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PISCATÓRIA E CONSERVEIRA!!!PISCATÓRIA E CONSERVEIRA!!!PISCATÓRIA E CONSERVEIRA!!!PISCATÓRIA E CONSERVEIRA!!!PISCATÓRIA E CONSERVEIRA!!!
VIVA O MUSEU MUNICIPAL

DE ESPINHO!!!

“... este equipamento não nos envergonha,
seja ele visitado por grandes figuras da nos-
sa vida cultural, ou por qualquer simples e
comum cidadão..., será um prazer constatar
a presença de muitos milhares de visitantes
nacionais e estrangeiros, ávidos das coisas
da nossa Memória Colectiva”. José Mota

Para o NAPESMAT,esta infra-estrutura,
contribuirá decisivamente para a elevação
e  desenvolvimento económico desta zona
martirizada e depreciada ao longo de
dezenas de anos.

Por favor! Para o futuro não nos voltem
a dizer:

Em Espinho não há pescadores! ou então:
-Aquela gente... os pescadores!? Os que

vivem ali... p’rós lados da mata!

O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Espinho
José Mota no acto inaugural do Museu.

Editorial
Quem não se sente...!

Entre 2003/4 apareceu o NAPESMAT
(Núcleo de Amigos dos Pescadores de
Matosinhos), composto na sua maioria

por pescadores, familiares e amigos, com o ob-
jectivo de preservar, dignificar e lembrar a me-
mória da classe piscatória, e, dar a conhecer a
importância do Porto de Leixões, pouco divul-
gado, na vida dos pescadores e no desenvol-
vimento, das indústrias das pescas e conservas.

Começamos tarde! Em 09.06.2004, um mau
perdedor, dá origem ao desbastador “Caso da
Lota”! Em simultâneo com esta dramática
ocorrência, que denegriu a imagem de
Matosinhos e das gentes do mar, decorria o
primeiro evento com o nosso patrocínio, “EX-
POSIÇÃO - Memória de um Passado Recente.Memória de um Passado Recente.Memória de um Passado Recente.Memória de um Passado Recente.Memória de um Passado Recente.

Entretanto,  após um jogo de seis meses de
promessas para nos receber, o então Presidente
da Câmara, Narciso, entre convites, telefone-
mas, evasivas, vai-não-vai,  primou-nos pelo
alheamento, deixando-nos a fazer figura de
parvos, durante uma tarde em que recebemos
a cordial visita do SR. Governador Civil do
Porto,  na altura o Dr. Manuel Moreira.

Não esqueci! Fomos envergonhados e desa-
creditados ..., nem só o mar é traiçoeiro!

Depois de uma intensa e reconhecida activi-
dade, organizamos a 25 de Abril de 2007,  uma
nova exposição “…donde vem essa voz…oh…donde vem essa voz…oh…donde vem essa voz…oh…donde vem essa voz…oh…donde vem essa voz…oh
mar amigo?”mar amigo?”mar amigo?”mar amigo?”mar amigo?” e registamos com muita mágoa e
indignação, mais um ataque febrilmente arqui-
tectado por essa figura, durante um dos seus
repastos de “arrebanhamento” de sexta-feira,
mas, serenos, e decididos continuamos.

Até hoje, só a morte, a doença e a idade  de
alguns dos nossos queridos amigos, nos tem
deixado, compreensivelmente tristes.

Nestes últimos quatro anos, sempre que o
NAPESMAT empreendeu uma iniciativa, apa-
receu o homem propagandeando o seu altruís-
mo demagógico, metendo a foice em seara
alheia, como aconteceu recentemente a
28.05.2009. Andavamos a trabalhar afincada-
mente na organização das Comemorações do
Dia do Pescador, e, ele, oportunista, a palrar,
sobre o assunto, na rádio e pelos jornais.

Todos os dias me  chegam gritos, clamando:
-Exigimos respeito e muito recato para lidar

com os sentimentos das gentes do mar! Apesar
de cândida e ingènuamente sonhadores, temos
dignidade, não somos papalvos..., nem cida-
dãos de segunda! Já chega de manipulação
demagógica!

(continua na página 12)
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“Espaço no qual a comunidade piscatória se“Espaço no qual a comunidade piscatória se“Espaço no qual a comunidade piscatória se“Espaço no qual a comunidade piscatória se“Espaço no qual a comunidade piscatória se
reveja e sinta a sua memória preservada ereveja e sinta a sua memória preservada ereveja e sinta a sua memória preservada ereveja e sinta a sua memória preservada ereveja e sinta a sua memória preservada e

dignificada”dignificada”dignificada”dignificada”dignificada”
ARTES

A Arte da Xávega é um sistema de
pesca artesanal caracterizado por
possuir um aparelho de arrasto

demensal que, na nossa costa, é lançado
pelo barco de mar. A partir da praia,
desloca-se até distâncias consentidas pelo
aparelho e à praia regressa, iniciando-se a
designada pesca do arrasto ou da xávega,
a qual se pratica com o recurso a um grande
barco e a uma grande rede (arte grande).

Não é o barco, mas sim o aparelho de
arrasto que dá o nome à arte.

COMPANHAS

Durante muito tempo, a Arte da
Xávega foi um agrupamento de
pescadores sujeito a usos e cos-

tumes tradicionais sob a chefia de um
governo, dedicando-se à faina do mar, e
que tomou, no decorrer do tempo, vários
nomes: chinchorro, companha e sociedade
de pesca. Um processo de pesca artesanal
que designava uma agremiação formada
por sociedades com capitais realizados ou
individuais.

FAMÍLIA
A Arte Grande, assente numa técnica com características peculiares (redes e embarcações),
é moldada por um tipo humano original que desenvolveu uma forma particular de
organização social. O vareiro, a varina e os filhos compõem uma família que tinha na
pesca a sua principal fonte de sustento.

Um aspecto da assistência presente na cerimónia de inauguração do Museu
Municipal de Espinho.

“...barco cheio faz vintèm!” ou “...nada é que é nada”. E agora!? Cumpre-nos
dar vida plena a este magnífico espaço de cultura! Como gostei de ver a fotografia
do João de Pinho Faustino trisavô dos meus filhos! Recordo as palavras dele
para o seu neto, um herói, Luís Mendonça hoje a caminho dos 98 anos:

- Ó meu netinho chega-me aquele “servidor”!!!
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& C.ª no fenómeno conserveiro nacional e mundial.& C.ª no fenómeno conserveiro nacional e mundial.& C.ª no fenómeno conserveiro nacional e mundial.& C.ª no fenómeno conserveiro nacional e mundial.& C.ª no fenómeno conserveiro nacional e mundial.

FÁBRICA BRANDÃO,
 GOMES & C.ª

Em 1894, Alexandre Brandão, Henrique
Brandão e Augusto Gomes constituem a
sociedade Brandão Gomes & C.ª.

A qualidade, diversidade e apresentação
das conservas Brandão Gomes, proporcio-
nada por um bom apetrechamento tecno-
lógico, levaram a uma rápida afirmação nos
mercados internacionais e, em particular,
no Brasil onde tiveram grande aceitação.

A necessidade de aumentar a capacidade
de produção de conservas de peixe e asse-
gurar um acesso mais regular de peixe fres-
co levou a empresa a estabelecer fábricas
filiais nos portos piscatórios de Matosinhos
(1904) e Setúbal (1911) ou em mercados
abastecedores pouco explorados como era
o caso de S.Jacinto (1909).

TRABALHO
Nas épocas de maior movimento

trabalhavam na fábrica de Espinho cerca
de 400 indivíduos, com particular saliência
para as raparigas menores e sem qualquer
escolaridade. Em 1910, apenas 25 dos seus
trabalhadores sabiam ler. Tinham na sua
maioria uma origem piscatória e, no caso
das mulherese raparigas, a retribuição
monetária era destinada a complementar os
rendimentos dos respectivos agregados
familiares.

PRODUTOS
As conservas de sardinha constituiam a

principal produção das unidades fabris
Brandão Gomes.

Comercializada em latas de diferentes
tamanhos e dimensões, a sardinha era

apresentada nas mais diversas variedades.
A introdução de novos produtos de

acordo com a divisa, melhorando sempre,
levou a empresa à exploração de todos os
segmentos de mercado das conservas
alimentícias. A sua actividade estendia-se
a uma grande variedade de peixes, maris-
cos, carnes, aves, caça, legumes, frutas em
calda, geleias, marmelada e queijo da serra.

A ampliação das primitivas instalações
permitiu a produção de legumes em mos-
tarda ou vinagre e do môlho d’Espinho.

Em 1908 surgia o azeite enlatado e
comercializado sob a marca Brandão
Gomes.

Contactos:
Museu Municipal de Espinho

Rua 41 / Av. João de Deus
4500 Espinho

T 227326258 / 227327072
F 227335867

No dia da abertura do Museu, foi notória a alegria que se dispersou entre os
milhares de visitantes presentes, em especial nas camadas mais jovens , que a
partir deste momento têm acesso a visitas guiadas marcadas antecipadamente. Um grupo que colaborou na animação do evento.
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Valdemar Fernandes Tato
(Arrais do Mar)

Francisco Rodrigues Crista
(Chico do Russo)

Adriano Gonçalves Marinhão
(O Caréu)

Alcino Gonçalves Marinhão
(O Caréu)

João Gomes Remelgado
Chapada (O Maragato)

Francisco  Pinho Pinhal

José de Oliveira Granja
(O Pereiro)

Jacinto Alves Rocha

Pai de José e do Felizberto Alves
da Rocha

Afonso Gonçalves Rocha
(O Caréu)

Fernando Rodrigues Cacheira
(O Manamuca)

Florindo Cunha Folha
Conceição (O Galinho)

Augusto Gomes Neto
(O Ganhuço)

António Rodrigues Felix
(O Truta)

Manuel Rodrigues Crista Manuel Rodrigues Oliveira
(Manel Russo)

José Silva Fernandes Tato Manuel Pinho Branco Grosso
Capante

Emílio Nunes Gaiteiro

Afonso Gomes Fernandes Tato

Nasceu em Espinho a
09.01.1915.
Filho de: Manuel F. Tato e
Amélia Silva Saragoça
Nº19787

Nasceu em Espinho a
24.09.1906.
Filho de: João R. Crista e
Maria Pereira da Graça
Nª15185

Nasceu em Espinho a
01.03.1906.
Filho de: António G. Mari-
nhão e Maria Oliveira
Meireles.
Nº17102

Nasceu em Espinho no ano
de 1889.
Filho de António G. Mari-
nhão e  Rosa Oliveira Dias
 Nº7036

Nasceu em Espinho a
18.03.1916
Filho de: José G. R. Cha-
pada e  Rita Marques
Silva.       Nº20776

Nº10256
Nº10387

Nasceu em Espinho a
10.12.1918.
Filho de: Alcino G. Ma-
Rinhão e Rosa Pereira
Rocha.     Nº22711

Foi casado com Conceição Rodrigues (do
Padre), e pai do Delfim e António Pinhal,
este conhecido por “ Tono Pim”
Nº7459

João Soares Maganinho Galé
(João do Lindo)

António Oliveira Casaleiro
(O Pardalão)

Nasceu em Espinho a
14.03.1896.
Filho de: José Rodrigues
Cacheira e Brizida Dias
Nº11899

Nasceu em Espinho a
04.01.1903
Filho de: Manuel C. Folha
Conceição e de Joaquina
Gomes Melo.    Nº15183

Nasceu em Espinho a
25.03.1917
Filho de: Manuel Gomes
Neto e Maria Gomes
Gordo.     Nº21422

Nasceu em Espinho a
26.04.1896.
Filho de: Caetano Rodri-
gues Felix e Maria Silva
Nº18060

Nasceu em Espinho no ano de 1897.
Filho de: João Rodrigues Crista.
Pai de Manuel Rodrigues Oliveira
 Nº9808

Nasceu em Silvalde
Espinho a 02.02 1921
Filho de: Manuel Rodri-
gues Crista e Virgínia
Oliveira.     Nº4749

Nasceu em Espinho a
25.08.1919
Filho de: Manuel F. Tato e
Amélia Silva Saragoça
Nº23166

Nasceu em Espinho a
06.01.1923
Filho de Sebastião P. B.
Grosso Capante e Emília
André Lima     Nº22836

Nasceu em Espinho a
25.12.1901
Filho de: Manuel Nunes
Gaiteiro e Laura Gomes
Nº18637

Nasceu em Espinho a
30.11.1920
Filho de: Florido Soares Ma-
ganinho e Rita Francisca
Nº22928

Nasceu em Espinho no ano
de 1904
Filho de: Manuel F. Tato e
Amélia  Silva Saragoça
Nº14592

ARTE  XÁVEGAARTE  XÁVEGAARTE  XÁVEGAARTE  XÁVEGAARTE  XÁVEGA

Nasceu em Espinho a 1904
Filho de Bernardo Oliveira Casaleiro e
Maria Ferreira Silva
Nº8572

4
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Armando Oliveira Casaleiro
Nasceu em Espinho na ano 1901
Filho de: Bernardo Oliveira Casa-
leiro e Maria Ferreira Silva
Nº15714

Eduardo Gomes Remelgado

Nº6733

Afonso Ferreira Silva Gaio
(O Vagareza)

Nasceu em Espinho a 27.12.1910
Filho de: Roberto Ferreira Gaio e
 Maria Ferreira Silva
        Nº23194

Américo Soares Maganinho
(O Cartola)

Augusto Ferreira Pedro
(Do Rofino)

Francisco Cunha Folha
Conceição (O Galinho)

António Rodrigues Moleiro
Costa   (O  Talhas)

Celestino Rodrigues Crista
(Tino Lé velho)

Américo Gonçalves Rocha
(O Doutor)

Jorge Cunha Folha
(Jorge da Laura)

Francisco Pinho Rendilheiro
(O Lerogaio)

Nasceu em Ovar no ano de 1900
Filho de: Manuel Pinho Rendilheiro
Nº13929

Joaquim Rodrigues Félix
(O Jaleca)

Afonso Silva
(Arrais do Mar)

Nº15522

Fernando Ferreira Silva
( O Nogueira)

Arrais de Terra
Nº17243

António Maria Silva Manuel Fernandes Tato Américo Ferreira Cabeleira

  Pai de Domimgos Cabeleira

Nº9823

Manuel Gonçalves Apolinário
 ( O Ai )

Nº15069

Alberto da Costa Padre Jorge Oliveira Franco

Nº19046

Guilherme Ferreira Silva
(O Mano)

José Ferreira Silva
  (O Mano Pai)

Nasceu em Anta no ano de 1883

Nº6076

Narciso Maria Caneira

Nº23965

Nesceu em Espinho a
13.12.1921
Filho de: Francisco Soares
Maganinho e Florinda
Oliveira Pinto
 Nº23617

Nasceu em Espinho a
16.08.1920
Filho de: Manuel Ferreira
Pedro e Filomena de
Oliveira
Nº22344

Irmão do Florindo
Filho de: Manuel Cunha Folha Conceição
e de Joaquina Gomes Melo
 Nº20774

Nasceu em Espinho a
12.10.1914
Nº11065

Nasceu em Espinho a
18.09.1898
Filho de: António Rodrigues
Crista e Rosa Oliveira Nunes
Nº13259

Nasceu em Espinho a
24.02.1919
Filho de: Alcino G. Mari-
nhão e Rosa Pereira Rocha
Nº23152

Nasceu em Espinho a
17.10.1887
Filho de: Manuel Cunha
Folha e Rosa Gomes
Nº2859

José Gomes Neto
(Zé Ganhuço)

Nasceu em espinho a
05.06.1912.
Filho de: Manuel Gomes Ne-
to e Maria Gomes Gordo.
Nº 20390

Nasceu em Espinho a
23.08.1925
Filho de: José R.  Félix e
Evangelina Oliveira Dias
Galè          Nº23608

Nasceu em Ovar a
22.02.1928
Filho de: Afonso Silva
(arrais) e Maria José Mansa
Nº24759

Nasceu em Espinho a
28.12.1880
Filho de: Augusto F. Tato
e Joanna Rodrigues
Nº839

Nasceu em Espinho a
05.12.1913. Faleceu no
Naufrágio de 1947.
Filho de: Carlos Costa Padre
e Maria Francisca
              Nº20426

Foi casado com a
Silvina do Mano

Nasceu em Espinho a
30.09.1923
Filho de: José Ferreira Silva e
Maria Oliveira Pinto

Nasceu em Espinho a
23.01.1895
Filho de: Gonçalo Maria e
Maria Rosa André Lima
                 Nº17914
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Sebastião Rodrigues Crista
(Da Tomásia)

Benjamim Oliveira Barqueiro Cláudio Rocha Oliveira
(O Barquilheiro).

Carlos Oliveira Ferreira Pedro
(Carlos Rufino)

José  Pinho Grosso Alvaro Rodrigues Félix
(O Truta)

Manuel Silva Perreira António C. Folha Conceição
(O Galinho)

Carlos Soares Maganinho
(O Carrima)

Alberto Oliveira Casaleiro José Alves Rocha
(O Ratinho)

José Oliveira Brandão

António da Cunha Folha
(Tone Jorge)

António da Fonseca Marinhão Domingos Pereira Cabeleira

Abel Gonçalves Padeiro
(O Soqueiro)

Alvaro Artur G. Marinhão
(O Louro)

António Marques dos Santos

Nº18183

Manuel Caneira Granja
(O Relhota)

Manuel Silva Chilro Felisberto Alves Rocha

Nasceu em Espinho
Filho de: Firmino Barros Bar-
queiro e  Ana Oliveira Valon-
gueiro        Nº22181

Nasceu em Espinho a
20.01.1920
Filho de: Fracisco R. Crista
e Adelaide Pinto Almeida
                                  Nº11656

Nasceu em Espinho a
27.06.1915
Filho de: Manuel Ferreira
Pedro e Filomena Oliveira
                                     Nº21423

Nasceu em Espinho a
03.09.1913
Filho de: Herculano Pinho
Grosso
Nº20153

Nasceu em Espinho a
10.05.1927
Filho de: António Rodri-
gues Félix e  Aurora San-
tos
                                   Nº23613

Nasceu em Espinho a
23.09.1929
Filho de: António Pereira
Ganço e Angelina Silva
Saragoça         Nº24802

Nasceu em Espinho a
11.07.1931
Filho de: Florindo C. F.
Conceição e Ermesina
Gomes Silva     Nº11700

Nasceu em Espinho a
20.05.1927
Filho de: João S. Magani-
nho e Madalena Pereira
Graça             Nº23972

Nasceu em Espinho a
03.08.1908
Filho de: Bernardo O. Ca-
saleiro e Maria Ferreira
Silva              Nº18667

Nasceu em Paramos- Espi-
nho a 19.11.1923.
Filho de: Jacinto Alves Ro-
cha e Amélia Gomes
Rocha                   Nº23621

Nasceu em Espimho a
25.08.1903
Filho de: Augusto de
Oliveira Brandão e Emília
Silva Saragoça    Nº16420

Nasceu em Espinho a
24.04.1918
Filho de: Jorge C.  Folha
e Laura Pereira Graça
Nº22826

Nasceu em Espinho no ano
1860
Filho de: Manuel G.
Marinhão. Foi pai da Ma-
ria Zagala (A Barbada)
                                    Nº10376

Nasceu em Espinho a 20.09.1929

Nasceu em Espinho a
06.09.1929
Filho de: José Gonçalves
Padeiro e Idalina Ferreira
Campos          Nº11661

Nasceu em Espinho a
05.05.1931
Filho de Adriano G.  Mari-
nhão e Deolinda Conceição
F. Campos       Nº25011

Nasceu a 16.09.1931
Filho de: Narciso Maria
Caneira e Maria Oliveira
Granja
                                     Nº24801

Nasceu em Esmoriz Ovar a
30.08.1926
Filho de: Armando Silva
Chilro e  Alexandrina Mar-
ques Leite             Nº24284

Nasceu no Conelho de Gaia a
12.06.1913
Filho de: Maria Rocha Oli-
veira          Nº4146

Faleceu num naufrágio ocor-
rido  com uma bateira a
01.05.1974. Filho de: Amé-
rico F. Cabeleira e Candida
Dias Fonseca        Nº24715

Nasceu em Paramos Espinho
a 17.11.1928
Filho de: Jacinto Alves Rocha e Amélia
Gomes Rocha
                                     Nº11698

Matrícula da companha de pesca do arrasto costeiro
“S. PEDRO” da Costa de Espinho, efectuada no dia
02 de Janeiro de 1946
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GRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR S. SEBASTIÃO
FESTAS DOS PESCADORES - MATOSINHOSFESTAS DOS PESCADORES - MATOSINHOSFESTAS DOS PESCADORES - MATOSINHOSFESTAS DOS PESCADORES - MATOSINHOSFESTAS DOS PESCADORES - MATOSINHOS

PROCISSÃO
A VERDADE TEM QUE SE DIZER!!!

ESPLENDOROSA MANIFESTAÇÃO DE FÉ, ENSOMBRADA POR
EXCESSIVAS E TEATRAIS VÉNIAS! GENTE DO MAR ENVER-
GONHADA! ATÉ QUANDO OS MATOSINHENSES TÊM QUE
ATURAR AS TRAQUINICES DO NARCISO, QUE, NÃO RES-
PEITOU A CERIMÓNIA, BANALIZOU  OS SENTIMENTOS DA
CLASSE PISCATÓRIA E TRANSFORMOU A PROCISSÃO NUMA
PASSARELA DE UM DESFILE DE PROMOÇÃO POLÍTICA!

O andor do Mártir S. Sebastião ao chegar ao cais da descarga do peixe, local do sermão,
transportado por pescadores.

Os irmãos José e Francisco“Camaços”,  mais uma vez responsáveis pela
Comissão que organizou as grandiosas festas ao M.S.S..

Os homens a quem cabe a árdua e difícil tarefa de transportar o
estandarte do Mátir S. Sebastião

Alguns elementos da Comissão do Mártir S. Sebastião. No rosto destes homens
a alegria do dever cumprido.

O andor e o estandarte M.S.S.simbolos de fé dos pescadores!O andor e o estandarte M.S.S.simbolos de fé dos pescadores!O andor e o estandarte M.S.S.simbolos de fé dos pescadores!O andor e o estandarte M.S.S.simbolos de fé dos pescadores!O andor e o estandarte M.S.S.simbolos de fé dos pescadores!
Transportados ao longo dos tempos  por Grandes MemóriasTransportados ao longo dos tempos  por Grandes MemóriasTransportados ao longo dos tempos  por Grandes MemóriasTransportados ao longo dos tempos  por Grandes MemóriasTransportados ao longo dos tempos  por Grandes Memórias

da classe piscatória!!!da classe piscatória!!!da classe piscatória!!!da classe piscatória!!!da classe piscatória!!!
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GRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR S. SEBASTIÃO
FESTAS DOS PESCADORES - MATOSINHOS

Os andores alinhados de frente para o nosso mar. Tudo pronto para o início do sermão.

...cheia se simbolismo, a majestosa procissão!...cheia se simbolismo, a majestosa procissão!...cheia se simbolismo, a majestosa procissão!...cheia se simbolismo, a majestosa procissão!...cheia se simbolismo, a majestosa procissão!

O andor do Senhor do Padrão transportado por mulheres e amigas da família dos
Camaçinhos

O andor da Srª . da Guia transportado por João “Martelo” e amigos. Que Deus
vos proteja e traga sempre a salvamento!

Andor de Nossa Senhora do Carmo

Andor de Santa Zita padroeira das “Empregadas Domésticas”

Andor de Santa Teresinha
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GRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR  S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR  S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR  S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR  S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR  S. SEBASTIÃO
FESTAS DOS PESCADORES - MATOSINHOS

... brilhante a palestra de A.Cunha e Silva sobre “ Mártir S.... brilhante a palestra de A.Cunha e Silva sobre “ Mártir S.... brilhante a palestra de A.Cunha e Silva sobre “ Mártir S.... brilhante a palestra de A.Cunha e Silva sobre “ Mártir S.... brilhante a palestra de A.Cunha e Silva sobre “ Mártir S.
Sebastião, Benção do Mar” na Igreja de Santo Amaro.Sebastião, Benção do Mar” na Igreja de Santo Amaro.Sebastião, Benção do Mar” na Igreja de Santo Amaro.Sebastião, Benção do Mar” na Igreja de Santo Amaro.Sebastião, Benção do Mar” na Igreja de Santo Amaro.

... a exposição de miniaturas de embarcações.... a exposição de miniaturas de embarcações.... a exposição de miniaturas de embarcações.... a exposição de miniaturas de embarcações.... a exposição de miniaturas de embarcações.
Francisco “Camaço” Presidente da Comissão do Mártir, Carlos Neto e A. Cu-
nha e Silva. Um aspecto da assistência com várias individualidades atentas à palestra.

...centenas de pessoas encheram durante largos períodos de tempo o local onde se encontravam expostas, miniaturas de embarcações. Há imagem do ano
anterior,  foi impressionante mais uma vez, a quantidade de visitantes interessados em conhecer os tipos de embarcações e as técnicas de pesca.

... embarcações a sério,... embarcações a sério,... embarcações a sério,... embarcações a sério,... embarcações a sério,
também em festa.também em festa.também em festa.também em festa.também em festa.

A guarnição do salva-vidas do I.S.N. Leixões saudando o andor do Mártir S. Sebastião. Ao lado, arrastões, traineiras, motoras e diversas embarcações todas
embandeiradas, comemorando mais um dia do Santo Padroeiro dos Pescadores de Matosinhos.
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GRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR  S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR  S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR  S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR  S. SEBASTIÃOGRANDIOSAS FESTAS AO MÁRTIR  S. SEBASTIÃO
FESTAS DOS PESCADORES - MATOSINHOS

... a bonita iluminação no recinto da festa.... a bonita iluminação no recinto da festa.... a bonita iluminação no recinto da festa.... a bonita iluminação no recinto da festa.... a bonita iluminação no recinto da festa.

... o colorido do desfile dos “Ranchos Folclóricos”

Rancho “Vareirinhos de Matosinhos” descendo a velhinha Rua Conde
S. Salvador junto ao Cartaxo. A artéria mais movimentada de
Matosinhos?

“Rancho Folcolórico dos Pescadores de Matosinhos” desfilando na Av. Serpa Pinto,
junto à Ilha do Barroso. Ainda lá está o armazém!

Imagem à entrada dos simbólicos portões da lota. Alegre colorido na rua de acesso aos cais de descarga do peixe.

...ranchos desfilando na Rua Heróis de França junto à “Portaria das Gamelas” ou
antiga Estação da C.P. de Matosinhos.

... ranchos desfilando na Av. Serpa Pinto junto à Padaria Leal, Tabacaria
LIZ e esquina da Gónia do nosso saudoso amigo Mário Maia. Ao fundo o
Rancho Infantil e a Ilha da Braselina do Sal.



A 13 de Julho de 1884 tinham início
as obras de construção do Porto de
Leixões. Durante as décadas

seguintes, e muito especialmente entre
1932 e 1953, a edificação desta estrutura
portuária, bem assim como todos os ar-
ranjos urbanísticos envolventes, acabaram
por fazer desaparecer a foz e o estuário do
Rio Leça e ditar profundas alterações na
fisionomia das zonas ribeirinhas de Mato-
sinhos e Leça da Palmeira.

Com a construção das docas de Leixões,
que deram lugar ao maior porto artificial
do país, desapareceram para sempre quar-
teirões inteiros, casas, jardins e praças pú-
blicas, um antigo mercado, estátuas, cape-
las, cinco pontes, lavadouros públicos, pra-
ias fluviais onde permaneciam dezenas de
barcos de pesca tradicional, e muita da me-
mória urbana do que fora Matosinhos des-
de a Idade Média até ao início do séculoxx.

Estas transformações na paisagem ribei-
rinha da povoação foram particularmente
evidentes entre 1932 e 1940, na sequência
da abertura da doca nº 1 (projecto dos
Eng.ºs Adolpho Loureiro e Santos Viegas),
a que se somaria a edificação do Mercado
de Matosinhos entre 1948 e 1953 (projecto
de ARS-Arquitectos) e os arranjos de
acesso à ponte móvel, aberta ao trânsito
em 1959.

As profundas transformações urbanísti-
cas que ocorreram em Matosinhos na pri-
meira metade do século XX, decorrentes
da construção das docas do porto de Lei-
xões, implicaram a demolição, na década
de 40, de duas capelas do século XVIII
localizadas na área ribeirinha da povoação:
a capela de S. Roque e a de Santo Amaro.

A capela de Santo Amaro, cuja fachada
podemos aqui contemplar, localizava-se
entre as ruas de Santo Amaro e Cardeal D.
Américo, próximo do Largo 13 de Feve-

reiro, no local onde hoje se situa sensivel-
mente a estação “Mercado” do metro de
superfície.

ção de um novo templo de evocação a
Santo Amaro, na Avenida Serpa Pinto,
popularmente designada por “Igreja dos
Pescadores”. Da autoria do Arqtº Bruno
Reis, esta nova capela foi inaugurada em
1954.

Quanto às pedras da primitiva cons-
trução foram então adquiridas pela Câmara
Municipal de Matosinhos, depositadas
durante alguns anos no antigo horto
municipal, no Largo do Ribeirinho, tendo
daí transitado para a Quinta da Conceição
onde permaneceram durante largas déca-
das. A reconstrução da sua fachada,
executada em 2009.

A capela de S. Roque, igualmente demo-
lida na década de 40, foi reconstruída
poucos anos depois no interior do
cemitério de Sendim, tendo funcionado
como capela mortuária.

M o n u m e n t o
barroco, a capela de
Santo Amaro estava
par t icularmente
relacionada com os
mareantes e as
gentes do mar que,
durante séculos,
c a r a c t e r i z a r a m
Matosinhos. É de
resto sugestivo o
facto do monu-
mento ostentar na
sua fachada a re-
presentação de uma
âncora. A demoli-
ção desta capela
motivou a constru-

O  RENASCER DE UMA MEMÓRIA
“A CAPELA DE SANTO AMARO”A CAPELA DE SANTO AMARO”A CAPELA DE SANTO AMARO”A CAPELA DE SANTO AMARO”A CAPELA DE SANTO AMARO”

O novo enquadramento da frontaria da Capela de Santo Amaro

A Capela de Santo Amaro antes da demolição

O espaço interior da Capela de Santo Amaro antes da demolição
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APAM- Associação dos PescadoresAPAM- Associação dos PescadoresAPAM- Associação dos PescadoresAPAM- Associação dos PescadoresAPAM- Associação dos Pescadores
Aposentados de MatosinhosAposentados de MatosinhosAposentados de MatosinhosAposentados de MatosinhosAposentados de Matosinhos

Dezassete anos a distribuir solidariedade
Na passada segunda-feira 20.07.2009
pelas 17H00,  a APAM  comemorou
o seu décimo sétimo aniversário, com a
presença de mais de três centenas de sócios
e amigos, que, encheram por completo os
salões das suas modelares instalações na
antiga Casa dos Pescadores de Matosinhos,
Rua Dr. Filipe Coelho Nº44.

Neste evento, colaborou a alto nível, o
Coro da APAM, superiormente orientado
pela Srª. Prof. Gabriela, e, que conta nas
suas fileiras com  aproximadamente quatro
dezenas de dedicados sócios (mulheres e
homens), desta Instituição que apesar das
suas idades avançadas não se poupam a es-
forços para dignificarem a classe piscatória
a que a maioria pertencem.

Para abrilhantar o evento, a organização

contou ainda com a participação musical
de Acácio Machado.

No meio de muita salutar e sentida ale-
gria, foi cantado o tradicional parabéns,
apagadas as velas, cortado o bolo de ani-
versário e distribuído pelos presentes e
utentes do lar.

Lembramos que está em fase de acaba-
mento na Frente Sul da Rua Conde Alto
Mearim a ampliação das instalações com
mais cinco quartos para utentes internos,
certamente que outros projectos farão parte
das iniciativas que a Direcção desta colecti-
vidade pretende levar a efeito.

A Direcção do NAPESMAT envia à
Direcção da APAM os mais sinceros e res-
peitosos parabéns e votos de muitas felici-
dades na condução desta Instituição tão
acarinhada pelos matosinhenses.

Grupo Coral da Associação dos Pescadores Aposentados de Matosinhos

Bolo de aniversário

A 30.05.2009, foi com muita indignação que
recebi, uma carta, ornamentada com a poesia
de Fernando Pessoa,  dirigida ao meu sogro,
Mestre Samuel, que faleceu há oito anos. O
demagogo, recalca nas Comemorações do Dia
do Pescador, renova  promessas e homenagens
nunca prestadas. Eu interrogo-me:

-O Portinho de Angeiras e o Museu do Mar?
Vamos voltar ao tempo dos bordões ao ombro?
Por onde andou, esse efémero Secretário das
Pescas durante os últimos trinta e tal anos?

- Não quero acreditar...! será que ouvi falar
num, Ordenado para os Pescadores?

Esse..., um dos responsáveis pela sorte dos
pescadores que apodreceram no deserto..., não
sabe, que estes humildes, não precisam que lhes
recordem, a vergonha e os reveses sofridos na
luta por este, mais que merecido objectivo,
que nem o alvor do 25 de Abril lhes concedeu?
Trabalhar e não ter ordenado é/foi doloroso,
só quando vinha uma caravela, era uma festa!
A panela ía p’ró lume e havia que comer!

Esse..., em que barcos andaram os homens
da sua   família? Só os que viram os seus mortos
com a boca cheia de àgua, conheceram lenços,
xailes, aventais e blusas pretas, pode falar com
verdade, na côr das lágrimas dos pescadores!

Com a legitimidade que estes anos de tra-
balho voluntário, permanente e sério, junto dos
da minha classe, me conferem, pergunto:

-Que futuro, terá o Núcleo de Amigos dos
Pescadores de Matosinhos, com o ingrato can-
didato Narciso, que degenerou o Partido Socia-
lista, os seus Respeitosos Militantes e Amigos,
que tudo lhe deram durante tantos anos?

NOTA: Para evitar qualquer polémica, afir-
mo, que este artigo, protesta ùnicamente, con-
tra a candidatura do Narciso, e, que, suspendo
a minha modesta colaboração ao Boletim
MARÉ a partir deste número.

Delfim Caetano Nora
*****************************************
PESCADORES DE LUTO

(Morreu Gaspar Militão)

Um camarada da traineira MAR CELES-
TE. Um grande amigo do NAPESMAT,
activo militante sindicalista na defesa dos
ideais da democracia, que de forma exem-
plar, serviu Matosinhos e os pescadores.

À sua família e amigos, deixamos cum-
primentos solidários e apresentamos as
mais sentidas condolências.

(continuação do artigo da página 1)
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Por cá, como por lá, na terra onde
labutam, alguns dão o seu melhor.
Tornam-se até por vezes sonhadores;

mas ser português tem sempre um mas…e
acredita.

É por isso que aqueles que na vez de
“altos castelos” arquitectados e construído
na areia, como falava o poeta da pura
fantasia do lápis, do lazuli e do coral,
conseguem autênticas realidades bem
palpáveis e marcantes, que elevam as suas
origens e perpetuam os seus costumes.

“Gentes e Coisas de Matosinhos”, fala-
vos hoje de alguém que pelo casamento,
pela residência e pelo investimento, se tor-
nou um matosinhense, já porque profissio-
nalmente e sendo um homem ligado ao mar
tem desenvolvido toda a actividade, em
países estrangeiros.

A  ALEMANHA
ERA A SEDUÇÃO

Júlio Manuel Marques Lourenço, nas-
cido na Gafanha de Nazaré, conjuntamente
com   o pai, Júlio Ovídio, e os irmãos, Car-
los Alberto e Hélder Fernando, na esperan-
ça de melhor vida, partiram.

Como mais adiante veremos, odisseia
não faltou nunca, laborando em navio de
arrasto e captura de peixe, nas costas das
Américas do Norte e do Centro a bordo
do “SAGITTA MARIS”.

Conseguindo autênticos feitos, como
pela tradução que conseguimos de um
jornal alemão, passaram aos leitores, a

São assim os
portugueses

A embarcação “SAGITTA MARIS”

notícia inserida no final deste trabalho, e que
a ele e familiares diz respeito.

Porém os voos eram mais altos e para tal
várias coisas contribuíram, a que não faltou
o querer e a persistência. Um dos tais mas…a
que fazemos referência.

Em 1966 o Júlio conheceu na
cidade de Bremerhaven a
Manuela Toreiro, mato-sinhense
com quem viria a casar-se um ano
depois.

Do matrimónio nasceram três
filhos, o Hélder com 27 anos, o
Emanuel com 23 e o Marco Filipe
de 15.

A vida sempre sorrindo lá per-
mitiu o regresso da esposa, mes-
mo que sempre acompanhando
amiúde e de.perto os êxitos que a
profissão reservava ao marido e
ao casal por consequência.

Os anos iam passando e enqu-
anto um e outro dos irmãos se iam
posicionando noutros barcos o
Júlio Lourenço aspirava a saltos
qualitativos na hierarquia da ma-
rinhagem de transportes e comér-
cio.

O tempo marcava e ele sentiu
o salto no escalão, porque de aju-
dante e assistente nas máquinas
passou à categorizada função de
chefe. Mais ainda: È no na-
vio”RICHKMERS - BRASIL”,
de 11000 toneladas e com a força
de 6300 cavalos que ele há cerca
de 10 anos vem desempenhando
essa importantíssima tarefa.

Júlio Manuel Marques
Lourenço

Júlio Ovídio Lourenço Elisa Sucena Marques

Carlos Alberto Lourenço Helder Fernando Lourenço

Foto de uma reportagem num jornal alemão com os irmãos Lourenço: Carlos, Júlio e Helder.

Manuela Toreiro Lourenço

Joaquim Toreiro Laura Toreiro
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Admiradores de Leça e do seu poeta, os
proprietários não esqueceram dar-lhe o
requinte especial implantando numa das
suas áreas um magnífico retábulo em
azulejaria no qual se vislumbra a ponte
romana, assim certinhas no alinhamento à
maneira da formatura Militar o Solar da
D. Adelina, Casa do Conde, Columbófila
Leixões, Casa do Vilarinho, Farmácia
Pombeiro, Bar Beira-Rio, Moveis Nunes,
Joaquim Padeiro, Clemente das hortaliças,
Mercearia do Careca, Adega do feijão, o
Bento da Shell,  Alda Ribeiro, Farmácia
do Ferraz, Drogaria do Avelino, as
Alminhas da Ponte, o D’á Silva,
«Schipchauder», Isac garageiro; Loja do
Eduardo, Talho do Eliseu, Farinheiro,
Fontenário desaparecido, Casas do
Zeferino Silva, a Quinta de S. Tiago e
algumas mais dos amigos e conhecidos cu-
jas famílias vão desaparecendo.

Fecha esta saudade acima descrita, um
sentido e doce texto ao jeito do poema com
que António Nobre brida os clientes da
Doce Leça.

O Rio doce túnel d’água e arvoredo!
Por onde Anto vogava n’um bote…
E ao sol do meio dia, os banhos em pelote,
Quando íamos nadar à Ponte do Tavares…
Tudo se foi! Espuma em flocos pelos ares!
                                     Tudo se foi!...

                   NEM TUDO AFINAL
Porque veio a Doce Leça, veio a

Manuela, veio o Júlio, e vieram muitos e
muitos mais.

Restam-lhe todos os anos alguns mere-
cidos e conquistados meses de descanço,
junto da sua família e doutros amores: Leça
e a Gafanha.

E POR CÁ O TAL
INVESTIMENTO

Em Leça da Palmeira a Manuela Louren-
ço esposa e mãe dos seus filhos resolveu
há coisa de três anos, em 1992, investir no
ramo comercial.

Assim, proprietária e balconista, encon-
trámo-la na Doce Leça, nome da cafetaria,
escolhido assim como que em homenagem
ao autor do “SÓ”.

São visíveis as marcas que nos dizem e
deixam ver e sentir isso mesmo.

È um estabelecimento moderno no
estilo, ambiente agradável, onde pontuam
o asseio e a simpatia que das mais variadas
formas se contabilizam na preferência dos
seus numerosos clientes.

São assim os
portugueses

Marco Lourenço e esposa Susana Lourenço

Júlio Manuel Lourenço esposa Manuela Toreiro com os filhos Marco 4 anos e  mais atrás o Emanuel

Filhas de Emanuel lourenço  e Ana Paula Afonso :
Catarina e Ana Luisa

Helder Lourenço com as filhas: Diana Gonçalves Lourenço e Leonor Aguiar Lourenço.

Emanuel Lourenço e esposa Ana Paula Afonso
Júlio Manuel Lourenço entre instrumentos e
amigos, na casa das máquinas de um navio
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mão e persegue-a com imensa ambição. De
momento, está a adquirir na sua terra natal
a patente para, futuramente, preencher no
“Sagitta Maris” o lugar de 2º maquinista.

As condições de trabalho nos grandes
barcos alemães de pesca do alto mar agra-
dam aos portugueses e concordam também
com os salários oferecidos.

Não há dúvida que é um prémio muito
positivo receber uma quota-parte do resul-
tado da pesca, que pode atingir um valor
de vários milhões de marcos.

O “Sagitta Maris” que navega para os
armadores “Nordstem” , pertencendo à
companhia de pesca de alto mar, F. Busse,
produziu em 101 dias no largo da costa
norte-americana na zona de Cap Cod  911
ton. de peixe congelado.

Uma parte foi transbordada entretanto
em St. Pierre, enquanto que 460 ton. de
salmão e 110 ton. de arenque vieram a
bordo do navio para Bremerhaven.

A tripulação tem agora a folga, quase
toda ela na Alemanha, 25 em Portugal e
um deles em Espanha. Em Janeiro o
“Sagitta Maris” voltará para o alto mar
para nova faina.
                                              Boa viagem.
P.S. - Texto de A. Mesquita para o Jornal de Matosinhos

Pois voltemos ao chefe maquinista Júlio
Lourenço e deixemos a reportagem do nos-
so colega da imprensa diária germânica e
que nos refere (na tradução):

Regresso à Pátria em avião a jacto em
vez de táxi, dos três irmãos que navegavam
na “Sagitta Maris” tendo produzido em
101 dias 911 ton. de produto congelado.

A pesca do alto mar acompanha o pro-
gresso.

Quando o navio de pesca “Sagitta Maris”
de 2145 ton. de registo bruto teve o pri-
meiro estado de amarras com o seu pri-
meiro posto de matrícula, justamente na
represa dupla, 26 homens do total da tri-
pulação de 65 já se estavam a preparar para
uma outra grande viagem. Na realidade,
25 portugueses e 1 espanhol foram para a
terra Natal.

Ainda há alguns anos teriam ido de táxi,
quatro homens em cada carro, de Bre-
merhaven para Portugal.

Entre os homens que seguiram a viagem
encontravam-se três irmãos. Um deles esta-
va com muita pressa em partir, ansioso em
conhecer o seu mais recente rebento.

Tratava-se do terceiro maquinista Carlos
Alberto Marques Lourenço. Ele é tripu-
lante do “Sagitta Maris” há três anos e
meio, enquanto que o seu irmão Júlio Ma-
nuel Marques Lourenço navega há dois
anos e meio como assistente de máquinas,
e finalmente temos o irmão Hélder Fer-
nando Marques Lourenço a trabalhar há
um ano como pescador.

Até Junho do ano passado eram quatro
os familiares no “Sagitta Maris” . O pai
dos três homens resolveu, no entanto, fixar-
se em Aveiro, sua terra natal; para exercer
lá a dura e perigosa pesca do bacalhau em
vez das andanças de longos meses na “fá-
brica” deveras confortável “Sagitta Maris”,
longe da família, nas costas das Américas.

O comandante do navio, Karl Heinz Sei-
dade, de 52 anos, tem a maior consideração
para com estes pescadores de alto mar
portugueses. Eles são aplicados e não
conhecem a contradição e o protesto,

São assim os
portugueses

elogia o comandante. A
constante disponibili-
dade de entre ajuda,
sempre presente nos
portugueses compreen-
de-se porque na sua
terra natal estão habi-
tuados a um trabalho
bastante mais árduo e
mal remunerado. Mui-
tos destes homens já es-
tiveram anos a tripular
os famosos bacalhoei-
ros à linha de pesca, sob
condições muito duras.
Também o Carlos Lou-
renço foi pescador de
bacalhau, muito embora
como maquinista.

Aqui o trabalho, afir-
mou ele em alemão per-
feito, não é tão duro.

O Carlos Lourenço
tem na sua mira uma as-
censão profissional
muito apreciável na
pesca do alto mar ale-

O navio RICKMERS BRASIL encostado no Porto de leixões

Nas Comemorações do Dia do Pescador 2009 rea-
lizadas no Salão Nobre da Câmara de Matosinhos.
Reconhecem-se:Júlio Lourenço e Mauela Toreiro;
mestre Quim Toreiro o filho, João t6oreiro  a nora
Améli moreira toreira e o neto, jovem realizador de
cinema Marcos Lourenço.

A antiga ponte de estilo românico que ligava Matosinhos a Leça

Júlio Lourenço, executando uma arriscada inter-
venção de manutenção no casco do navio em pleno
alto mar.
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HORIZONTAIS: 1-Reclamem; vomição.
2-Modificar. 3-Vazia; acalmar; 600 em letra
Romana. 4-Nome de letra; sei (anag.); es-
cudeiro. 5-Legalmente. 6-Ave trepadora;
pron. demonst. 7-Tratei mal. 8-Esteril; fixo.
9-Aconselhasses. 10-Ferro temperado; uni-
dade de pressão; gemidos. 11-Ruim; prega-
dora; simb. qui. do ouro. 12-Privilégios. 13-
Esmagado; habitante de um Oasis.
VERTICAIS: A-Sarda; cercar com arame.
B-Regadia (inv.); porca. C-Aspecto; agamo
e assexuado; sim.qui. do alumínio. D-Es-
paço de tempo; indignado; capa sem man-
gas. E-Nome de letra; sulcam o campo para
o enxugar; oferecer (inv.). F-Habitei; ébe-
no. G-Derribada. H-Cortesia; gordo
(anag.). I-Saúdação; introduzia; Aveiro tem
uma. J-Oceano; meses (anag:); cont. de
prep.e art.. L-Seguir;  desejosa; nota musi-
cal. M-Sorte; trama. N-Preferências; ossu-
oso.

PROBLEMA Nº58

PALAVRAS CRUZADAS

Armando Rodrigues

(ver solução no próximo número)
Solução do número anterior

FORÇA NAS CANETAS
 Da praia para o asfalto!

Equipa de cicloturismo “LIFA - TORTA DE NÓZ” 18.06.1989: Quim Folha; Manuel Barbeiro; Joaquim
Pereira; Moreira; Jorge; Zé Lapa; Lázaro; Pinheiro e Tone Organista.


