carvoeiras... fazendo-o carregar às costas dos homens e à cabeça das
mulheres, e comunicando por meio de pranchas das embarcações  para terra .

assim, os guarda-freios abrandavam e pedi-
am aos passageiros que acompanhassem
o  lá-ra-lá...lá-ra-lá... do «tenor que cantava
para o povo».

O homem possuía uma estrutura física
semelhante à dos tenores famosos da
época. Aprendeu a imitá-los, porque tinha

para não dizer pobre - gostava de o ouvir,
porque ninguém tinha rádio. O «tenor»
improvisado ajudava-a, sem querer, no dia-
a-dia das amarguras. Era espécie de con-
forto ou compensação. E, para isso, faziam
silêncio quase absoluto, só interrompido
pela passagem dos eléctricos e, mesmo

grafonola e discos, além da voz potente.
Diziam os oficiais da Manutenção

Militar que era uma pena não ter ido para
a escola de canto, só que a vida dele era o
mar e a metalurgia - duas paixões em que
era competente.

Estaleiros do Rio Douro
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Enfim, com todos os problemas e
dificuldades da época, o trabalho era uma
festa, pelo menos nos estaleiros do Ouro,
onde, animadas pelo tenor, as pessoas
faziam comentários e imitações, em
espécie de teatro ao vivo. Nos tascos em
frente, um assistente já com três copos de
tinto do pipo no bucho dizia:

- Vou cantar a «Granada»!
“Granada, trá-la-rá-lá-la-rá!” e o pessoal

vinha a correr para a rua ouvi-lo.
Só visto!
Agora, olhando por aí, desta humanidade

nada resta. Indústrias e operários eclipsa-
ram-se. Um dia, os restos dos estaleiros
do Ouro serão, eles próprios, património
da memória. Tudo nos parece como se se
tivesse passado há uma eternidade, perdido
no esquecimento. Mas não é, a tal respeito,
apetece-me citar um extracto do Corão (lI,
261):

- “E Deus fê-lo morrer durante cem
anos!”

Depois, reanimou-o e disse-lhe:
- Quanto tempo passou desde que isto

aconteceu?
- “Um dia, ou uma parte do dia!”,

respondeu.
Por: Helder Pacheco

Jornal Notícias 18.11.2004
NOTA: O nome do”TENOR” era Carlos e chegou

a motorista marítimo da traineira “NIZA”
****************************************

Filho de, António Fernandes Cavaca e
de Amélia Júlia Teixeira (mais conhecida
pela Amélia D’Azenha), casados a
20.04.1941em Lordelo do Ouro

Neto paterno de, José Fernandes pesca-
dor e de Laurinda Lima, da Foz do Douro,
e materno de, Victorino Teixeira carrejão
de Ramalde e Maria Júlia (Maria
D’Ázenha) barqueira em Mesão Frio.

O pai do Zé D’Ázenha, conhecido por
Tone Cavaca, frequentou em pequeno a es-
cola primária, mas, foi depois como adulto
que aprofundou os conhecimentos que pos-
suia e que fizeram dele um profissional
polivalente, trabalhando por conta própria;
era muito procurado em Lordelo e Can-
tareira, para trabalhos de construção cívil.

O Tone Cavaca fez a tropa na Serra do
Pilar e como grande desportista, foi selec-
cionado para fazer parte de uma equipa de
futebol, do norte, no posto de guarda-redes.

O António e a Amélia foram pais de:
-José, Setembrina e João Maria.
Estes irmãos andaram sempre por Lor-

delo e frequentaram a escola das Condo-
minhas e do Sindicato dos Fósforos.

O José concluíu a quarta classe e ainda
frequentou o Infante D.Henrique, mas,
acabou por desistir, para ir trabalhar:

- Aos 11 anos foi trabalhar como meta-
lúrgico na Oficina do Arnaldo Pintaínho;

- Passou pelos texteis, mas, a metalurgia,
o matraquear dos motores  Diesel dos bar-
cos, a complexidade dos equipamentos hi-
dráulicos, chamaram-no para Matosinhos,
para a Electromar do Mota/Campinas.

Hoje colaborador do “Núcleo de Amigos
dos Pescadores de Matosinhos” o Zé
D’Ázenha mantem viva a chama de
guardião de Memórias.

Lembro-me, que sobre este fervilhar de
movimento, escrevia Ramalho Ortigão,
avô de um amigo que conheci há 45 anos
na vida militar em Paramos/Espinho:

-”Lembram-se ainda os que passaram
pelo Porto, há vinte ou trinta anos, o que
era o rio Douro, visto de Cima do Muro?
Lembram-se da grande floresta de navios
portugueses à carga e descarga, em
Massarelos e Miragaia? Das complicadas
e longas dinastias, numeradas, das barcas
e dos brigues, construídos nos estaleiros
do Ouro? das Amélias, das Castras, das
Carolinas?!. ..

Pois bem; eu não vi, ultimamente, um
só navio português de longo curso nas
águas do Douro. E o estaleiro do Ouro -
com que mágoa o digo! - acabou.

Desapareceu esse longo estendal de ma-
deiras, geometricamente trabalhadas no
chão pelos carpinteiros de machado; essa
floresta de enxárcias, de gáveas, de mas-
taréus, de cavernames descarnados como
esqueletos de enormes peixes a seco entre
os álamos - pitoresco arsenal marítimo,
situado numa das mais lindas curvas da
margem do rio, onde, ao estrépido das en-
xós dos carpinteiros e dos maços dos cala-
fates, no bom cheiro da estopa alcatroada,
todos os portuenses da minha idade viram
por tantas vezes o baptismo solene, a cham-
panhe, e a queda na água do navio esbelto,
virginal, de uma alegria de cisne, despe-
dido rápido como um tiro pela calha ense-

ouviam-se com frequência, através de dis-
cos, nas colectividades recreativas.

De todos, o mais popular, por causa dos
filmes que protagonizava, era Mário Lanza
cantando a «Granada». Então, o tenor
metalúrgico pedia:

- Ó pessoal, atenção!?
 E começava:
- “Granada, tierra sonãda por mim!” e

“Tierra ensangrentada en tarde de toros!”
e vinha, digamos assim, a casa abaixo.

Depois, continuava o ritual:
- “Ri-te palhaço, lá-ra-lá-lá-la!”, ou “Ó

máma mia que te quiero tanto/Ó máma mia
te amo tanto!”, em italiano, francês ou
espanhol à moda do Ouro.

Mas, por vezes, o tenor descaía para o
apimentado.

-”Tarantela, tarantela, quando acabar o
trabalho eu vou p’rá bouça brincar com
ela!”, e apontava para a rapariga mais
bonita  da assistência.

Claro que muitas vezes não ficava sem
resposta também cantada:

- “Tenho aqui mas não é para ti!”.

Sempre que recebo a visita da popu-
lar figura e meu amigo Zé d’Ázenha,
dou comigo a relembrar a actividade
piscatória do rio Douro, os barcos rabelos,
os Cais de Gaia, Guindais, Ribeira,

Alfândega, Monchique, Massarelos,
Bicalho, Ouro, Cantareira, Foz e a Barra.

Nas nossas breves conversas, vem
sempre à baila, os pescadores, os barcos
que levavam os homens p’rá pesca da
sardinha com as peças, os botes da pesca
da faneca..., e, essa fantástica actividade
que era a pesca do sável, uma riqueza como
a prata «uma praia d’ela» para muitos lares
humildes, do lado de cá e de lá do rio, até à
venda do peixe em quinhões.

Para rematar estes encontros entre os dois
«eu o mar... ele o rio», falamos dos estalei-
ros e dos amigos comuns que neles traba-
lharam (Tone Fangueiro)..., nunca o Rio
Douro trouxe tanta saudade e tanta água!

bada, a um golpe de ma-
chado, num relâmpago
de êxtase, num trovão
de foguetes e de palmas.

Belo estaleiro do
Ouro! Nem um só ves-
tígio resta hoje do que
ele foi na solitária e en-
tristecida alameda, além
das antigas árvores so-
breviventes ao terrível
golpe que, matando o
estaleiro, pôs no lugar
um véu de luto pela viu-
vez da terra, pela orfan-
dade do rio!”

O Zé D’Ázenha

“A um desses guar-
diões chamam-lhe
Zé Ferrugem, Fer-
nandes, ainda,
Azenha; Leitor do
JN”.

Amélia Júlia Teixeira e António Fernandes Cavaca

«O proletário que fui,«O proletário que fui,«O proletário que fui,«O proletário que fui,«O proletário que fui,
o mundo do trabalhoo mundo do trabalhoo mundo do trabalhoo mundo do trabalhoo mundo do trabalho
que vi e vivi»que vi e vivi»que vi e vivi»que vi e vivi»que vi e vivi»

Por: Delfim Caetano Nora
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PALAVRAS CRUZADAS

PROBLEMA Nº52

HORIZONTAIS: 1-Costumes; fender. 2-
Arco; coloração; simples. 3-Exímios; na ar-
te de bem cozinhar. 4-Adorou; ponto car-
deal; rasoira. 5-Bébes (inv.). 6-Produz;
mau. 7-Autónomos. 8-Gargalhada; casetes.
9-Transpirava. 10-Pode ser de pesca; lar
(anag.); diz. 11-Pontos onde se cruzam vá-
rios caminhos. 12-Retire-se; oração (sem
princípio); desloco. 13-Levantais; jarras.
VERTICAIS: 1-Feiticeiras; inflamada. 2-
Irmão (inv.); autoridade militar; anual. 3-
Falta ao dever. 4-Luta (anag.); rente; lavrai.
5-Batráquios. 6-Costure; torga. 7-Cria um
aspecto monumental. 8-Cilindro; fosso. 9-
Tunda. 10-Amir; junte; reputação. 11-Re-
sumidos. 12-Enguias; espaço de tempo;
limpo. 13-Roseiral; acontecimentos.

HORIZONTAIS: 1-Pas; acode; tua. 2-A-
gem; ave; puni. 3-Sr; atrasei; ir. 4-Maco;
rim; atro. 5-Sisar. 6-Imoral; negrão. 7-Ama-
chucaras. 8-Tralha; hienas. 9-Oncas. 10-
Leão; ior; fama. 11-Ir; desliza; ar. 12-Cale;
toa; zela. 13-Ema; pausa; las.
VERTICAIS: 1-Pasmai; tolice. 2-Agra;
mar; eram. 3-Se; cromada; la. 4-Mao; ral;
ode. 5-Sacho; 6-Carrilhanista. 7-Ovais; co-
lou. 8-Desmancharias. 9-Reais. 10-Pia; gre;
faz. 11-Tu; tirania; el. 12-Unir; asa; mala.
13-Airoso; suaras.

Armando Rodrigues

(ver solução no próximo número)
Solução do número anterior

José Vicente da Cunha (Zé Caravela)
Um pescador que na vida...
se libertou da lei da morte!

Impregnado pelo ar do mar, com fartos cabelos brancos, olhos claramente vivos numa cara a irradiar
simpatia, foi sempre assim que o vi.
Para nosso contentamento, devia ter sido obrigado a prolongar a sua linda e afável velhice.
Quantos perigos passou!? Que rude vida de sofrimento consentido, de trabalho convívio poético sonhador,

ao ritmo da sua voz melodiosa e cantante, para sustentar os filhos!
A existência, era para ele, um mar de gente com quem conversar!
Este homem morreu..., ou estará algures espreitando pela vigia de uma traineira, cujo mestre, saiu como

ele milhares de vezes a barra de Leixões?
Zé Caravela, não brinques com os teus amigos ...! Eu sei que tu não ias por aí!!!
Bem...! Estamos todos à tua espera!

Delfim Caetano Nora (Núcleo de Amigos dos Pescadores de Matosinhos)


