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MATOSINHOS 31 de MAIO de 2009
Romaria do Senhor de Matosinhos.
Comemorações do Dia do Pescador:

-Projecção do filme “Senhor Deus dos
desgraçados”;

-Homenagem às figuras do mar: “Zé
Caravela” e Maria Emília F. Figueiredo;

-Lançamento do livro “Entre petingas
e migalhas”.
No próximo dia 31 de Maio,

aproveitando a coincidência do
calendário  com as seculares ceri-

mónias do “Domingo da  Romaria do
Senhor de Matosinhos”, vão realizar-se
nesta terra, as cerimónias das “Comemo-
rações do Dia do Pescador - 2009”.

O NAPESMAT (Núcleo de Amigos dos
Pescadores de Matosinhos), tem o prazer
de convidar todos os seus amigos a parti-
ciparem neste evento que decorrerá, no
período da manhã, nas instalações do
Edifício da Camâra, Salão Nobre dos Paços
do Concelho, com o seguinte  programa:

09H15 - Concentração das companhas
no largo exterior fronteiriço à entrada do
Edifício da Camâra;

09H30 - Sessão de Boas-Vindas.  Proje-
cção do filme, “SENHOR DEUS DOS
DESGRAÇADOS.

Esta obra, de alcance fortemente abran-
gente e enternecedor, é mais um  contributo
para homenagear (Os verdadeiros heróis de

Marcos Lourenço Maria Ascenção Silva Matos Rodrigues

(Continua na página 2)
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José Vicente da Cunha (Mestre Zé Caravela)

Maria Emília Fernandes Figueiredo

MATOSINHOS 31 de MAIO de 2009

02 de Dezembro de 1947).
Realizado por um jovem matosinhense,

Marcos Lourenço, descendente de gente do
mar, este filme, contou com os testemu-
nhos e a colaboração de muitos pescadores
e figuras ligadas à  nossa cultura.

10H30 - Sessão Solene com a presença
dos autarcas anfitriões, entidades e dele-
gacões oficiais, convidados, familiares dos
homenageados e participantes anónimos.

11H00 - Homenagem a duas reconheci-
das personalidades de Matosinhos, recen-
temente desapareci-
das, com o descerra-
mento de dois qua-
dros fotográficos, pa-
ra  figurarem no nosso
“CAIS DE HONRA”.

Estes dois amigos
do NAPESMAT, es-
tão instalados no
vértice das  “Memó-
rias do nosso mar e
da nossa gente”:

*José Vicen-
te da Cunha (Mestre
Zé Caravela);

*Maria Emí-
lia Fernandes Figuei-
redo, viúva de Manuel
Sá Pereira, uma das
vítimas da traineira
D.Manuel no naufrá-
gio de 02.12.1947.

12H00 - Lança-
mento do livro “EN-
TRE PETINGAS E
MIGALHAS”, com
prefácio de Maria As-
cenção Silva Matos
Rodrigues e apresen-
tação de Marcos  Lou-
renço.

12H45 - Encerra-
mento com actuação
do Coro da APAM.

CAIS DE HONRA DO NAPESMAT

13H00 - Almoço
15H00 - Adoptado o “Programa da Roma-
ria do Senhor de Matosinhos”

Destaque para: Procissão do Senhor de
Matosinhos; Exposições; Ranchos; Bandas
de Música; etc.
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Traineiras: Francisco Borges
Francisco Borges é o nome de um

pescador Algarvio que veio para
Matosinhos à procura de melhores

pesqueiros, para matar a fome que há tem-
pos perseguia os pescadores algarvios.

Como grande novidade, para aquele
tempo, o Francisco Borges deslocou-se do
Algarve num dos primeiros cercos  que
apareceram em Matosinhos e que tinha o
nome de SENHORA DA ENCARNAÇÃO.

O F. B. é tio de José Sales um homem
que o acompanhou nesta aventura da
sardinha como seu contra-mestre, e, que
mais tarde, foi mestre e patrão de traineiras,
muito conhecido em Matosinhos.

Entre a tripulação que acompanhou o
F.B.  é lembrado  o Gervásio Correia Mar-
tins muito conhecedor do trabalho com
redes, irmão do Juca mestre do PORTU-
GAL 1º, Manolito e Tonico que fizeram
vida como mestres do arrasto e das trainei-
ras da sardinha, entretanto, o Gervásio faz
rumo até Angola e por lá se governa até ao
25 de Abril.

O F. B. depois de se instalar em Matosi-
nhos comprou um barco no Sul e adaptou-
o para a pesca da sardinha sendo matricu-
lado com o seu nome, ou seja, FRAN-
CISCO BORGES.

A filha do José Sales casou com o
saudoso Pedro exemplar atleta do Leixões
falecido recentemente no Brasil.

Traineira: FRANCISCO BORGES;
Safra: 1958/9;
Mestre: Filipe Pereira (Filipe do Ouro);
Contra-mestre: António Canhoto;
Motorista: Manuel Picado;
Ajudantes: Henrique e João Faneca;
Moços: Francisco Pereira e João Poveiro

(Saita);
Camaradas:Vicente; Eduardo genro do

Tone Arau; Tone Faneca; Zé Canudo; Ar-
mando Canudo; Zé Pirolito; Zé Cagareu;José Sales pescador e mais tarde patrão da

traineira HÉLIA

O saudoso mestre Filipe do Ouro

De pequenino..., Tone Pereira (do Ouro), Filipe, e
Francisco Pereira (do Ouro).

David Esteira

A traineira FRANCISCO BORGES
passou depois para as mãos de um novo
patrão, Ademar de Barros (falecido no
período em que escreviamos este artigo),
empregado do Beltrão, era muito conhecido
por estar ligado (segundo dizem) com
actividades de importação e comércio de
bens estrangeiros, nomeadamente entre as
fronteiras de Portugal e Espanha. Mudou
mais tarde o nome da traineira para
CARMEN MARIA que foi depois vendida
para Peniche.

Entrtanto o Ademar a partir de uma
“enviada” comprada no sul, mandou
construir uma traineira a que pôs o nome
de S.Remo, governada pelo mestre Filipe
do Ouro.
***********************************

Manuel Matos (Torreira); Germano (Mur-
tosa); Filipe Rebelo; Manuel Canudo; Fran-
cisco Saita; António Arau; Francisco Arau;
Quim Arau; David Esteira; Jose Esteira;
António Pereira; Zé Vouga; Elias Terroso;
António Cagica; Mario Fernandes; Luís
Gravata; Manuel Cachote; Tone Tintureira;
Honorato (Murtosa); Guilherme (Murtosa);
Joaquim (Murtosa)

A traineira FRANCISCO BORGES aquando das experiências que se realizaram após a instalação de um motor novo de marca Mercedes Benz. Num dos
mastros reconhece-se a bandeira desta reconhecida marca. Para além da companha foram muitos os convidados

Francisco Pereira

Por: Delfim Nora e António Regufe
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CAPITÃES DA PRATACAPITÃES DA PRATACAPITÃES DA PRATACAPITÃES DA PRATACAPITÃES DA PRATA

Os cavaleiros das ondas
Ao pronúncio da prata
Emproam as suas montadas
Galgando as ondas inesperadas
Arrebatando ao mar a prata
Para pôr  pão na mesa
Por vezes “PETINGAS E

MIGALHAS”!
Em casa do pescador
Quando há pão... há amor!
Quando não há pão...há dor!

Por: Mário Rêga

Traineiras: Francisco Borges
Do Canadá com
muita amizade!
Foi com imensa alegria que recebi o

vosso primeiro E-Mail, e, que prazer
que senti, apesar da longa distância

que nos separa, poder falar com alguém
sobre  a querida figura do meu falecido
pai, o conhecido  Honorato Chinelo.

Acreditem que é com muito orgulho que
prenúncio a alcunha, que ele nos legou.

É do meu conhecimento, que tenho aí
um familiar meu, colaborador desse Bole-
tim, que é o meu primo Manuel Cação, ca-
sado com a minha já falecida prima Maria
Augusta, pais da Carla e do João, para os
quais envio muitas lembranças.

Recordo com muita emoção o tempo em
que  ia para Matosinhos, na companhia dos
meus avós o Silvério e a Ana Chinelo, essa
grande mulher, que muito admiro pela sua
personalidade e espírito de ajudar sempre
o próximo.

Quando recebi o vosso E-Mail, foi como
que recuar no tempo e me levassem  para
muito longe por esse mar azul até encontrar
o Porto de Leixões, e, o seu local de encan-
tamento e brincadeiras, o nosso cais do
sul, lugar que eu adorava e jamais esque-
cerei, onde levava a cafeteira com as sopas
do café para o meu querido pai se recom-
pôr de uma noite de trabalho, e esperar a
melhor parte deste ritual, ou seja, quando
ele deixava o resto daquele manjar, recon-
fortante para mim.

Hoje, longe desses tempos difíceis, vive-
ria com todas as minhas forças, esses mo-
mentos, para mim de felicidade, se é que
assim posso chamar.

Recordo muitas vezes, o meu pai feliz a
remendar as redes do Mar Celeste e da Va-
reira, pedir  à minha avó que passasse pelo
parque perto da praia, onde passavam  as
linhas de comboio  com as carruagem

cheias de carvão. Hum que cheirinho...!
Antes de chegar a casa, passava pela refi-

naria para apanhar açúcar amarelo com a
ajuda do Rucas, filho do Sr. Carlos Bar-
beiro e da Sra. Alice. Mais adiante  existia
o talho do Sr. José, não me lembro da sua
alcunha (Grande?), mas recordo os peda-
ços de toucinho salgado  e torresmos que
me dava para comer. Na passada via a igre-
ja do Padre Grilo na avenida Serpa Pinto.

Desculpem de lhes segredar estas minhas
lembranças, mas, existem heranças que
vale a pena transmitir e esta foi a mais bela
que os meus avós paternos e o meu pai
Honorato me deixaram.

Por respeito aos amigos de Matosinhos,
quero relembrar que até á idade dos 19
anos vive nas lindas terras da Murtosa,
Matosinhos e algum tempo em Vila Franca
de Xira. Actualmente vivo neste lindo
Canadá onde estou há quase 24 anos, mas,
nunca esquecerei as minhas raízes.

O meu pai era um homem muito vertical,
pobre, mas, honrado, assim como, a minha
mãe e os meus avós
paternos e maternos. Hoje
sinto-me feliz por poder
partilhar estes momentos
de alegria e solidariedade,
como os que tivemos há
dois anos,  quando eu e os
meus irmãos fomos visitar
os  amigos do meu pai e
dizer-lhe adeus numa via-
gem sem retorno.

Destacamos desses mo-
mentos a sincera amizade
de todos os amigos que se
fizeram representar, na
despedida de meu pai, tan-
to aqui no Canadá, como
na Murtosa.

Sem mais, peço
desculpa da maçado,
mas é com muita feli-
cidade que vos envio

cumprimentos, com um especial abraço ao
Sr. Manuel Garrafinha e ao meu primo
Manuel Cação assim como da minha mãe
para todos os amigos do Boletim Maré.

Maria Augusta Chnela
****************************************

O casal Honorato e a esposa Rosalina A viver no Canadá..., a família do Honorato e da Rosalina

“Entre uma sardinha, uma serra de mar...” a bordo da traineira FRAN-
CISCO BORGES dois amigos do Honorato, Vicente da Loja e o Luís
Gravata
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Durante este longo cortejo de gratas
mensões que dura à seis anos,
percorrendo as ruelas das Nossas

Memórias  acompanhado por humildes
descendentes das famílias das gentes do
mar, guardo muitas licções  e incentiva-
doras lembranças, que fazem de mim um
homem cada vez  mais solidário e honrado
por pertencer à classe piscatória.

Pedindo vénia a toda esta gente anónima
permito-me nomear os familiares da Mari-
ana dos Santos (Avó Mariana), pelo dina-
mismo, testemunhos, cedência graciosa de
elementos documentais e fotográficos, faci-
lidades concedidas na procura empenhada
e original da mobilização dos elementos di-
rectos mais novos do agregado, a quem ma-
nifestamos o nosso mais sincero e entensivo
reconhecimento.

A Avó Mariana que nasceu no dia de Ceia
de Natal de 1921, era filha de pescadores e
neta de homens que viveram de perto a
tragédia marítima de 27.02.1892, com mor-
tes no mar, à vista da barra, e, fiel às suas
raízes manteve culturalmente o seu cordão
umbilical orientado na actuação que sempre
norteou a defesa e promoção da sua
humilde classe, ampliando a sua amizade
em redor de uma mulher de sentimentos
intocáveis que foi a Ti Maria do Barroso
bisavó de meus filhos.

Filha de pescadores da primeira geração
dos campeões mundiais da sardinha, que
resolutos saíam a barra de Leixões nas
traineiras a vapor, a Avó Mariana passou a
sua infância na Póvoa a ouvir histórias dos
heróis das lanchas e dos lugres do bacalhau,
que lhe contavam longamente os mais ve-
lhos, enquanto tratavam das redes de ticum
das caças da pescada e dos apetrechos da
pesca; depois, pela restinga, distraída como
todos os da sua idade a apanhar conchinhas
e beijinhos,  germinava nesta criança, o so-
nho de novos dias..., com outras oportuni-
dades, até ao pôr-do-sol das tardes quentes.

Mas o mar..., o mar sem fim, que ela
enxergava todos os dias de muitas côres e
brilhos, viria a exigir muito mais da sua
condição de criança. Alguns mais novos,
também crianças que bem conheceu, já ti-
nham desaparecido no meio dos canudos
amarelados de espuma agarrados aos
paneiros, bancos, remos, boias e redes.

Corriam os anos trinta, quando riscando
empurrada por uma nortada mais brava a
Avó Mariana, então com doze anos, se viu
implida com uma trouxa à cabeça,  perse-
guindo umas mulheres já maduras, suas
tias, que pelo meio da linha procuravam
chegar ao Senhor do Padrão onde estava
prometido trabalho como redeiras das
traineiras da sardinha.

Para trás, ficava o sargaço a derramar-se
nas praias do Norte, desde o Rio da Vila
até à Apúlia, onde ela muitas vezes viu a
maré subir para cobrir os jardins dos seus
sonhos, que secavam e mirravam, como os
velhos pescadores, durante as suas marés
vazas.

Jovem, mulher do mar, já sabia muito
bem distinguir as cores, e, não a assustavam
os dias cinzentos nem as nortadas que a bu-
far de raiva,viravam as lanchas, rasgavam
as velas, partiam mastros e vergas, aos bar-
cos que navegavam muitas vezes sem
destino, como bússolas ou pombas doidas
varridas sem orientação, que vão pelo mar
dentro à procura de terra, deixando muitas
noivas, e mulheres casadas impacientes e
desesperadas à espera dos que ainda não
voltaram.

A amada e recordada por toda a família:
Avó Mariana

O Casal: Mariana Marques dos Santos e Ilídio Pereira Gomes Franco

A doca cheia de traineiras a fogo. Junto à proa da bateira que estão a descarregar, de casaco, está o Ilídio
Franco. À direita da foto a bateira da Traineira Pescador que mais tarde foi vítima de uma tragédia pelo
sul do Furadouro, ao encalhar nos cobreiros de uma praia; morreu o contra-mestre e perdeu-se a traineira.

(A AVÓ MARIANA)
 A  VIAGEM GLORIOSA DE UMA MÃE CORAGEM...!

Por: Delfim Caetano Nora
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Ao chegar junto da Ermida do Senhor
do Padrão, a Avó Mariana olhou para o
Norte na direcção da sua Póvoa de Varzim,
nada enxergou..., ali perto, estava a desapa-
recer a Sala de Visitas de Leça da Palmeira,
e, já não viu à saída do Rio Leça a mítica
MARÉ, e a língua de areia que entrava
pelo mar dentro e que os antigos chamavam
Praia das Fanecas, com dezenas de catraias
e bateiras amontoadas a descarregar o me-
xoalho..., o que ela viu, foi homens grandes
e loiros a deslocarem-se no estaleiro das
obras de construção da Doca Nº1, falando
uma algarviada que ela não entendia.

Do “Padrão“, da Praia do Espinheiro, lo-
cal onde se realizavam antigamente ceri-
mónias grandiosas,  como o célebre tríduo
que em Maio de 1733 festejou a reposição
do Bom Jesus no trono da capela-mor de-
pois da última remodelação..., a Avó Maria-
na via lançar ao mar, no prolongamento do
cais do Norte, umas enormes pedras para
protegerem a bacia de Leixões da propaga-
ção das vagas, que em dias de Noroeste
rijo provocavam grandes avarias entre a jo-
vem frota das traineiras da sardinha e nos
navios atracados no recém acabado de
construir Cais Comercial (Cais do Sul),
cujas obras iniciadas em 1916, foram
interrompidas  por causa da 1ª Guerra Mun-
dial até 1921, ano em que nasceu a Avó
Mariana.

Estavam a reforçar  o “Esporão” de 235
metros de extensão, na direcção de Sudo-
este, e que, acabado de ser construído, vi-
am-se as pedras sumirem-se no lodo, pelo
fundo-abaixo, devido à pouca consistência
do local.

Mas, nos anos trinta, já toda a bacia de
Leixões era um parque agitado de frenesin
e movimento. O impeto do mar, depois de
vencer a barreira do esporão, prolongava
a sua perfuração por terra adentro..., subin-
do aquele amaldiçoado palco inclinado de
pedra, alcatifado de limo (lingueta da
descarga do peixe) e a Praia Velha, passe-
ando-se algumas vezes até aos passeios da
Rua Heróis de França.

Longe já pairavam as Memórias das
tragédias  da catraia MARIPOSA em 1914,
da traineira ARGUS  afundada por um sub-
marino em 1917, da traineira S.José à en-
trada de Aveiro em 1919 em que pereceram
13 pescadores e da traineira VARINA,
1920, em que morreram 27 pescadores ao
Mar de Ovar. Destas tragédias, restavam
as viúvas e os orfãos, cujo rol viria a ser
substâncialmente engrossado nos anos se-
guintes, e, a Avó Mariana, habituada a ver
esgravatarem: centenas de lavradores
dispersos pelas  restingas das areias do Nor-
te,  na recolha  do sargaço;  centenas de
pescadores engalfinadas com as catraias e
lanchas nas praias das Caxinas e da
Póvoa..., comtemplava boquiaberta a acti-
vidade louca de milhares de homens e mu-
lheres no meio de gaivotas, chalandras e
bateiras, bordões e remos, cabazes, caixas
e gamelas, camionetas, carroças e carros
de bois a esgrimarem como os mexilhões
agarrados às rochas, quando o mar lhes bate
em dias de mau tempo.

Como que despertada para a vida, a Avó

Os filhos da Avó Mariana e do Ilídio Franco

Isabel Maria (Filha) Joaquina (Filha)

Manuel e João (Filhos)

Emílio (Genro) Maria José (Filha)

Maria Alice (Filha) Abel (Genro)

Elementos da companha da traineira BEATRIZ MARIA. Reconhecem-se: Tone
Franco (Tone-Quer-Que-Beba); João Franco; ???? e José.
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Mariana viu abrirem-se as cortinas do
palco do circo onde se iriam realizar e esfu-
mar todos os seus sonhos e fantasias de jo-
vem. Embrenhada nas suas contemplações
pareceu ouvir um grito de desespero vindo
do profundo da lingueta, e, tremeu
assustada.

Uma voz trémula e gasta que passava por
perto mermurou:

- Mais um homem que ficou atracado en-
tre duas bateiras!

E da mesma voz, vinda de um corpo co-
berto com roupa negra que corria pela Praia
Velha, ainda pôde ouvir:

- Durante a safra é sempre assim..., isto é
escravatura, já não basta estarem acorren-
tados ao mar uma noite inteira a dar lanço
atrás de lanço, saltarem descalços sobre os
penedos cortantes e escorregadios, anda-
rem de bordão ao ombro molhados como
pitos para cima e  para baixo em passo de
corrida, muitos deles, debilitados pela
maldita tísica, mas, enérgicos de cabeça
levantada..., até que as ambulâncias os
venham buscar,  com a boca cheia de san-
gue, ou depois de esborrachados e estro-
piados entre duas embarcações.

E a Avó Mariana, então com doze anos,
sentiu que a partir daquele momento e du-
rante dezenas de anos a sua vida estava mar-
cada por aquele cenário de luta, sacrifício,
perseverança e heroicidade, em confrontos
titânicos com esse mar que mata, mas que
dá pão.

E o grande teste cedo lhe apareceu na
frente dos espantados olhos, depois de
demonstrar e pôr à prova as debilidades e
carências de um sistema, que marginalizava
e punha em risco a vida de milhares de
humildes que não tinham outra alternativa
senão aceitar o que a vida e o mar lhes dava,
e, muitas vezes..., enfurecido, lhes roubava.

Foi o que aconteceu a 27.01.1937, tinha
a Avó Mariana acabado de fazer dezasseis
anos. Numa noite de terror, as nuvens acas-
telaram-se e dobraram-se ameaçadoras
umas nas outras, o vento começou a rugir
e a assobiar de forma assustadora, a chuva
a desabar torrencial sobre os palheiros
inprovisados das humildes ilhas onde

A Avó Mariana no casamento do seu neto Leandro

Os netos Gabriel; Rui e Pedro.

A Avó Mariana com cinco dos seus netos: Raquel; Gabriel; Abel; Mariana e Emílio)

Emílio neto da Avó MarianaOs netos Cláudio e Helder.

habitavam os pescadores...,tudo de mau
estava reunido sobre Matosinhos, era a re-
volta do mar e da natureza, que implantou
o terror e destruíu   dezenas de embarcações
no interior do Porto de Leixões, com vagas
a entrarem, com desfaçatez, pelo Cais do
Norte, passearem-se descaradamente pela
bacia e galgando com o maior atrevimento
o envergonhado Cais do Sul, acabando por
se deleitar, nas então doiradas areias da
Praia Nova.

E assim, durante muitos anos, a Avó

Mariana viu naquele mar de lágrimas,
nascer o sol, e, com ele, regressaram os
barquinhos da pesca, trazendo-lhe mais
umas horas de pão para ganhar..., p’rós seus
dez filhinhos,  que à noite aguardavam
ansiosos pela sua chegada a casa. Hoje,
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Mariana Marques dos Santos
nasceu na Rua 31 de Janeiro na
Póvoa de Varzim a 24.12.1921

(dia de ceia de Natal) e faleceu a
19.06.2006. É filha de António Bonito dos
Santos e Sofia Francisca Marques.

Neta paterna de Manuel Bonito dos San-
tos e Maria Margarida e materna de José
Ferreira Festas e Ludovina Francisca Mar-
ques

Casou em Matosinhos a 24.11.1941 com
Ilídio Pereira Gomes Franco, nascido na
Av. Serpa Pinto a 11.04.1918 e falecido
27.02.1963.

Filho de António Pereira Gomes Franco
(pescador) natural de Anta - Vila da Feira
e de Maria de Jesus, natural de Esposende,
conhecida por Maria do Zé Grande que
habitava na Ilha da Henriqueta ou do Zé
Grande.

O Ilídio era neto paterno de Francisco
Pereira Gomes Franco e de Maria Gomes
e materno de José da Silva Loureiro e Rita
de Jesus.

Depois de casados, a Mariana e o Ilídio
passaram por uma casa na Rua do Godinho
conhecido por Casa do Abade; depois Rua
do Cú Tapado; Leça da Palmeira  perto da
Estação do Caminho de Ferro; Largo do
Ribeirinho; Carcavelos na Ilha da Ti
Cassilda e Rua Conde Alto Mearim pegado
à Segunda Vinícola. Para a senhoria lhe
alugar esta casa por 150$00 teve que ocul-
tar a existência dos filhos.

A Avó Mariana teve uma vida de
sacrifício e de trabalho. Na praia fez de
tudo..., desde, lavar os cabazes, andar com
a bandeira, vender o peixe das traineiras
S.Pedro, Fuzela, Senhora da Agonia etc.,
andar dentro de água a lavar e escorchar e
salgar a sardinha, acarretar as gamelas até
ao transporte...

O seu homem, o Ti Ilídio, depois de
alguns anos de trabalho, nas lanchas,
catraias, traineiras, etc. ficou doente e partiu
novo com 43 anos deixando a Avó Mariana
viúva com 40 anos e dez filhos para criar e
educar, sendo a mais nova a Isabel Maria
então com dois meses.

Ólá...!
Chamo-me Linda Inês e pretendo enviar

uma mensagem a uma mulher fantástica...,
uma mulher que para mim é tudo neste
mundo.

Essa mulher chama-se Mariana Marques
dos Santos, e, é a minha querida avó, uma
figura doce e espectacular que teve onze
filhos, mas, infelizmente dois deles já
faleceram; um ainda bébé e o outro com
44 anos de idade.

Hoje, a minha Avó Mariana tem  para
além dos filhos, 36 netos e 26 bisnetos que
a não esquecem e gostam muito dela.

Esta mulher maravilhosa, a quem eu
tenho muito orgulho em chamar sempre
avó, era uma mulher de armas, que educou
os seus filhos com muito amor e carinho, e
alguns dos seus netos, beberam no seu
regaço os primeiros mimos de criança.

Esta mulher para mim é uma Santa.
Infelizmente, partiu em 19.06.2006 dei-

xando-nos na mais triste desolação..., mas,
esteja ela onde estiver, estará sempre
comigo caminhando ao meu lado pela vida
fora, pois, viva ou morta, não importa, será
sempre a minha avó, a minha melhor amiga,
a minha estrela, a minha protecção, e todo
o meu amor estará sempre com ela.

Adoro-te Avó

recordando as “Homéricas Memórias de
um Passado Recente dos Pescadores em
Matosinhos”, vemo-los, homens e mulheres
amados e admirados pelos seus orgulhosos
descendentes, como é exemplo esta tão
querida AVÓ MARIANA, desfilarem
descalços, mas, firmes e livres das grilhetas
da miséria que os prenderam, condenando-
os a trabalhos forçados, sobre as areias e
os rochedos das suas  praias, que, hoje,
teimosamente, alguns poderosos teimam
em lhes conquistar.

Citando a “Poveirinha” Luísa Dacosta:
- Tudo o que é terra voltará à terra...!

Tudo o que é água se tornará em espuma!
***********************************

São eles: António; Manuel; João;
Firmino; José Pedro; Maria Alice; Maria
José; Joaquina; Teresa; Isabel Maria; e o
Ilidío que morreu em criança.

Tanto da parte da Avó Mariana, cujos
irmãos eram: Manuel; José; João e
Domingos como do Ti Ilídio: Armando;
Manuel; Adelina; Emília; Hilda; e Firmino,
eram gentes que tiveram uma vida de forte
ligação ao mar.

Uma vida de sofrimento provocada pelas
carências que assolavam as gentes do mar,
e que lhes acarretavam muitas vezes todo
o tipo de doenças, a que a Avó Mariana
não conseguiu fugir. Sendo acometida de
tuberculose foi internada no Sanatório, de
onde fugia para vir acudir aos seus filhos
abandonados.

A guerra do ultramar também fez mossa
na tranquilidade desta nossa tão querida
Avó, que, viu ao mesmo tempo, serem
mobilizados dois dos seus filhos.

Raquel (Neta)
 Francisco e Rafael (Bisnetos)

Raquel e Francisco

Inês Franco (neta)



9

RETRATOSRETRATOSRETRATOSRETRATOSRETRATOS

Da janela do meu quarto...ou toda a noite a bater peão! Na foto da esq. pª. a dir. :
Jaime; Dário Castanho; Zé Parola  e Jerónimo.Uns peixinhos a riscar... e bota ao mar!

Ó freguês...! Vai um tirinho!
De pé: António Brandão; Canário e Nuno.  De
joelhos: António do Ouro; ???; ???.

A traineira Nossa Senhora da Lapa a descarregar peixe.

Homenagem ao Mestre Construtor Naval António Férrinha

Todos os anos desde que o mestre faleceu, perto do dia de São
José que é o patrono dos carpinteiros, os seus cooperantes
reúnem-se. Este ano aconteceu no dia 23 de Março, para lhe

prestarem uma homenagem.
Todos trabalharam na construção e reparação de todo o tipo de

barcos de pesca, contribuindo assim para a actividade predominante
na nossa cidade de Matosinhos e por consequência para o seu
desenvolvimento económico-social. Muito se deve aos carpinteiros
navais, calafates,pescadores e todos os que com o seu trabalho
contribuiram para esta importante actividade.

Na foto pode-se ver a esposa do Mestre, Dona Maria Férrinha
que se encontra ao centro, ladeada pelo seu lado direito de sua filha
Júlia Alves e do seu lado esquerdo o filho José Armando, atrás, e do
seu lado esquerdo o seu genro António Alves.

Os carpinteiros navais presentes são: começando pelo lado direito,
António Fangueiro, Luís Fortunato, Carlos Areias, Francisco Festas,
Gaspar Cadilhe e suas respectivas esposas.
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Quando Camões apareceu por aqui,
vai fazer catorze anos, com a sua
pelagem negra e a exclusiva

gravata branca que o tem distinguido de
qualquer outro exemplar da espécie canina,
todos os humanos da casa se pronunciaram
sobre a suposta raça do recém-chegado;
um caniche. Fui o único a dizer que caniche
não seria, mas cão de água português. Não
sendo eu especialmente entendido em cães,
não seria nada surpreendente que estivesse
equivocado, mas enquanto os demais tei-
mavam em declará-lo caniche, eu manti-
nha-me firme na minha convicção. Com a
passagem do tempo, a questão perdeu inte-
resse: caniche ou cão de água, o compa-
nheiro de Pepe e Greta (que já se foram ao
paraíso dos cães) era simplesmente o
Camões. Os cães vivem pouco para o amor
que lhes ganhamos e Camões, final deposi-
tário do amor que dedicávamos aos três,
já leva catorze anos vividos, como ficou
dito acima, e os achaques próprios da idade
começam a ameaçá-lo. Nada de grave por
enquanto, mas ontem apanhámos um susto:
Camões tinha febre, estava murcho, metia-
se pelos cantos, de vez em quanto soltava
um ganido agudo e, coisa estranha, ele, que
tão falto de forças parecia, desceu ao
jardim e pôs-se a escavar a terra, fazendo
uma cova que a imaginação de Pilar logo
percebeu como a mais funesta das previ-
sões. Felizmente, o mau tempo passou,
pelo menos por agora. A veterinária não
lhe encontrou nada de sério, e Camões,
como para nos tranquilizar, recuperou a
agilidade, o apetite e a tranquilidade de
humor que o caracteriza, e anda por aí feito
uma flor com a sua amiga Boli, que passa
uns tempos em casa.

Por coincidência, foi hoje notícia que o
cão prometido por Obama às filhas será
precisamente um cão de água português.

O Cão d’Água Português
(Costumes de Pescadores e Técnicas de Pesca)

O Caderno de
Saramago

Nadador exímio e mergulhador
resistente, o Cão de Água
Português foi, durante muito

tempo, inseparável companheiro dos
pescadores, a quem ajudava na pesca e na
defesa do seu barco e propriedade. Hoje,
o também chamado Cão de Água Algarvio,
já pouco é utilizado como animal de
trabalho, mas continua a ser um amigo
dedicado e uma ajuda preciosa para quem
faz vida no mar. Raça autóctone com uma
inteligência invulgar, os cães pescadores
são corajosos, afectuosos, resistentes à
fadiga e com um porte alegre e altivo,
conferido pelo corpo robusto e musculado.
Geralmente são pretos, mas também
podem ser castanhos, brancos ou misturar
vários tons. Uma característica específica

Corajosos, meigos
e pescadores

exímios

destes cães é a membrana interdigital que
faz deles excelentes nadadores e
mergulhadores.

Noutros tempos, o Cão de Água Algarvio
tinha lugar cativo entre a tripulação,
desempenhando um importante papel nas
horas de maior aflição. Sempre pronto e
atento aos movimentos da faina, depressa
apanhava os peixes que se escapavam das
redes ou dos anzóis, ou recuperava algum
objecto que tivesse caído ao mar. Existiam
mesmo relatos de salvamento!

O voluntarioso canino era ainda utilizado
para transportar mensagens de um barco
para outro, para ir buscar as redes rasgadas
ao mar ou puxar as cordas que prendiam
os barcos em terra. Capacidades únicas que
faziam com que os pescadores
considerassem o Cão de Água Português
como um semelhante, com direito ao seu
quinhão de peixe e a uma parte do dinheiro
da safra, para que não lhe faltasse de comer
e de beber.

A imensa amizade existente entre o
animal e o dono fazia com que os Cães de
Água, apesar de terem grande valor, nunca
fossem vendidos, mas sempre oferecidos,
num gesto indicador de que estes dóceis
caninos não tinham preço. Apesar de tanta
dedicação, os cães puros desta raça
estiveram em vias de extinção há alguns
anos, mas a Quinta de Marim, no Parque
Natural da Ria Formosa, não deixou
morrer a tradição e abriu um canil para
recuperar e reproduzir o Cão de Água
Algarvio.

Mais informações complementares em:
www.caodagua.pt.org

Trata-se, sem dúvida, de um importante
trunfo diplomático de que Portugal deverá
tirar o máximo partido para bem das rela-
ções bilaterais com os Estados Unidos, su-
bitamente facilitadas graças à presença de
um nosso representante directo, diria mes-
mo um embaixador, na Casa Branca.
Novos tempos se avizinham. Tenho a cer-
teza de que se Pilar e eu formos aos Esta-
dos Unidos, a polícia das fronteiras já não
sequestrará os nossos computadores para
lhes copiar os discos duros.

*************************************

O Camões e a Boli Um trio de campeões da RIA FORMOSA
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O nosso amigo e colaborador Alexis
Passechnikoff, tem vindo, há
longos anos, a reunir uma colecção

de relógios de sol portáteis, de madeira,
usados nos fins do século XIX e primeiras
décadas do século XX, essencialmente pe-
los agricultores para a contagem do tempo
nas partilhas das águas de rega e pelos
pastores.

Contudo, também há notícia de terem si-
do utilizados na navegação costeira, devido
à bússola que faz parte integrante da peça.
Exemplo desta prática pode confirmar-se
num artigo de Alexandre da Conceição,
ilhavense (1842/1889) que, nos seus “En-
saios de Crítica Literária” de 1881“Tipos
da Minha Terra - O Thomé Ronca”, rezava
assim:

-Nos estaleiros de Aveiro e Ílhavo, cons-
troem-se uns barcos de fundo chato, muito
apreciados dos pescadores do Tejo e que
vão para alli por mar, carregados de sal
ou de madeira, tripulados apenas por dois
homens, que levam por único instrumento
naútico, um relógio de sol de trinta réis.
Chamam a estes barcos enviadas.

Por conseguinte, o Alexis, para poder dar
seguimento a um estudo sistemático con-
cernente as variantes desses relógios de sol,
solicita a quem ainda possuir algum exem-
plar, a possibilidade de o poder consultar,
ou ainda registar relatos de quem tenha
apenas memórias do uso dessa peça pelos
familiares mais amigos.

O contacto seria o do Napesmate.
Obrigado

RELÓGIOS DE
SOL

Sardinhas doces
de

 Trancoso

Há uns tempos atrás ouvi falar de um
doce que desconhecia por
completo-Sardinhas doces de

Trancoso, e o D. numa das suas viagens de
trabalho deu um saltinho a Trancoso de pro-
pósito para procurar as ditas.

Na sua origem estão as freiras do conven-
to de Santa Clara, a sua massa é estaladiça
e o recheio é um doce de ovos com amên-
doa.

Estas tradicionais sardinhas não têm
escamas nem espinhas, possuem tripinhas
de amêndoa e são uma especialidade deixa-
da pelas irmãs do referido convento.

São um produto tradicional, feito à base
de gema de ovos e amêndoa, juntamente
com chocolate, açucar, azeite, sal e canela.
Na sua confecção permanece a tradição ar-
tesanal, rodeada de grande cuidado na pre-
paração e na fritura.

No âmbito das suas características físi-
cas, apresentam uma forma semelhante á
das sardinhas “vivinhas como a prata,
saídas do nosso mar”, com um invólucro
relativamente estaladiço de cor castanho-
escuro,e com um interior amarelo pastoso
de homogeneidade mediana.

No âmbito das características organolo-
pédicas, têm um doce sabor “sui géneris” a
canela e amêndoa, bastante agradável ao
paladar.

No contraste ao tradicional enchido e
para finalizar qualquer refeição, os restau-
rantes da cidade sugerem (como fazendo
parte do “Menu”) a sobremesa...,  Sar-
dinhas Doces de Trancoso, um pequeno
doce para qualquer grande ocasião.
Bendita freira que as criou...
Delicie-se...

P.S. - Após consulta na Internet e não só, concluí que
afinal, as Sardinhas Doces não são de fabrico exclu-
sivo de Trancoso, pois que, até em Matosinhos há
quem as confeccione e venda, há muito tempo!

VIAGENS
É manifesto o carinho dos pescadores

pelos animais. Não existe um barco
onde não haja um exemplar. A

solidão das longas viagens ameniza-se
ensinando um cão, treinando-o, ou fazendo
dele o companheiro de desembarque num
porto estrangeiro.

Recordo-me que a bordo da traineira
MAR CELESTE havia um cão de nome
TARZAN que era pertença do mestre An-
tónio “Bolhão”. O meu pai, contra-mestre
da embarcação, gostava muito do TAR-
ZAN e todos os dias, lhe levava para comer,
restos que sobravam em casa.

Um dia de Verão, ordes às seis, o meu
pai logo que chegou a bordo abriu o báu ti-
rou  o tachinho da comida e começou a co-
mer, com o cão por perto, a atirar-se ás so-
bras de um bom osso de frango.

Entretanto, eis que chega o Bolhão a bor-
do, todo catita com um fato domingueiro a
querer fazer ver ao meu pai que o cão era
dele e lhe obdecia cegamente..., por isso
ele ia-lhe tirar o osso.

Ia...! Disse eu. O Tarzan, fazendo jus ao
nome que ostentava, não deu tempo a que
o meu pai intervisse, ficado o Bolhão com
o fato às tiras, pronto para ir à carreira.
***********************************
  Em Cabanas (Tavira), o velho pescador,
Sr. José Amaro,possuía um cão-d’água de
primeira cruza, chamado EU-TE-DIGO.
Apanhava moedas e aneis, submergindo ra-
pidamente na água. Saltava do barco ou de
terra, mergulhava de pernas aderentes ao
corpo e completamente esticadas para trás,
e recebia a moeda ou o anel na boca.
Deixava-se impulsionar pela água, até à
superfície. Era recolhido com muito
carinho. Pescava com o dono nas artes da
costa, entre Cabanas e o forte de Cacela.

Os movimentos do cão foram aperfei-
çoados institivamente, por estímulo do
dono, que lhe fazia compreender, em
sucessivas provas, uma maior rapidez.

As proezas com moedas e aneis levaram
o Sr. José Amaro a experimentar o seu cão
em terra e com um objecto metálico que
lhe pertencesse.

Tratava-se,por consequência, de ensaiar
o cão na busca de um utensílio fora do meio
aquático. Dada a natureza metálica do
objecto, o faro animal ficaria prejudicado.
Só a inteligência e a dedicação ao dono
eram postas àprova.

Uma manhã, quando o Sr. José Amaro
se dirigia para o Rio, atirou com a navalha
para terra, a uns 50 ou 60 metros de
distância. O cão abandonou-o durante dia
e meio. Na taberna fizeram-se apostas, mas
o dono afirmou que alguém havia apanhado
a navalha. Assim aconteceu. O cão gania
junto de um pescador, que já tentara tratá-

-lo mal por se ver seguido por ele, em cada
passo que dava. Deslindou-se a questão,
quando o Sr. José Amaro lhe perguntou se
ele havia apanhado uma navalha. Quando
o pescador tirou a navalha do bolso, o cão
abocanhou-a imediatamente para a restituir
ao dono.
***********************************

Cães de bordo
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HORIZONTAIS: 1-Cetina; padeci. 2-Oli-
va; moral. 3-Ri; atentar; pé. 4- Eta; arcar;
tas. 5-Teto; aul; viro. 6-Rãs; ril. 7-Refu-
tativos. 8-Lia; mas. 9-Irar; sós; sede. 10-
Ter; buril; som. 11-Iv; calamar; ro. 12-Ge-
ral; meter. 13-Areias; gasosa.
VERTICAIS: A-Coreto; mitiga. B-Élite;
rever. C-Ti; atrelar; re. D-Iva; oafir; cai.
E-Nata; sua; bala. F-Era; sul. G-Incuvado-
ras. H-Tal; sim. I-Amar; rim; lama. J-Dor;
vivas; res. L-Er; tiloses; to. M-Capar; do-
res. N- Ilesos; demora.

HORIZONTAIS: 1-Letra Grega; lufa-lufa.
2-Laço apertado; reima das sardinhas em
sal moura; grito de dor. 3-Abrigo do cão;
início e fim do bom. 4-Respeito; sorrira
(inv.). 5-Consoantes de rosa; pequenos ani-
mais. 6-Sigla de um regimento; incontes-
tável. 7-Amordaça; canoa escavada num
tronco de arvore (pl). 8-A que dá forma;
gemidos. 9-Sobressaltado; Igreja Episco-
pal. 10-Alão (anag.); juntara. 11-Pura;
variedade de frutas secas. 12-Reparei; ris-
car; onze em letra Romana. 13-Amigáveis;
nocivas.
VERTICAIS: A-Bloqueia o transito; ovário
dos peixes. B-Réco; alforge; pref. de nega-
ção. C-Aqui; patetas. D-Casta;  sacrifica.
E-Esmorecera; consoante dobrada. F-Re-
voltada; cor (anag.). G-Recupera; escava-
ras. H-Lado; audaz. I-Cont. de prep. e art.;
encharcadas. J-Caibra; rezar. L-Urinara;
carta de jogo. M-Despido; rolais; foi So-
berano na Pérsia. N-Camareira; serenais.

Armando Rodrigues

PROBLEMA Nº55

PALAVRAS CRUZADAS

(ver solução no próximo número)
Solução do número anterior
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Comemorações do “DIA DO PESCADOR”

Traineira Nossa Senhora da Lapa a descarregar peixe. Reconhecem-se da esq. pª. a dir.: Dário
Castanho; Jaime; João Frasco; Alfredo da Murtosa; Zé Parola; Tone Taineta e Manuel Fanata;


