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José Pinheiro sobrevivente da tragédia
marítima de 02.12.1947 faleceu no
passado 03.06.2009.

Sob um manto de ternura e emoção, este
herói, foi  lembrado, assim, nas “Comemo-
rações do Dia do Pescador”por Fernando
Sá Pereira, aquando da mensagem alusiva
à sua mãe, Emília Figueiredo.

“Esta mulher, que aflita, aos tropeções,
correu a costa à procura do corpo do seu
homem, desde aquela negra madrugada,
viu-se de repente a bracejar, enegrecer e
mergulhar até às profundezas. Uma grande
parte de si e dos seus sonhos de jovem
ficaram no mar, mas, o oceano aquele
maldito..., não lhe levou nenhum dos filhos.

Nos últimos tempos, embora consumida
pela idade, mas, muito lúcida e sempre
bonita, falamos horas a fio, sobre o mar,

Emoção..., no minutoEmoção..., no minutoEmoção..., no minutoEmoção..., no minutoEmoção..., no minuto
de silêncio, guardadode silêncio, guardadode silêncio, guardadode silêncio, guardadode silêncio, guardado
em memória dos queem memória dos queem memória dos queem memória dos queem memória dos que
partiram na tragédia dopartiram na tragédia dopartiram na tragédia dopartiram na tragédia dopartiram na tragédia do
arrastão ROSAMARarrastão ROSAMARarrastão ROSAMARarrastão ROSAMARarrastão ROSAMAR

Partiu um a-
migo! Pesca-
dor, dor, dor, dor, dor, foi vence-
dor dor dor dor dor do  mar!!!

os barcos, a praia do pescado, o peixe e
as famílias dos pescadores, nunca se
esquecendo do seu filho Inocêncio que
partiu muito novo.

Do mar repetia:
-Esse cão maldito que me fizera secar

as lágrimas! Já não tenho mais lágrimas
para chorar!.

Ou então:
-Que linda vida eu teria se o meu Manuel

não tivesse ido ao mar naquele dia!
E em jeito de despedida, depois de horas

de conversa, sempre a mesma aflição e o
mesmo pedido:

-Delfim! Faz-me essa esmola, pelos que
lá tens no outro mundo...! Leva-me à

Póvoa! Quero falar com o  José Pinheiro,
para saber como morreu o meu homem!

Hoje, com estas simples letras, escritas
pelas mãos do filho de um humilde e
honrado pescador, prometo-lhe minha
querida e doce amiga:

-Um dia, descalços, iremos norte den-
tro...,pela areia fora d’uma praia doirada,
à procura do nosso amigo Zé Pinheiro! Vai
ver! Vamos encontrá-lo de certeza, sere-
namente a olhar o mar..., como é seu
hábito”.

Delfim Caetano Nora
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 Constância de Jesus, filha do Domingos

Domingos José António Bicho
Casa de Domingos José António Bicho e de Ana de Jesus, demolida
recentemente. Situada nas Caxinas, Av. D. António Bento Júnior

À muito tempo que os portugueses na-
vegaram por mares desconhecidos em
busca de dias melhores. Os primeiros que
partiram, navegaram há mais de seiscentos
anos nas suas pequenas embarcações; eles,
os seus filhos, os filhos dos seus filhos e
muitas gerações; muitos nunca mais
regressaram.

Domingos José António Bicho
nasceu em 1877 na Póvoa de
Varzim. Filho de José António

Bicho e Rosa de Jesus era um pescador
lanchão poveiro, habituado á pesca da
pescada com as caças poveiras.  Essa
pesca era habitualmente exercida à entrada
do profundo, à procura do peixe fino, pelo
Pontal do Cerro (Cães da Serra, Igrejas,
Quebrada...), Mar da galega e da Cartola,
Os Morraceiros, Pedras de Viana, etc.,
pesqueiros que se localizam entre as 20 a
25 milhas da costa.

Ao casar com Ana de Jesus natural de
Vila do Conde, Lugar das Caxinas, filha
de António Fernandes Areias e de Ana
Rosa, este jovem homem do mar, assumia,
por influência do seu sogro um consagrado
pescador poveiro, definitivamente o esta-
tuto de pescador de eleição.

Após o casamento o Domingos veio
morar para as Caxinas, passando a residir
na antiga Rua Das Portas Fronhas (actual-
mente Av. D. António Bento Júnior) perto
da capela do Sr. dos Navegantes.

Nessa época, Portugal reduzido, a
poucas e humildes almas, via os seus
homens do litoral, dispersarem-se pela
Epopeia do Bacalhau ou partirem para o
Brasil à prócura da “Árvore das patacas”

Entretanto, o casal Domingos e Ana de
Jesus assistiam ao aumento da sua prol e
contavam cinco filhos: o Joaquim, Jaime,
Constança, Margarida e a Luísa.

Desde muito cedo o Domingos Bicho
percebeu que tinha que meter remos ao

caminho se queria passar para além das
privações que atormentavam a maioria dos
homens da sua classe. Apesar de esgravatar
arduamente entre a Póvoa e as Caxinas,
não conseguia os meios necessários para
sustentar a família, isto, devido às dificul-
dades que a barra muito perigosa apresen-
tava à entrada das embarcações. Para além
deste forte constrangimento, a intensidade
de pesca nos pesqueiros tradicionais
esgotava os stocks de peixe tornando pou-
co rentável esta actividade em especial no
período de Inverno. A Costa Negra (assim
era chamada esta zona ribeirinha do
Atlântico), não deixava os seus créditos
por mãos alheias, provocando no Inverno
e na época das nortadas constantes
tragédias e os náufragos contavam-se às
dezenas. Estes factores bastante negativos

estavam bem presentes na
mente do  bravo Domin-
gos e a lembrança da
terrível tragédia de 27 de
Fevereiro de 1892, há épo-
ca tinha ele 15 anos, fazia-
o pensar no pior para si e
sua família. A ele, só lhe
restavam duas alternati-
vas. Se não queria ficar nas
Caxinas, vinha para Mato-
sinhos, caminho já tomado
por muitos dos pescadores
poveiros, ou optava pela
solução mais antiga, e ia
para o Brasil.

Pesados todos os facto-
res positivos e negativos o
Domingos optou pela al-

António Moreira Rêga, genro do Domingos

Tanto Mar!!! Famílias espalhadas pelo mundo! Bichos e Rêgas

ternativa da emigração e decidido, re-
solveu imigrar para o Brasil transportando
consigo a sua Lancha Poveira.

A partir daqui, cada período da sua pre-
sença em terras brasileiras durava 5 anos,
após os quais regressava, depois de ven-
dida a lancha.

Nas Caxinas, permanecia junto da famí-
lia o tempo suficiente para aumentar a sua
prol familiar e construir nova lancha.

Concluída a construção da nova embar-
cação tratava de todas as formalidades e
regressava de novo ao Brasil.

Este ciclo de viagens, Portugal-Brasil,
Brasil-Portugal, repetiu-se pelo menos três
vezes. Num destes regressos ao Brasil
levou o seu filho Joaquim consigo. Pai e
filho começaram a ser companheiros de
profissão o filho aprendendo os ensina-
mentos do seu pai na vida árdua do mar.

Mas, numa das deslocações do Domin-
gos às Caxinas, quando ele já tinha tudo
programado para o seu regresso ao Brasil,

Por: Mário Rêga e Delfim Nora
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  José Moreira ficou emocionado ao ver
aquela inscrição. De regresso a terra veio
de passo acelerado entrando em casa
dizendo:

- Ó mãe! Eu vi a pedra..., tem a inscrição
do avô Domingos Bicho!
***********************************

Os irmãos António e o José Moreira
Rêga, eram casados com as filhas do Do-
mingos Bicho, Constância e Margarida de
Jesus respectivamente. Estes dois irmãos
conheceram as suas esposas durante o tem-
po em que andaram ao mar com o Domin-
gos Bicho nas Caxinas.

Eram filhos do casal poveiro João Mo-
reira Rêga e Constança Frutuosa, que para
além dos dois rapazers tinha uma filha de
nome Inácia Frutuosa Moreira Rêga.

O João e a Constança viviam numa casa
situada perto da igreja da Sra. da Lapa na
então chamada Rua do Cú Tapado.

Em 1903 o João Rêga embarcou com
destino ao Brasil (Cidade de Manaus), mas
nunca lá chegou porque na viagem contraiu
a doença das febres, febre Pulbónica, e, a
três dias de chegar ao Brasil faleceu.

Atendendo às condições da época, o seu
corpo teve como sepultura o Oceano
Atlântico. Foi uma coisa impressionante
quando isto aconteceu..., pôr um corpo ao
mar.A sua esposa Constança Frutuosa

passagem comprada, dia de embarque mar-
cado, etc., aconteceu o inesperado..., ele
foi buscar a lancha ao estaleiro da Póvoa,
para a transportar pelo mar, até às Caxinas.

Estavamos no início do mês de Dezem-
bro no ano de 1922 num dia tempestuoso,
de muito frio, vento e chuva. O Domingos
habituado ao clima quente brasileiro não
mediu as consequências das condições que
são importantes tomar quando o oceano
está escuro, e o mar cheio de trevas, onde
com um silvo se mergulha num ambiente
debilitante e doentio. Ao chegar à praia,
ele já todo molhado, arregaçou-se e entrou
por água adentro para ajudar a varar a
lancha até ao areal, as águas estavam
geladas, e, o seu contacto, fez com que ele
apanhasse uma pneumonia dupla, provo-
cando-lhe a morte em apenas três dias.

Uma grande tragédia aconteceu para
toda a família, que ficou destroçada e sem
o seu personagem principal.

Como tudo estava preparado para a
viagem de regresso do Domingos, o seu
genro António Moreira Rêga, casado com
a sua filha Constância de Jesus, tomou o
seu lugar e rumou até ao Brasil.

O António Rêga, quando partiu, deixou
a sua esposa com um filho  de meses nos
braços, o José Moreira Rêga “Júnior”, que

mais tarde teve como actividade profissio-
nal motorista de motoras/traineiras nas
Caxinas e posteriormente no Brasil.
**********************************

O José Moreira Rêga “Júnior”, que um
dia ainda bébé ficou nos braços da mãe
Constância, cedo começou a sonhar com
o Brasil, e, decidiu enfrentar tempestades
e mares de morte, atravessando o Atlântico
com a sua família, ao encontro do pai;
rumando a um Mundo Novo, descoberto
por portugueses.

Mais tarde, ouvia os pescadores falarem
na pedra de Domingos Bicho. Curioso,
interessou-se por saber onde se situava essa
pedra misteriosa. Um dia, ao regressar do
mar, pediu ao mestre da embarcação  para
navegarem no rumo dessa pedra. Chegados
ao local, verificaram estarem na presença
de um afloramento rochoso  ainda maior
que a conhecida Pedra da Forcada.
Navegando em redor da sua descoberta,
constataram com sentida admiração a pre-
sença de uma inscrição a preto com o nome
de Domingos Bicho.

Naquele lugar longínquo, estavam inde-
lèvelmente presentes as marcas que os
Pescadores Poveiros semearam pelos “Ma-
res nunca d’antes navegadados” durante a
“Epopeia dos Humildes”.

 Margarida de Jesus e José Moreira Rêga

Os filhos do José Moreira Rêga e da Margarida de Jesus. De pé: Domingos; Maria
das Dores; Inácia; Irene d’Hora; Contança Frutuosa e Jaime. Sentados: José; Irene;
Avó Margarida de Jesus (Bicho); Etelvina; Rosa.

As Noras e genros do José Moreira Rêga e da Margarida: De pé: Alfredo e
Luís. Sentados: Rosa, Infância; Avó Margarida e Maximina.

Dia do noivado de José Moreira Rêga “Júnior”. Na foto: António M. Rêga (pai),
a noiva Henriqueta; José Moreira Rêga “Júnior” e Constância de Jesus (mãe).

Tanto mar!!!
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O barco vagueia
Marola marola
Maré-cheia
Na boca da noite
A cheia Lua
Como hóstia reflectida
Bóia na língua do mar
E o barco vagueia
Há marola, há marola
A maré é cheia.

No circo das vagas, os trovões
O eterno contorcionismo dos raios
E o vento mágico
Salpicando a água malabarista
Sobre o barco equilibrista
Fio de vida de cada pescador

E o barco navega…
Na vaga de dor,
Navega a dor,
Navegador
Impiedoso.

O mar mastiga o barco alheio
E o barco não mais vagueia.
Na manhã, na praia
Um corpo bóia revelador
E revela a dor, na areia.

Ao redor,
No chão de pés, cada dor
É pescador! É pescador

E pesca dor
E deixa a dor
Que deixa isto

A José na saudade
Antologia Poesia Carioca Hoje de 1996

Regina Rêga

VISÃO Por: Regina Rega

passou a comer o pão que o diabo
amassou, para criar os seus três filhos.
Entretanto, estas crianças como muitas da
sua classe, passearam-se pela restinga das
praias e pelos iodados penedos, apanhando
lapas, mexilhões e caramujos, para ma-
tarem a fome. Criaram-se passando por
fases muito difíceis,  até ao dia em que os
seus frágeis braços já faziam mover um
remo, atingindo assim a idade de irem
ambos pelo mar dentro à procura de peixe
e transformá-lo em pão.

Foi então que conheceram o Ti  Domin-
gos Bicho, que mais tarde, em pé de brin-
cadeira, dizia para o José:

– Anda lá meu rapaz … um dia ainda
vais casar com a minha Margarida!

Por essa altura o António e a Constança
já eram casados, e, ironia do destino esta
“zombaria” virou realidade. Depois  do pai
da Margarida ter falecido os dois jovens
começaram a namorar e passado dois anos
casaram-se.

Em poucos anos o casal José e Marga-
rida constituiram a sua prol com três filhos,
a Inácia a Irene e uma menina que faleceu
ao fim de um ano.

Andava a Margarida  grávida da sua filha
Constânça, quando o José decidiu embar-
car  para o Brasil a pedido do seu irmão
António, para o ajudar na pesca com a
lancha, que pertenceu ao sogro de ambos.

Entretanto, após a partida do seu homem
para o Brasil, a Margarida pegou nas trou-
xas e  veio trabalhar para Matosinhos tra-
zendo os seus filhos consigo, e acampando
numa ilha da Rua Álvaro Castelões perto
da Escola dos Sinos.

Nessa altura Matosinhos fervilhava de
trabalho com o desenvolvimento da
actividade da pesca da sardinha.

José Moreira Rêga “Júnior”

Regina Rêga filha de José Moreira Rêga
“Júnior”

No Brasil rodeado por apetrechos de pesca, o filho do António Rêga,  José
Moreira Rêga “Júnior”

(continuação da página anterior)

Como muitas mu-
lheres poveiras a
Margarida embre-
nhava-se de manhã
à noite no trabalho
da praia, mas, como
boa agulha que era,
estava frequente-
mente a ser requisi-
tada para o conserto
das redes das trai-
neiras, em especial
nos períodos das
safras; tudo o que
vinha á rede era
peixe e ocupava-se
a escorchar e tratar
do pescado na praia
e nos armazéns do
Casaleiro na rua de
S. Pedro.

Tanto mar!!!
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Amplamente anunciadas
pelos quatro cantos do
Mundo, tiveram lugar

em Matosinhos as grandiosas
“Comemorações do Dia do
Pescador 2009” sobre o lema:
...o alvor dos humildes!

DIA DO PESCADOR 2009 DIA DO PESCADOR 2009 DIA DO PESCADOR 2009 DIA DO PESCADOR 2009 DIA DO PESCADOR 2009 - NAPESMAT  E- NAPESMAT  E- NAPESMAT  E- NAPESMAT  E- NAPESMAT  E
AUTARQUIA DE MATOSINHOS DE PARABÉNSAUTARQUIA DE MATOSINHOS DE PARABÉNSAUTARQUIA DE MATOSINHOS DE PARABÉNSAUTARQUIA DE MATOSINHOS DE PARABÉNSAUTARQUIA DE MATOSINHOS DE PARABÉNS

Manuel José da Silva (Manuel Mal-
hão), 50 anos patrão do salva-vidas
de Leixões.

Marcos Lourenço, o jovem realizador
do filme “SENHOR DEUS DOS
DESGRAÇADOS”.

Duas “Memórias Vivas” da nossa classe: Quim Toreiro e Manuel Garrafinha

Para colorir e embelezar a festa, registamos a presença de uma banda de música
em frente do Edifício dos Paços do Concelho. De tarde registamos a saída da
MAGESTOSA PROCISSÃO DO SENHOR DE MATOSINHOS, para além da
actuação de Ranchos Folcolóricos, Fanfarras, Agrupamentos Musicais, etc.

O Presidente da Junta de Freguesia
de Matosinhos, descendente da grande
família da classe piscatória, no uso da
palavra.

O Vereador da Cultura da Autarquia
de Matosinhos, Dr. Fernando Rocha,
que nos últimos quatro anos colaborou
com o NAPESMAT no lançamento de
três livros sobre pescas e pescadores.

O Matosinhense e Presidente da
Câmara, Dr. Guilherme Pinto

Dr. José Manuel Varela e Drª Concei-
ção Pires responsáveis pelo protocolo
do evento.

O nosso amigo Joaquim Queiroz Di-
rector do jornal “MATOSINHOS
HOJE” faz a apresentação de Zé
“Caravela”.

Josué Tato, presidente do NAPESMAT,
fala aos presentes sobre a actividade
do Núcleo.

Fernando Sá Pereira, filho de Maria
Emília F. Figueiredo, lembra a sua
mãe.

Um participante da Murtosa

Um participante de Espinho
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Constituição da mesa que presídiu às Comemorações do Dia do Pescador:Dr.
Fernando Rocha, Vereador da Cultura da C.M.M.; Josué Tato, Presidente do
NAPESMAT; Dr. Guilherme Pinto, Presidente da C.M.M.; Dr. Marcos Lourenço,
Realizador do filme”SENHOR DEUS DOS DESGRAÇADOS” e António Parada,
Presidente da J.F.M..

No átrio da Câmara Municipal de Matosinhos, consultam-se com denodada e
curiosa avidez, o bem-ditoso livro “ENTRE PETINGAS E MIGALHAS”

AMOR DIVINO
Numa caixa de Pandora guardarei para sempre o nosso amor...
Metade dele já servia para quem nunca esperou por tanto.
Será isto um sonho?
Será isto um encanto?
Sacudo a lágrima num segundo
Ao lembrar-me de ti meu amor...
Vou estar sempre de vigília
neste desassossegado sonho,
Sem nunca me deixar distrair
Com medo que algum dia me faltes
E leves contigo o mito
Que existem mulheres como tu...
E se alguma vez o tempo se cansar,
Se a noite se tentar confundir com o dia
e o mundo querer parar de girar,
Restarão apenas as estrelas no céu
No seu negrume atordoante
Para a todos lembrar,
Que este amor divino,
Este amor delirante
Um dia aconteceu...
E se o universo tiver um fim...
è lá que vou querer permanecer...
Contigo abraçada a mim
Com a chama do amor para nos aquecer...

Marcos Lourenço - 14.02.2006

“MULHERES DO MAR...“MULHERES DO MAR...“MULHERES DO MAR...“MULHERES DO MAR...“MULHERES DO MAR...

MÃOSMÃOSMÃOSMÃOSMÃOS
DE SAL”DE SAL”DE SAL”DE SAL”DE SAL”
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Homenagem a duas figuras do mar, recentemente desaparecidas: José Vicente
da Cunha (Zé Caravela) e Maria Emília Fernandes Figueiredo

A delegação de Espinho, na pessoa de Artur Faustino, presta homenagem ao Zé
“Caravela”. Presentes por parte do homenageado: um neto, o filho Eduardo e
a irmã Maria.

Elementos de duas famílias, de conhecidos pescadores: Quim Toreiro e Zé
Caravela

A delegação de Espinho na figura de Artur Faustino presta homenagem à Maria
Emília F. Figueiredo.Presentes por parte da homenageada os filhos: Manuel,
Fernando, António e Lúcia Sá Pereira.Neste DVD da autoria do jovem realizador Marcos Lourenço estão gravados

os depoimentos de muitas figuras que estiveram no âmago da tragédia de
02.12.1947.

Mulheres de Espinho nas Comemorações do “Dia do Pescador”
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Joana Gomes da Taira viúva do saudoso Zé Pichorro (sobrevivente do naufrágio
de 02.12.1947), folheia o livro “ENTRE PETINGAS E MIGALHAS” na presença
da filha.

Este DVD do filme “SENHOR DEUS DOS DESGRAÇADOS” autografado por
Marcos Lourenço, já voou para os E.U.A.

Matosinhenses ligados à classe piscatória:
Manuel Pinto Soares e Delfim Nora

Dois vultos da nossa cultura: Prof. Cunha e Silva
e Óscar Fangueiro

 Encontro das primas: Conceição Cadilhe e Graça
Cadilhe

Encerramento das “Comemorações do Dia do Pescador”.  Coro da APAM

Reencontro de ex-alunos da Escola dos Sinos: Manuel Malhão, António Soares
e José Moreira com as esposas dos mais novos, Maria Adelaide Soares e

Filomena Albino.

Atentos no meio dos participantes: Nelson Cardoso, Dr. Fernando Rocha; Dr.
Guilherme Pinto e António Parada
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Descendentes de pescadores do Ouro, marcaram presença na festa do “Dia do
Pescador”: Francisco Pereira; Pedro Pereira; Manuel Calisto; António Maria e
António Pereira.

Encontro de amigos:Avelino Meireles; Dília Maio; Augusto Pinhal

Um aspecto da composição da sala com muitos participantes conhecidos: Armando;
Emília, Maria da Hora e Olindina Cartucho; Tone Chato; Francisco; Pedro do
Ouro; etc.

Centenas de livros “ENTRE PETINGAS E MIGALHAS” mudaram de mãos
no “Dia do Pescador” OS NOSSOS EMIGRANTES PODEM
ADQUIRIR OS LIVROS SEM QUALQUER DESPESA
ADICIONAL PARA O CORREIO.

Três dias depois destas imagens serem projectadas durante as Comemorações do
“Dia do Pescador”, o Zé Pinheiro, um dos sobreviventes da tragédia  de 02.12.1947,

Joaquim Matos  e Delfim Nora, dois dos responsáveis pela organização
das Comemorações do Dia do Pescador 2009.

não resistiu a uma doença prolongada, e, partiu. Certamente foi ao encontro
de muitos amigos que não tiveram a mesma sorte naquela data fatídica. Agora,
resta-nos na Murtosa um único sobrevivente..., o Manuel Acabou!
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Dia do Pescador 2009 - Sessão Solene
Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara de Matosinhos

...UM MAR DE GENTE!!!..UM MAR DE GENTE!!!..UM MAR DE GENTE!!!..UM MAR DE GENTE!!!..UM MAR DE GENTE!!!
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Dia do Pescador 2009 - Convívio
Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara de Matosinhos

PARA O ANO..., HÁ MAIS!!!PARA O ANO..., HÁ MAIS!!!PARA O ANO..., HÁ MAIS!!!PARA O ANO..., HÁ MAIS!!!PARA O ANO..., HÁ MAIS!!!
...FOI  UMA  PRAIA  D’ELA!...FOI  UMA  PRAIA  D’ELA!...FOI  UMA  PRAIA  D’ELA!...FOI  UMA  PRAIA  D’ELA!...FOI  UMA  PRAIA  D’ELA!
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Nos períodos negros do defeso, a Mar-
garida, atronchava os farrapos enrolados
à cabeça e  com os filhos agarrados às gros-
sas saias pretas, apanhava o comboio no
apeadeiro de Matosinhos, ali pelas bandas
do Senhor do Padrão, e partia para as Ca-
xinas.  No espraiado da Vila, enxergava a
entrada e saída dos barcos que navegavam
nas àguas calmas do rio, onde a esperavam
dias de trabalho de sol-a-sol na seca do
bacalhau.

Entretanto, o seu homem José Moreira
Rêga pairava durante 4 anos no Brasil. Por
volta do ano 1934, com as saudades tão
peculiares dos portugueses, da mulher,  dos
filhos e do iodo da sua terra as Caxinas,
faz caminho curto e regressou a Portugal.

Estavamos no tempo em que as ruas de
Matosinhos começavam a empestar com
o cheiro característico da sardinha em
transito para as novas fábricas de conservas
acabadas de construir.

Depois dos tempos aureos da construção
naval, instalada no período dos descobri-
mentos, Matosinhos arrancava novamente
a fervilhar  de trabalho e prosperidade, com
as indústrias adjacentes e com factores
comuns, da pesca e das conservas a
conhecerem tempos auspiciosos.
   Regressado, o José Rêga matricula-se
numa das conhecidas traineiras a fogo a
SANTA REGINA engrossando, assim, o
número de pescadores que fizeram deste
sítio o maior centro sardinheiro do mundo.

Para Leça da Palmeira, ao lado da cape-
linha da nossa Senhora da Piedade, ali...,
onde hoje, “as leceiras com o sol na
caixa”, iniciam a travessia da Ponte Móvel
para Matosinhos,  o José traz consigo a
sua família e vêem viver para uma pequena
casa propriedade do pai do Zé das Forças.

A partir desta safra a família instala-se
umas vezes em Matosinhos e outras em
Leça da Palmeira. Nos defesos voltavam

A traineira a fogo Stª. Regina ao entrar no Porto de Leixões. Ao fundo pode-se apreciar o quebra-mar
“esporão”, que nos finais dos anos sessenta deu lugar ao cais para descarga de petroleiros.

para as Caxinas onde se defendiam como
centenas de pescadores durante os meses
de miséria e fome.

Entretanto,  por terras quentes do Brasil
continuava o António Moreira Rêga re-
gressando de visita a Portugal por diversas
vezes. Em muitas ocasiões tentou levar a
família, mas, deparava-se sempre com a
oposição da mulher Constança que não
queria abandonar a mãe Rosa de Jesus.

Negativa, após negativa, lá partia ele
novamente sozinho para o Brasil, mas,

ameaçando que
ficava por lá e
não vinha mais a
Portugal.

Entretanto, em
Novembro de
1939 faleceu
Rosa de Jesus
mulher do Do-
mingos Bicho.

Após o  fale-
cimento da mãe,
a Constança de-
cide finalmente
atravessar o at-
lântico e ir para
junto do seu ho-
mem  António
Rêga levando os
seus 4 filhos; o
José com 18
anos já andava
ao mar como
motorista, o Joa-
quim de 9 anos,
a Holindina de
12 anos e a
Lourdes com
apenas 2 anos.

Tanto mar!!!

Altino Dutra e Lourdes Rêga, filha da Constança e
António Rêga.

Joaquim  Moreira Rêga neto de Domingos Bicho

Henriqueta; Carlos Alberto e Joaquim Rêga

Juliana com a mãe Rosita e Carlos Alberto.

Domingos Rêga da Nova
(Bisneto de Domingos Bicho
um dos últimos pescadores da
família)

Mário Rêga Santos (Bisneto
de Domingos Bicho)
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Estavamos em plena segunda Guerra
Mundial. No dia da sua partida, os parentes
e amigos próximos foram acompanhá-los
a pé, até á estação da Póvoa, para apanha-
rem o comboio com destino ao Porto, e
daí  rumo  a Lisboa, onde embarcariam no
navio de bandeira italiana «CONTE
GRANDE» que os levariam pelo mar rumo
ao Brasil. Era um navio com o porte
semelhante ao do malogrado Titanic, na
época, falado como o mais luxuoso. Foi
em Março de 1940, estava um dia triste,
encoberto e chuvoso segundo o testemunho
da Inácia e do Jaime que os acompanharam
até há estação da Póvoa. Pelo caminho,
foram muitos os que se apresentaram  para
se despedirem..., muitas lágrimas rolaram
pelas faces, até parecia que iam num
funeral. Daquela casinha da rua Das Portas
Fronhas, partiram rumo ao brasil mais seis
pessoas, quem sabe, se, para sempre.

A partida desta gente em Lisboa, foi bas-
tante atribulada, com o Joaquim a perder-
se da mãe e dos irmãos já perto do canal
de entrada para o navio. A Constança aflita
deu entrada no navio sem o filho Joaquim.
O barco, um grande monstro largou
amarras, para se afastar para o largo, e,
quando a Constança se apercebeu da
ocorrência foi ter com alguém responsável
do navio a comunicar-lhe que o filho não
tinha entrado e que esperassem por ele.

Enquanto os passageiros se acomoda-
vam nos seus lugares, o navio esteve  mais
de uma hora a apitar há espera do Joaquim,
até que a família se apercebe que ele estava
todo descontraído no cais, de mãos nos
bolsos, a contemplar a paisagem. Depois
de o reconhecerem, foram buscá-lo e lá
partiram rumo ao Brasil. Eram tempos
perigosos os que se viviam nas estradas
dos Oceanos, com as frotas de navios a

serem atacadas por to-
do o mundo que estava
em guerra, e, o navio
CONTE GRANDE não
passou despercebido e
foi abordado por um
submarino que os que-
ria bombardear e pôr ao
fundo.O submarino
reteve o navio e os pas-
sageiros 3 dias no alto-
mar sob a sua mira. Em
estado de emergência,
os passageiros e tripu-
lação, chegaram ao

C o n t u d o ,
ambientados
à vida no Rio
de Janeiro,
onde sempre
l u t a r a m

Tanto mar!!!

Luísa de Jesus filha de Domingos Bicho e o homem António Santos
( conhecido na família por Ti Toninho)

Fernanda; Joaquim; Henriqueta e Marcelo

De pé: Inácia; Joaquim; Luísa; Ti Toninho; Maximina; Irene Rêga. De joelhos: Domingos;
Rosa Maria e Jaime Rêga . Visita de Joaquim e Henriqueta a Portugal.

ponto de estarem  com os coletes de sal-
vação enfiados; à pequenina Lurdes foi-
lhe enfiado um rosário de bóias.

Para aumentar o drama dos passageiros,
o CONTE GRANDE manteve-se à róla du-
rante muito tempo, até que, as  negociações
chegaram a bom termo, quando foi con-
firmado que a empresa a que pertencia o
navio em transito era amiga dos alemães,
e, lá deixaram o navio de passageiros pros-
seguirem viagem, para alívio de todos.

Chegados ao Brasil a família ficou com-
pleta e reunida, mas, o António Moreira
Rêga e a Constança de Jesus, ainda tiveram
mais duas filhas, a Ercília e a Rosita. Por
essa altura o António Rêga era mestre de
uma traineira, mas, a vida dura do mar foi
fazendo com que ele adoecesse e deixasse
o mar, dedicando-se a fazer redes para os
pescadores. Quando tudo parecia correr
pelo melhor com  o António a recuperar,
eis que nova recaída, agravou o seu  debi-
litado estado de saúde, e, o António
gravemente doente, não resistiu e  faleceu.

Todos estes acontecimentos, recordavam
o pressentimento da relutância  que a Cons-
tança mantinha em não querer ir para o
Brasil. A família ficou destroçada e sem
posibilidades de poderem regressar,
porque as passagens eram muito caras.

dignamente para levarem uma vida feliz,
a família reagiu com abnegação e trabalho
e lá foram ultrapassando as dificuldades
do dia-a-dia.

Entretanto, o José Moreira Rêga Júnior
mantinha o seu nobre estatuto de descen-
dente dos bravos pescadores poveiros, que
tantos e tantos  artistas..., escritores, poetas,
pintores, escultores, etc. ao longo da nossa
história, desde o princípio da Epopeia do
Bacalhau nos anos 1300/1400, foram
identificados como “Heróis Humildes”.
    Mas, o mar, esse sorvedor de muitos e
muitos sonhos, que ao longo da história
da humanidade deixou “muitas noivas por
casar” veio interromper o matraquear dos
motores no barco de pesca, traineira
«LUTADOR DA VIDA », que cortada por
um navio de porte superior, que se pôs em
fuga, provocou um enorme clamôr de
tragédia e luto no seio dos familiares de
toda tripulação, que pereceram no meio do
oceano sem fim.

O corpo do infeliz José Moreira Rêga
“Júnior” apareceu passado uma semana na
praia de Angra dos Reis no Rio de Janeiro.

José “Júnior” era casado com a Henri-
queta e tiveram dois filhos o Rogério e a
Regina.

Passados alguns anos a Henriqueta vol-
tou a casar, com o Joaquim irmão do José.

O Joaquim ainda chegou a andar ao mar
e foi pescador que conheceu de perto  esse
mar de lágrimas, cheio de incertezas, mas,
com outras prespectivas de futuro a dese-
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gos de Jesus Rêga N. V. Conde; Maria das
Dores de Jesus Rêga N. V. Conde; Bonança
de Jesus Rêga falecida ainda bebé; José
de Jesus Rêga N. Leça da Palmeira; Irene
de Jesus Rêga N. V. Conde; Rosa de Jesus
Rêga N. Matosinhos; Itialbina de Jesus
Rêga N. Matosinhos.

Este casal acabou por se radicar em
Matosinhos, porque era nesta terra que eles
trabalhavam.As raparigas nas fábricas de
conservas, os rapazes, o Jaime e o Domin-
gos foram para o mar, o José foi trabalhar
para construção naval,  no estaleiro de Leça

nharem-se no seu horizonte, o Joaquim
abandonou a pesca, após  o envolvimento
directo num naufrágio, em que foi  sobre-
vivente, mas, estava escrito e decidiu fazer
carreira em terra..., foi estudar, passando
mais tarde a ter a actividade de contabilista.

A Holindina filha do António e
Constança  era costureira.

A família foi mantendo correspondência
uns com os outros e passados 50 anos o
Joaquim e a sua esposa Henriqueta vieram
a Portugal visitar a família estavamos no
ano de 1990.Em 1992 a Martha filha da
Lourdes Rêga e do senhor Dutra veio
também visitar a família.

Em 1994 a Holindina também visitou a
família e não deixou de ir à sua terra, Caxi-
nas. Ali ainda viu a casinha onde viveu e
de onde partiu para o Brasil, e, não deixou
de visitar a praia, onde bracejando, muitos
heróis pereceram como no longínquo e
fatídico 27.02.1892 , levando como
recordação um pouco de areia e sargaço
para o Brasil. Nesse mesmo ano, em
Agosto, o Carlos Alberto filho da Inácia
foi ao Brasil visitar a família.

O casal José Moreira Rêga e Margarida
de Jesus mais conhecida pela (Margarida
do Bicho) tiveram 12 filhos; Inácia
Frutuosa Rêga natural de V. do Conde;
Irene da Hora de Jesus Moreira N. de
Matosinhos; Constança Frutuosa Rêga N.
V. Conde falecida ainda bebé 1 ano;
Constança Frutuosa Rêga N. V. Conde;
Jaime de Jesus Rêga N. V. Conde; Domin-

da Palmeira, poste-
riormente foi traba-
lhar para a refinaria
Angola.

Todas as famílias
têm uma história, e,
essa história, só é di-
vulgada passando-a de
boca em boca entre
familiares e amigos, ou
seja, oralmente, não se
tem o hábito de regis-
tar através da escrita os
factos, e, assim, per-
dem-se memórias fan-
tásticas. Da compila-
ção destes elementos
histórico-familiares
poucas pessoas na
família os conhecem,
mas, reagrupá-los só
foi possível conver-

Tanto mar!!!

Sentados: José Barbosa e Vivaldo. em pé: Olindina Rêga e Ercília Rêga

Ozima Rêga; Rafael Rêga e Rogério Rêga, filho de
José M. Rêga “Júnior” e Henriqueta.

Inácio e Martha Rêga filha da Lourdes Rêga.
Vivem nos E.U.A.

Márcio e Cristina Rêga. Filhos de Olindina Rêga

Avó Margarida com os netos. De pé: Rogério; Ernestina e Carlos Alberto. Sentados: Maria do Céu;
Cristina; Ana Maria; Dinis Miguel;  e Rosa Maria . Foto dos anos setenta.

sando com a minha mãe Inácia, o meu tio
Jaime, e com a minha família residente no
Brasil, em especial com as minhas primas

Lourdes, Martha e Regina a quem  desde
já agradeço a sua  prestimosa colaboração.

Mário Rêga
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O SS Conte Grande era um navio
cruzeiro que pertencia à empresa
Lloyd Sabaudo Line, construído

em 1927 no Stabilimento Técnico
Triestino em Trieste, Itália, para servir a
linha transatlântica entre Gênova, e a
cidade de Nova Iorque. Lançado ao mar
em 29.06.1927, a sua viagem inaugural foi
de Gênova a Nápoles e Nova Iorque, que
ocorreu em 13.04.1928. Em 1932, após a
aquisição pela Società di Navigazione, a
embarcão foi transferida à América do Sul,
mas, ficou atracada em Santos, Brasil em
1940.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a
embarcação foi capturada pelos Estados
Unidos e usada como um navio para
transporte de tropas, e, foi batizada de USS
Monticello (AP-61) em 1942. Após a
guerra, em 1947, retornou à Società di
Navigazione Italiana e renomeada como
Conte Grande. Após uma paragem de dois
anos, em 1949, retomou o serviço na
América do Sul. Em 1960, foi transferida
da Società di Navegazione para o Lloyd
Triestino (também comandada pela So-
cietá), onde serviu por mais um ano até ser
desmanchada em 1961. Seu navio irmão
era o SS conte Biancamano (do italiano
Mão-Branca).

Início
O Conte Grande foi construído, como um

navio de transporte de passageiros de
bandeira italiana, capaz de transportar 7798
pessoas. Foi lançado ao mar e entrou em
serviço com o LIoyd Sabaudo de Gênova,
no estaleiro de San Marco para servir o
Atlântico Norte como um transportador de
passageiros. Em 1933, foi transferida para
o transporte de passageiros na América do
Sul. No começo de Junho de 1940, o Conte
Grande estava em Santos, Brasil, numa via-
gem regular Sul-Americana. Após o ataque
de Mussolini à França em 10.06.1940, a
tripulação que estava no navio foi detida
no porto de Santos. Em 27.02.1942, a em-
barcação foi transferida para a Marinha do
Brasil e foi retripulada, substituindo a tri-
pulação italiana.

Foi vendida em 16.04.1942 aos Estados
Unidos e renomeada como USS Monti-
cello. Foi encaminhada aos Estados Unidos

para ser convertido num transportador de
tropas militares, que foi completada em
10.10.1942. O navio saiu de Nova Iorque
em 02.11 para a Operação Tocha, a invasão
no Norte de África, carregando tropas em
Casablanca. Retornando a Nova Iorque,
navegou novamente em 25.12, carregando
homens para vários comandos do Teatro
China-Burma-India à Carachi, no Paquis-
tão, atravessando pelo Canal do Pana-
má,em seguida Austrália e Sri Lanka.

O transporte retornou a Nova Iorque em
24.04.1943, carregando reforços de Orão
(litoral da Argélia) em duas viagens, então
navegou da África para São Francisco atra-
vés do Canal do Panamá.

Durante a primeira metade de 1944, o
navio transportou homens de São Francisco
para portos da Califórnia,  Austrália e Havai
além de bases no Pacífico Sul. Em Junho
de 1944, o navio começou a fazer viagens
transatlânticas levando homens para a
vitória da guerra na Europa. O navio
atracou em  Nova Iorque para ficar dispo-
nível por um período de oito semanas no
dia 20.07.1945 enquanto a sua tripulação
foi transferida e substituída pela Guarda
Costeira Norte-Americana. O Comandante
na época, era George R. Leslie. Ele assumiu
o comando em 06.08.1945 e foi substituído
no dia seguinte pelo Capitão R. S. Patch,
da Guarda Costeira Norte-Americana
(USCG).

Serviço Pós-Guerra
A embarcação ficou em reparação no
estaleiro Todd’s Shipyards, no Brooklyn,
até Outubro. Durante este tempo, todo o
seu armamento fou removido. O navio
partiu de Nova Iorque com direção a
Nápoles, em 08.10.1945 com 176 oficiais
e 5590 soldados do exército italiano, 13

Aposentadoria e Transferência
O navio foi aposentado em Norfolk em

22.03.1946 e retornou à Agência de
Administração Naval (War Shipping
Admnistration) em 27.05.1946, para ser
encostado. Foi então devolvido ao governo
italiano em Junho de 1947 e recebeu o
nome de ”Conte Grande”,  novamente,
como o nome original. Depois de ficar dois
anos em actividade nos Estados Unidos,
retomou o serviço de passageiros na Amé-
rica do Sul. Foi então desmanchado em
1961.

O Monticello (nome que o Conte Grande
recebeu quando foi capturado pelos ame-
ricanos) recebeu uma estrela de serviço pe-
los serviços prestados na Segunda Guerra
Mundial.

Curiosidades
Quando atracou em Santos, em 1940, um

dos tripulantes (chef de cuisine da embar-
cação), António Mangraviti, ficou detido
no Brasil, já que sua embarcação havia sido
capturada. Mais tarde, inaugurou a Cantina
Conte Grande,em homenagem ao navio que
o levou ao Brasil. Essa cantina tornar-se-ia
muito famosa na cidade de S.Paulo, nos
anos 50 e 60. Foi fechada pouco após a
sua morte. Fontes que necessitam citação
dizem que a Cantina Conte Grande foi dona
do título de “a melhor pizza de S. Paulo”,
por diversos anos consecutivos.Situava-se
na rua Almeida Torres, no bairro da Acli-
mação.

SS CONTE GRANDE

Características Gerais
Tonelagem:              25661tons
Comprimento:         198,9 metros
Largura:                   23,8 metros
Propulsão:              Turbinas tipo Parsons
                                24000 hp
Velocidade:             20 nós
                                 (37 Km/h-23 mph)
Complemento:         1718 Passageiros

no mesmo dia, em São
Paulo, sob o Comando do
Capitão Morton L. Deyo,
da Marinha  Americana
(USN-U.S. Navy).
SEGUNDA GUERRA

MUNDIAL
Viagens realizadas

-Nápoles a 22.10.1945 a Norfolk,
Virgínia, em 03.11.1945;

-Norfolk a 08.11.1945 a Le Havre
França, em 17.11.1945;

-Le Havre, França a 19.11.1945 a Nova
Iorque em 27.11.1945;

-Nova Iorque a 10.12.1945 a Marselha
em 20.12.1945;

-Marselha a 22.12.1945 a Nova Iorque
em 01 de Janeiro 1946.

oficiais e 34 soldados
do exército america-
no, totalizando 5813
pessoas.

A embarcação che-
gou com segurança a
Nápoles no dia
19.10.

O  USS  Monticello (nome que o Conte
Grande recebeu após ser adquirido pelos
EUA) navegou para o norte escoltado pelo
USS Lansdale (DD-426) para a Filadélfia,

O navio SS CONTE GRANDE
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HORIZONTAIS:1-Aquarteladas.2-
Separados por naipes. 3-Som imitativo da
voz da cabra; falsearam; acusada. 4-Ciên-
cia que tem por objeto o cálculo dos vol-
umes e respéctiva distância dos outros
astros (pl). 5-Habito; bom (inv.); quota. 6-
Decifrador de inigmas; instrumentos com
badalo. 7-Nevoento; parte do piano (inv.).
8-È uma farinha; quase cieiro. 9-Paixão;
Constelação austral; terreno em torno das
Igrejas. 10-Desanimarias. 11-Cobre o Rei;
magoarei; isolado. 12-Fiandeiras. 13-
Ectoplasma
VERTICAIS:A-Criadas ao peito. B-Mem-
branas inferiores de certos insectos. C-É
uma lêtra; convergência de três caminhos;
meio fino. D-Descrição do corpo Humano.
E-Raro; são (anag.); fiel. F-Raios (anag.);
pôrco. G-Assobias; pente de madeira (inv.).
H-Rostos; litro (anag.). I-Data(anag); ca-
belos brancos (inv.); superficie (inv.). J-Fei-
tas no domicílio. L-Campião; cedi; o som
sem o meio. M-Arnadilhas. N-Funestos.

Armando Rodrigues

(ver solução no próximo número)
Solução do número anterior

PROBLEMA Nº57

PALAVRAS CRUZADASCentenas de livros “ENTRE PETINGAS ECentenas de livros “ENTRE PETINGAS ECentenas de livros “ENTRE PETINGAS ECentenas de livros “ENTRE PETINGAS ECentenas de livros “ENTRE PETINGAS E
MIGALHAS” já foram espalhados pelo mundo!!!MIGALHAS” já foram espalhados pelo mundo!!!MIGALHAS” já foram espalhados pelo mundo!!!MIGALHAS” já foram espalhados pelo mundo!!!MIGALHAS” já foram espalhados pelo mundo!!!

Requisitados por muita gente do mar, amigos e familiares espalhados pelo mundo, centenas de
livros “ENTRE PETINGAS E MIGALHAS” já atravessaram fronteiras, anunciando:

- O ALVOR DOS HUMILDES!
NOTA:OS NOSSOS EMIGRANTES PODEM ADQUIRIR OS LIVROS SEM
QUALQUER DESPESA ADICIONAL PARA O CORREIO.


