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(continuação}

Que a distância que há entre a povoação e a acutal egreja
parochíal e ainda o facto de o actual parocho habitar a povoação
d'Espinho exigem largo tempo para administração dos socorros
espirituais ás vezes urgentes.
Que nada padecem os moradores da parte da actual parochia que não ficam pertencendo á nova, pois o incremento da
população nos ultimos annos lhe deixou ainda urna cifra suficiente
de habitantes, não ficando em todo o caso em piores condições
que ha 30 annos, porque a esse tempo era insignificantissima
a
povoação de Espinho.
Que tambem não vale allegar a pobreza, aliás falsamente
allegada, da povoação d'Espinho, porque, além de ser sabido que
essa povoação se compõe de habitantes industriosos e remediados,
é certo que as leis contéem remedio para o caso de a nova parochia
não dispôr dos sufficientes recursos;
Que não é verdade o allegado de que a creação da nova
freguezia diminue qualquer fonte de receita da junta de parochia de
Silvalde, expropriando-lhe baldio parochial, pois a verdade é que tal
baldio não é mais do que o areia! comprehendido entre a via ferrea
e o mar, areia! improductivo e que, se alguma coisa rende á junta
de parochia de Silvalde, é pelo inqualificável abuso de perceber um
imposto perfeitamente illegal;
Finalmente, informa ao governo de sua magestade que deve
ser deferida a representação dos moradores d'Espinho, alterando-se
apenas a demarcação constante da planta, de modo que a linha pelo
sul penda um pouco ao norte no extremo do nascente para não
abranger no nova parochia alguma das casas marcadas na planta
e ora pertencentes á parochia de Silvalde, visto que esses moradores
não o manifestaram nem póde n'elles presumir-se o desejo de serem
desannexados da sua paro-chia e que nenhuma consideração de
utilidade publica aconselha a sua transferencia para a nova freguezia.»
Eram sinceras, desinteressadas, imparciaes e sobretudo verdadeiras estas informações da camara da Feira; por isso ellas
bastaram para fazer ruir por terra o castello de cartas que o abbade
Figueiredo architectara contra a causa d'Esplnho. Elias e as que o
Em.?" Prelado pouco antes fornecêra ao governo abalaram de tal
modo o seu animo e o seu pensar a respeito de Espinho, que
o decreto da sua emancipação não fez esperar, sendo lavrado a 23
de maio d'aquelle anno. Quando esta noticia chegou a Espinho,
toda a gente shaia para a rua, organisando-se logo uma espontanea
e ruidosa manifestação em honra das pessoas que vinham de conquistar-lhe a carta d'alforría ! Não póde imaginar-se nem descrever-se
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a alegria e o contentamento
n'esse dia.
Espinho era finalmente

que todos

os espinhenses

sentiram

livre e independente.

A 25 de maio baixou do Ministerio dos Negocios Eccleciasticos
e Justiça ao Paço Episcopal do Porto copia d'aquelle decreto, acompanhada d'urn officio em que se lhe mandava dar execução canonica.
Esse officio, dirigido ao fallecido Vigario Geral e Provisor d'este
Bispado, dr. Torquato Soares da Motta, ao tempo governando a
Diocese, por estar ausente o seu Em.:" Prelado, era concebido
nos termos seguintes: «Ministerto dos Negocios Ecclesiasticos e
de Justiça Direcção Geral dos Negocios Ecclesiasticos. Segunda
Repartição.
Ex.~º Snr. Remetto a V. Ex.ª a inclusa copia, conforme o
decreto de 23 de maio corrente, pelo qual sua magestade el-rei houve
por bem deferir a representação dos habitantes da povoação da
praia d'Espinho, Freguezia de S. Martinho d'Anta, d'essa diocese
do Porto, mandando que pelos meios competentes se proceda á
creação de uma nova parochia com a invocação de Nossa Senhora
dAjuda e séde na referida povoação, ficando constituída de esta e
da área circunvizinha, demarcada no decreto; para o que a mesma
povoação e área determinada para a nova freguezia serão desannexadas das parochias de S. Martinho d'Anta e S. Tiago Maior de
Silvalde, e V. Ex.", inteirado da regia resoluçáo, mandará proceder a
todos os actos proprios da sua espiritual jurisdição e necessarios
para os effeitos ecclesiasticos da creação da nova parochia, na
certeza de que, n'esta data, se expede a conveniente participação
ao resp:ectivo governador civil para que preste toda a coadjuvação
e auxilio que d'elle depender para inteira execução do que no negócio
sujeito foi resolvido.
Deus guarde a V. Ex.' - Secretaria d' Estado dos Negocios
Ecclesiasticos em 25 de maio de 1889. Ex.mº snr. Governador do
bispado do Porto - Jeronymo Pereira da Silva Bairrra de Bastos."
Os dirigentes d'Espinho, sabedores do que vinha occorrendo,
procuraram no Paço Episcopal do Porto o illustre governador do
Bispado e pediram-lhe que a ceremonia da inauguração da nova
freguezia tivesse lagar no dia da festa da sua Padroe·ira, que n'esse
anno de 1889 devia realizar-se a 22 de setembro. Sua Ex.ª, depois
de ouvir o Ex-"º prelado da diocese, annuiu a esse pedido.
Raiou, finalmente,
em festa.

esse dia memoravel ! Espinho amanheceu

As ruas da povoação, engalanadas de mastros e bandeiras
eram percorridas por varias philarmonicas, notando-se n'ellas, desde
o alvorecer, um movemnto desusado.
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A's dez horas da manhã o templo de Nossa Senhora da Ajuda
e o seu largo estavam apinhados de gente. Via-se ali o que em
Espinho e sua colomnia havia de mais distincto e illustre.
No rosto de todos lia-se a mais franca e a maior das' satisfações.
Os espinhenses, esses, não cabiam em si de contentes. E'
que soára, finalmente, a hora da sua liberdade e da sua independencia.
Na capella-mór e no corpo da egreja, viam-se, radiantes
d'alleqria, os propugnadores da nossa autonomia parochial, os legionarios do grande combate que se reviam desvanecidos na obra a
cujo remate iam em breve assistir.
Momentos depois sae da sacristia e adeanta-se para o altarmór onde toma logar no lado do Evangelho, o Ex.mº Snr. Dr. Manoel
Luiz Coelho da Silva, então chanceller d'este bispado e hoje seu
illustre vigario geral e provisor. Acompanha-o Mgr. Antonio José
Mesquita, escrivão da carnara ecclesiastica do Porto, já fallecido.
Na assembleia estabelece-se um silencio sepu!chral. Sua Ex."
volta-se para ella e diz encontrar-se alli, para, em nome e como
representante do venerando prelado da diocese, proceder á erecção
canonica d'urna freguezia com séde n'aquella praia. Antes, porém,
ia mandar proceder á leitura da Provisão do Em.?" Prelado de que
vinha acompanhado e Mgr. Mesquita leu:
«D. Americo, Cardeal Presbytero da Santa Egreja de Roma,
Ferreira dos Santos Silva, do titulo dos Quatro Santos Coroados,
por mercê de Deus e da Santa Sé Apostolica, Bispo do Porto, do
Conselho de Sua Magestade Fidelissima, Par do Reino, Grão-Cruz
da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Villa Viçosa e Commendador da de Christo, etc.
Aos que esta Nossa Provisão virem Saude, Paz e Benção em
Jesus Christo Nosso Senhor e Salvador.
Fazemos saber que da Secretaria d'Estado dos Negocios Ecclesíastícos e de Justiça baixou um Decreto com data de vinte e trez
de Maio ultimo, creando uma parochia no local da Praia d'Espinho,
e um Officio com data do seguinte dia vinte e cinco para execução
do mesmo, do theor seguinte:
DECRETO

(copia)

Ministerio dos Negocios Ecclesiasticos e de Justiça. Direcção
Geral dos Negocios Ecclesiasticos. Segunda Repartição.
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Tendo subido á Minha Real Presença a representação em que
os moradores da povoação da Praia d'Espínho, freguezia de São
Martinho de Anta, dlstrlcto Administrativo de Aveiro, diocese do
Porto, pedem que o mesmo lagar passe a constituir uma nova parochia:
Considerando que pelo processo se verifica que a providencia
reclamada é de grande conveniencia para o bem espiritual dos
requerentes, sem prejuizo para a conservação da freguezia de São
Martinho de Anta que ficará ainda em condição de subsistir;
Considerando que na povoação da Praia d'Espinho existe
um templo, offerecido pela Irmandade, a que hoje pertence para
Egreja parochial,o qual tem bastante capacidade, alfaias e paramentos necessarios para os actos do culto, e onde já actualmente se
administra o Sacramento do Baptismo em virtude do Alvará do
Eminentissimo Cardeal Bispo do Porto de dezanove de maio de mil
oitocentos e oitenta e seis;
Considerando que na mesma povoação ha o pessoal preciso
para o exercício dos cargos. parochiaes, e confomando-me com o
parecer do sobredito Prelado e consultado o Supremo Tribunal Administrativo e Usando da auctorização concedida pela Carta de Lei
de quatro de junho de mil oitocentos cincoenta e nove, e á vista do
numero quatro do paragrapho setimo do artigo segundo do codigo
administrativo, Hei por bem definir a referida representação, resolvendo que pelos meios competentes se proceda
creação de uma
nova parochia, com a invocação de Nossa Senhora da Ajuda, com
séde na povoação da Praia d'Espinho, que para este effeito será
desannexada da de São Martinho d'Anta, sendo constituida sómente
da mesma povoação com a área circumvisinha, limitada ao nascente
pela estrada de Taboaça e ponte d'Anta até
freguezia de São Tiago
Maior de Silvafde, ao norte pela freguezia de São Felix da Marinha,
ao poente pelo Oceano e ao sul pela freguezia de São Thiago Maior
de Silvalde, fazendo-se a demarcação por uma linha divisaria que,
partindo da praia ao lado d'uma fabrica de conservas que alli existe
e dirigindo-se directamente
estrada da Vila da Feira e d'esta
obliquamente
já mencionada de Taboaça comprehenda para ficar
pertencendo á nova freguezia uma facha de terreno despovoada, que
actualmente pertence áquella.
á

á

á

á

O Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios Ecclesiasticos
de Justiça assim o tenha entendido e faça executar.
Paço em vinte e tres de maio de mil oitocentos oitenta e nove. Está conforme. Direcção Geral dos Negocios Ecclesiasticos em
vinte e quatro de maio de mil oitocentos oitenta e nove. (Assignado)
Jeronymo Pereira da Silva Balma de Bastos.
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A creação de parochias por desmembração, como esta ordenada supra, é permitida aos Prelados diocesanos, quer pela sua
jurisdição ordinária, quer como delegados da Santa Sé, pelo Concilio de Trento na sessão 21, capítulo 4.º, que confirma e amplia
a Decretai do Papa Alexandre 111, ad audientlam, uma vez que se
verifique existir alguma das causas reconhecidas justas pelo mesmo
Concilio e se observem as formalidades por elle prescriptas.
São causas justas a grande distancia do logar à séde parochial,
ou a difficuldade de comparecer n'esta, dando-se em qualquer dos
casos grande incommodo para os parochianos em receberem os
Sacramentos e assistirem aos officios divinos.
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São formalidades prescriptas: ficar a freguezia nova, bem
como aquella da qual esta é desmembrada, com um numero de
fogos sufficiente para constituir parochia: serem préviamente ouvidos tanto o parocho, como os parochianos; consentimento do
Padroeiro; annuencia do Cabido, onde não haja costume contrario;
e finalmente arbitrar sufficiente congrua a cada um dos parochos.
Deveramos, pois, instaurar processo para a creação da parechia de que se trata, observando as determinações canonicas.
N'estes reinos, porém, desde os mais remotos tempos a circumscripção parochial não é sómente divisão ecclesiastica e assumpto espiritual. Pelos interesses temporaes a ella ligados, pelas
funcções civis commetidas aos parochos, e por ser a base da divisão administrativa e judlcia: não só tem sido sempre regulada
pelas leis civis, mas n'ella tem a iniciativa o Governo de Sua Magestade, como se vê da lei de 4 de junho de 1859 e do Codigo
Administrativo, art. 2.º, § 7 n.º 4, além de outras auctorizações concedidas para uma nova circumscripção geral das parochias.
Em conformidade com ella foi já competentemente instaurado
um processo perante o Governo de Sua Magestade, que nos foi
presente e em que fomos ouvidos, pelo que respeita á nossa jurisdição espiritual, verificando nós então a existencia de causa canonica, e que preenchidas estão as principaes formalidades prescriptas pela Egreja.
D'esse processo consta, emquanto a causa canonica, que
se dá a da distancia de 1:940 metros entre a praia d'Espinho e a
egreja d'Anta, o que quasi perfaz 1:400 passos reputados sufficientes para uma desmembração pela Congregação do Concilio (Analecta Jur. Pontíf., 1.º livr. col. 441), e que existe sobretudo a difficuldade não tanto material, como moral por parte dos parochianos
d'Espinho em irem á egreja matriz com grave prejuízo dos seus
interesses espirituaes. E pelo que respeita ás formalidades canonicas, prova-se que a parochia a desmembrar ficará com 700 fogos,
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e a antiga com 500 numero muito superior ao que os sagrados
canones exigem: tem a nova freguezia uma séde parochial com os
paramentos e alfaias necessárias pela generosa offerta, que de
tudo fez a Meza da Irmandade da Capella de Nossa Senhora d'Ajuda
em Espinho na sua sessão de 13 de julho de 1887.
Foram ouvidos tanto os parochianos que pedem uma nova
freguezia, como os da já existente e seu Reverendo Parocho, que
lhe são ,contrarias e aos quaes assiste o direito de recurso; mas
sem voto suspensivo; desnecessário é, por costume contrario, o
consentimento do Reverendissimo Cabido, e por ultimo existe mais
que a annuencia do Padroeiro, pois foi superiormente decretada
a erecção da nova parochia pelo Governo de Sua Majestada, a
quem compete determinar o que toca á nova congrua d'um dos
Parochos e á indemnização de vida ao outro.
Não só, pois porque já se acham observadas as clausulas e
condições exigidas pelos Sagrados Canones n'esta materia, mas
muito principalmente pelo respeito e obediencia que nos cumpre
prestar ás ordens Régias, transmitidas no Decreto e Officio supra
transcriptos, em execução e cumprimento dos mesmos, e prescindindo de quaesquer outras formalidades por menos necessarias.
Havemos por bem pela nossa jurisdição ordinária e mesmo
como delegado da Santa Sé, se tanto fôr preciso, determinar o
seguinte:
Art. 1.º Na forma do Sagrado Concilio de Trento eregimos
e canonicamente instituirnos em parochia sob a invocação de Nossa
Senhora da Ajuda a povoação da Praia d'Esprnho, desmembrada
da freguezia de S. Martinho d'Anta, e mais um terreno da de S.
Thiago de Silvalde, conforme os limi'tes abaixo marcados.
Art. 2.º Será sua séde parochial a actual capella de Nossa
Senhora da Ajuda e como tal lhe concedemos pleno direito de ter
Sacrario para conservação do Sacramento da Eucharistia com a
lampada accêsa de dia e de noite, pia baptismal, santos óleos, torres, sinos, livros de registo e os mais previlegios, insignias e distincções de egreja parochíal.
Art. 3.º Perceberá o seu Reverendo Parocho, quer collado,
quer encommendado, a congrua que lhe fôr arbitrada, em conformidade com as leis vigentes, e n'ella serão computados os emolumentos de pé d'altar ou direitos d'estolla, ou outros em antigo uso
e costume na freguezia de S. Martinho d'Anta, cujo Reverendo Parocho reclamará pelas estações competentes a justa compensação
que lhe é devida.
A1·t. 4.º Ficam sendo os limites d'esta nova freguezia os designados no Decreto supra de 23 de maio ultimo, e actualmente mar-
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cados e afixados com balisas e madeira mandadas collocar pelo
Excellentissimo Director das Obras Publicas do districto de Aveiro.
Quaesquer duvidas, porém, ou contestações, que de futuro possam
haver ácerca da circumscripção d'esta parochia, serão resolvidas
pelo officio de dez do corrente do mesmo Excellentissimo Director,
em que vem traçada toda a linha divisaria, e que para esse fim
fica junto por cópia por nós authenticada a esta provisão e d'ella
faz parte integrante.
Art. 5.º Aos Reverendos Parochos actuaes das freguezias de
S. Martinho de Anta e de Santhyago de Silvalde será dado conhecimento da creação d'esta de Nossa Senhora da Ajuda d'Espinho
para que dentro da sua área se abstenham do exercicio de jurisdição parochial desde o dia da sua inauguração.
Art. 6.º Para essa inauguração damos commisão especial ao
Reverendo Manoel Luiz Coelho da Silva, Nosso Chanceller, o qual
acompanhado do Reverendo Escrivão da Câmara Ecclesrastica mandara a este ler esta Nossa .Provisão e em seguida à mesma lavrar
o competente termo, assignado por ambas e por algumas testemunhas presentes, sendo tudo entregue, para ficar archivado ao Reverendo Parocho nomeado por nós para esta freguezia.
Dada no Porto e Paços Episcopal sob nosso signal e sello
de Nossas Armas aos 17 dias do mez de Setembro de 1889.
(logar do sello) (assignado) Americo, Bispo do Porto.
Registada no L.º competente, Porto e Paço Episcopal 17 de
Setembro de 1889.
(assignado)

P.° Joaquim

de Carvalho

Moreira

Pinto.

O officio a que esta Provisão se refere que diz respeito aos
limites da vossa parochia, resa assim: «Direcção das Obras Publicas,
Districto d'Aveiro, n.º 29 (segue a sede).
(2)111.mº
e Ex.mº Snr.
Para cumprtrnento do Decreto de vinte e tres de maio ultimo,
fui proceder à divisão da nossa parochia ecclesiastica de Nossa
Senhora da Ajuda em Espinho, e deixei-a bem determinada com
balisas de pau; como, porém as balisas podem ser destruidas e no
futuro haver questões relativas aos limites das freguezias limitrophes, determinei esta divisão da forma seguinte:
A dez metros ao sul da fabrica de conservas passa um alinhamento parallelo à mesma fabrica e que faz com o norte magnetico o angulo de duzentos e sessenta e um graus -e trinta minutos
(261:30) contados pelo 'lado do nascente; este alinhamento atravessa o caminho de ferro do norte quarenta e tres metros e seis deci-
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metros adiante do kilometro tresentos e dezasseis
o qual faz o angulo de oitenta e oito graus e trinta
(88º,34) e termina na berma da estrada da Villa da
faz angulo de sessenta e seis graus e quarenta
(66º,44).

(316043, "B) com
e quatro minutos
Feira, com a qual
e quatro minutos

N'este ponto, que é o mais elevado da estrada no sitio de
Santa Cruz, segue novo alinhamento, que faz com o primeiro- •angulo
esquerdo de cento quarenta a cinco graus e trinta minutos (145,30)
e com a magnetica duzentos noventa e seis graus (296). Este novo
alinhamento passa ao nascente e a dez metros (10,0) desviado do
poço da propriedade denominada Pinhal Novo; atravessa o pequeno
regato que divide as freguezias de Silvalde e Anta e continua até
ó estrada de Taboaça a Silvalde, onde termina a dezassete metros e
meio ao sul da Estrada. O angulo formado pelo alinhamento com a
estrada é de cento e vinte e dois graus e dezasseis minutos (122º,16).
Esta estrada forma com a magnetica o angulo de trezentos cincoenta
e dois graus e quarenta e quatro minutos (352º,44) - A divisaria
segue esta ultima 'estrada até ao extremo norte da casa de José
Domingues, segue depois pela estrada murriclpal de Espinho ao
Picoto, com a qual aquella se confunde na extensão de cem metros
(100,mO)seguindo novamente a estrada da Taboaça e Sílvalde até
Taboaça, onde entronca o caminho do Mocho, caminho que divide
a actual freguezia de Anta de S. Felix da Marinha.
Segue este caminho até onde elle faz uma pronunciada curva
esquerda proximo ao sitio do Rio Largo, desta curva vae uma linha
recta até ao oceano, atravessando o caminho de ferro no kilometro
trezentos e dezassete e oito decimos (317:8000,mO).
Com estes dados nunca haverá difficuldade em restabelecer
a divisão "da nova parochia. Deus guarde a Vossa Excellencia, Aveiro
dez de setembro de mil oitocentos oitenta e nove. lllustrissimo e
Senhor Governador Civil do Districto d'Aveiro - O engenheiro Director (assignado) Francisco da Silva Ribeiro.
Està conforme,

Americo,

Cardeal

Bispo do Porto.

Finda a leitura desses documentos, o illustre representante
do Ex.mº Prelado diocesano declarou canonicamente erecta a freguezia de «Nossa Senhora d'Ajuda da Praia d'Esplnho-: -e em seguida pronunciou uma substanciosa e eloquente allocução sobre
a virtude da Fé, rematando por dizer que os povos d'Espinho e os
seus amigos, trabalhando em pró da obra que vinha de ser alli
implantada, haviam provado a toda a evidencia a sua religiosidade
e a sua muita fé. -Contlnuae, perorou S. Ex.', no caminho encetado
e esforçai-vos por consolidar esta obra.
Vae n'Isso a vossa honra e o vosso bom nome. Respeitae
sempre e guardae-as no fundo da vossa alma, como um legado
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preciosissimo, as crenças dos vossos avós e nunca vos envergonheis de as confeesar em toda a parte. Não vos esqueçaes das
obrigações e deveres que vindes de contrahir para com a Egreja
que é mãe de vós todos e mãe carinhosa e desvelada como aqui
se está vendo, elevando esta povoação a uma freguezia para bem
espiritual dos seus moradores.
Como até aqui irrnanae sempre em vossos corações o amor
da Pátria, o da Religião de que esta obra ficará sendo na história
desta praia um padrão glorioso e írnrnorredouro-. Por fim apresentou
os seus cumprimentos e os seus parabens ao povo d'Espinho € a
todos os que se empenharam e trabalharam pela sua autonomia
parochial e declarou que o Ex."º Prelado nomeara Parocho da nossa freguezia ao Rev.º Presbytero Manoel Pinto da Silva, natural
da freguezia d'Avintes, do Concelho de Gaya, que estava presente
e esperava que correspondesse à confiança que o Ex.mº Prellado
n'elle depositara.
Terminado assim o acto da creação canonica da nova freguezia, S. Ex.' recolheu
sacristia, onde foi muito cumprimentado,
sendo em seguida lavrado e assignado o termo de inauguração seginte: «Aos vinte e dois dias do mez de setembro do anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil e oitocentos •e oitenta e nove nesta parochia egreja de Nossa Senhora d'Ajuda da
Praia d'Espinho, concelho da Feira, Bispado do Porto, estando presente o muito Reverendo Senhor Manoel Luiz Coelho da Silva,
Chanceller do Bispado, Commisario especial, nomeado por S. Ex.'
Rev.m• o senhor D. Americo, Cardeal Bispo do Porto para presidir
a este acto, e comigo Padre António José de Mesquita, Escrivão
da Câmara Ecdesiastica do mesmo Bispado, ahi na referida egreja
parochial, onde se achava reunida uma grande porção de fieis, foi
pelo dito illustre Reverendo Commissario mandada lêr a Provisão
do Ex.'"º e Rev.?" Senhor D. Americo, Cardeal Bispo do Porto, dada
em data de dezassete do corrente mez e anno para a erecção canonica da freguezia de Nossa Senhora d'Ajuda da Praia d'Espinho:
e sendo por mim lida em voz alta a dita Provisão ao fim declarou
elle illustre Reverendo Cornmlssario que desde o presente dia ficava
legitima e canonicamente erecta em parochia, sob a invocação de
Nossa Senhora d'Ajuda a povoação da Praia d'Espinho com os limites designados no Decreto de vinte e tres de maio ultimo. E de tudo
mandou elle illustre reverendo Commissario lavrar este termo que
vae assignar cem o Reverendo Manoel Pinto da Silva, Parocho encommendado da dita freguezia e com as testemunhas presentes os
senhores José António Pires de Rezende, pharmaceutico, e Jeremias
Paes d'Alrnelda, Juiz 'ela Irmandade de Nossa Senhora d'Ajuda e os
mais que abaixo se seguem; Eu Padre António José de Mesquita,
Escrivão da Gamara Ecclesiastica do Porto, o escrevi:
á
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p_e Manoel Luiz Coelho da Silva.
O Parocho Manoel Pinto da Silva.
José António Pires de Rezende.
Jeremias Paes d'Almelda.
Joaquim d'Alrneida Correia Leal.
Manoel Augusto da Cunha Sampaio Maia.
Joaquim de Sá Couto.
António Luiz de Mesquita Marçal Cavez.
Fernando de Castro Mattoso Côrte Real.
Diogo Antonio Palmeira Pinto.
Francisco da Silva Ribeiro.
Visconde de Proença a Velha (João Filippe).
Miguel Couto dos Santos.
Manoel André de Lima.
Adriano de Sá Moreira Couto.
José d'Azevedo Brandão.
Francisco Ferreira Netto Junior.
Manoel Pereira Franco.
Fernando de Pinho Faustino.
Joaquim Moreira Dias ..
Augusto Francisco Pereira.
José d'Oliveira Dias Pinhal.
Manoel Antonio Pereira.
Narciso Martins Jacob.
Antonio José da Srlva Guimarães.
Joaquim Ferreira da Costa.
Antonio Lopes da Silva.
Adelino Albano 'da Moita, Juiz de direito
José Antonio Marques d'Araujo.
Antonio Augusto.
José Antonio Pereira da Rocha.
Antonio de Pinho Branco Miguel Junior.
Antonio André de Lima.
António de Pinho Branco Miguel.
P.e Antonio José de Mesquita.
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Acto continuo · Mgr Mesquita tomou um carro e dirigiu-se
para Anta e Silvalde, a cujas parochias intimou a suspensão da sua
jurisdição dentro dos limites da nova Parochia.
Ao meio dia principiou
a festa da Padroeira, que terminou
por um solemne Te Deum em acção de graças pelo grande beneficio com que Espinho vinha de ser dotado.
O resto do dia decorreu no meio das mais ruidosas
sivas manifestações
d'ale qria e satisfação.

e espan-

Espinho era alfim livre! De cima do peito fôra-lhe arrancado
um enorme peso ! As gargalheiras que a prendiam a Anta, despadaçaram-se !
Agora já podia respirar.

Era senhora sua, livre e independente!

Mas. __ não podia por enquanto descansar e dormir à sombra
dos seus louros!
Batalhara até alli para alcançar a sua liberdade
e autonomia. Agora era preciso continuar o combate para a defender
e consolidar.
Na sombra procurava-se

já attentar

contra ella.

Quatro dias depois da creação da nova freguezia, morreu em
Espinho uma criança. Não tendo ainda cemitério, resolveu-se d'acordo com a auctoridade administrativa,
conduzir o seu cadaver para
o d'Anta e sepultai-o alll, Quando o prestito funebre ia a chegar à
primeira casa do logar da Estrada, do Domingos Ferreiro surgiram
dos campos marginaes e das encruzilhadas
próximas bastantes populares d'Anta, armados de paus, fouces, alviões, pedras e intimaram
o parocho d'Espinho e o homem que levava a cruz da nova freguesia a parar, sob pena de ...
Pararam e logo, arma-se um pequeno conflicto entre o homem
que hasteava a cruz e os assaltantes que se esforçavam por fazei-a
arriar.
Neste entrementes
alguem escapuliu-se
sorrateiramente
do
meio da balburdia e corre a Espinho a participar o ocorrido. lmmediatamente a corneta piscatoria, d'anternão prevenida, porque o facto
era mais ou menos esperado, dá na praça d'Ajuda o signal de alarme
e de perigo e toda a gente corre açodada para obstará lucta, afim de
defender os conterraneos que alli corriam risco de ser esmagados.
Os primeiros a chegar são recebidos por uma forte saraivada de
pedras, arremessadas
por gente d'Anta que se oculta por detraz
dos silvados dos campos e d'allí espreitava a chegada dos espinhenses para os lapidar cobardernente.
Em vista de tão amavel, quanto perigosa recepção os d'Espinho estacam e recuam um pouco, pondo-se a salvo do alcance das
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pedradas; mas passada a primeira impressão e ganhando coragem
com a chegada continua de muitos conterraneos, tacteam o terreno
para evitar ciladas e avançam depois a passo firme e decidido para
os seus aggressores. Os dois bandos approximarn-se ! Estão quasi a
chocar-se, a engalfinhar-se. Neste momento surgem como anjo de
paz no meio delles, os nossos amigos Antonio Miguel e José da
Mota que conseguem evitar o choque, salvando Espinho .e Anta
d'uma enorme desgraça. Nesse momento chega a marchas forçadas
a policia civil d'Aveiro que estava destacada em Espinho, e· consegue
pôr termo ao conflicto, obrigando aquelle povoleu irnmenso a dispersar.
Mais tarde soube-se que tudo fôra devido a instigações do
Abbade Figueiredo que aconselhara os povos dos lagares da Estrada
e Mocho a não consentirem que o parocho e cruz da nova parochia
avançassem para cima da casa do Domingos Ferreiro, e na manhã do
conflicto mandou que o sino tocasse a rebate.para que esses povos
accorressem ao local: Assim aconteceu.
Elle, porém, não arredou passo do adro. Metteu os cães à moita
e ... foi para o adro da Egreja aguardar os acontecimentos.
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No domingo seguinte aos da inauguração da nossa freguezia,
29 de setembro, surge novo attrito.
Paciencia
o sol e reinaria
esperar.

ha nuvens que passam. Depois d'ellas brilhana
a paz. Afinal o que vinha acontecendo era de

Os primeiros passos d'urna instituição são sempre abrolhados d'espmhos, e cortados do sobressaltos ...
Foi o que aconteceu com a creação da nossa freguezia que
não podia furtar-se á regra geral.
Na nova parochia fôra incorporada uma extensa area de
baldio da freguezia de Silvalde, terreno arido e inculto, mas de
valor para edificações, e dentro dos seus iirnites ficaram uns 40
fogos dos loqares da Estrada, Mocho e Taboaça da freguez'ia d'Anta
que nem á mão de Deus Padre queriam pertencer a Espinho.
lnde irae.
No domingo supramencionado, logo de manhã, tocaram os
sinos a rebate nas duas freguezias. Os seus povos e·ncaminharam-se para Espinho. Desceram a Avenida Bandeira Coelho até á
Graciosa e d'allt subiram até junto da casa do ex.?" snr. Conselheiro Corrêa Leal, ao qual pediram protecção e justiça por intermedio d'urna commissão sua delegada.
S. ex." recebeu os cornrrrisstonados e aconselhou-os a retirarem d'Espinho o mais breve passivei, porque aquelle acto de provocação podia exasperar os espinhenses e originar sangrentos conflictos. Obedeceram.
N'esse momento os dirigentes d'Espinho faziam grandes esforços para conter os espinhenses, dizendo-lhes que aquil1o era
uma trovoada que passava e que após elle os ares ficariam mais
puros e por fim reinaria ... a paz e o socego entre todos ....
Se não fossem estes conselhos o que ahi teria acontecido ...
Mas foi melhor 'assim ...
Estamos em 1890. Espinho fôra desannexada ecclesiasticamente da freguezia d'Anta, mas conservava-se ainda ligada a ella
administrativamente !
Parece incrível mas é verdade !

O ministro que decretou a sua emancipação, esqueceu-se de
ordenar ao seu collega do Ministerio do Reino que dissolvesse a
Junta de Parochia d'Anta para se proceder á eleição das juntas
das duas freguezias e os espinhenses só se lembraram do caso
quando tiveram conhecimento de que a Junta de Parochia d'Anta
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lançara e ia receber dos povos das duas freguezias a derrama de
25% sobre as contribuições do Estado para reconstruir a residencia
parochial d'Anta !
Espinho que era freguezia desde setembro de 1889, obrigada
em 1890 a contribuir para a construção da resldencla parochial
d'urna freguezia estranha!
A auctoridade administrativa tinha o salto feito ~ bolsa dos
espinhenses mas ... calara-se e a extorsão foi por deante.

O facto alarmou os espinhenses que desde logo reconheceram a necessidade que tinham do desligar-se d'uma vez para sempre da sua velha madrasta.
Estava então no poder um governo presidido pelo conselhei ro João Chrisostomo de Abreu e Souza, sendo ministro do Reino
o ex.:" snr. conselheiro Telles de Vasconcellos, com quem o nobre
conde das Devesas, velho amigo da nossa Praia, mantinha as melhores relações d'arnlzade.
Sabido o facto, os dirigentes d'Espinho procuram-o e pediram-lhe intercedesse por esta Praia, consequindo que o governo
acabasse com aquelle estado de coisas, desligando Espinho por
completo d'Anta.
S. ex.' recebeu-os amavelmente
d'Eeplnho tudo quanto podecse.

O

cumprimento

d'esta

e prometteu

promessa

não

fazer em bem

se

fez

esperar,

Por decreto de 30 de Dezembro de 1890, Espinho que já era
freguezia para os effeitos ecclesiasticos desde setembro de 1889,
é finalmente constituída independente para os effeitos civis e administrativos, sendo por Portaria de 5 de fevereiro, d'O anno seguinte, dissolvida a Junta de Parochia d'Anta e ordenadas as eleições
de juntas para as duas freguezias.
A da de Espinho realizou-se a 15 d'aquelle mez, sahindo eleitos para presidente António de Pinho Branco Miguel Junior, para
vice-presidente Manoel Fernandes Tato, e para vogal António Maria
Pereira Americano, os quaes tomaram posse oito dias depois da
eleição.
tempo

E assim findaram para sempre os laços que durante
mantiveram unidos os dois povos.

Espinho,
satisfação.

ao vêr-se

livre

Desde então resfolegou

e senhor
á vontade,

seu,

impou

tanto

d'aleqría e

como se lhe removesse
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de sobre o peito um pesado fardo, semelhante
cotovia que ao
despontar da manhã desfere arrojado vôo atravez do espaço, assim
ella ergueu n'esse dia o arrojado vôo em busca do seu grandioso
futuro. O sol da liberdade bateu-lhe em cheio no rosto e os seus
clarões bemditos allumiaram-lhe a senda por onde se encaminhou
para a apotheose e para a gloria.
á

Para logo se patenteou a todos ser impossível fazei-a voltar
atraz, recuar ao seu antigo estado. Quem tal ousasse, arriscar-se-ia
a ser esmagado pelas rodas do seu carro triumphal.
Ahi
prenhe de
n'urna leve
to poucos

por 1892 ergue-se-lhe no horlsorrte uma nuvem negra,
electricidade ameaçadora ... Não lhe fez mal. Resolveu-se
trovoada, cujos vagos e longinquos rumores poucos, muisentiram.

Mas ... contemos.
Estava no poder o snr. Conselheiro
terraneo e amigo do abade Figueiredo.

José Dias Ferreira, con-

Este, julgando a occasião propicia, escreveu um memorial,
em que se esfaltou por demonstrar a anti-canonicidade da constituição da nova freguezia, e com ella na mão pediu ao ministro, seu
amigo, a renovação do Decreto de 23 de Maio de 1889 que a creara
Dias Ferreira, que á sua muita illustração allia o seu amôr e muito
respeito pela liberdade alheia e que, sendo um dos nossos mais
afamados jurisperitos, tem o tacto preciso para conhecer bem os
homens do seu tempo e principalmente os que o rodeiam e com
elle privam, viu logo que não era um delicioso manjar, uma bebida
capitosa que se lhe offerecia em bandeja e copos dourados, mas
sim um [ethal veneno.
Correndo os olhos por aquelle documento descobriu sem
grande esforço aninhados nas suas entrelinhas muito odio, repressão,
e muito desejo de vingança mal contida.
Aquilo não era mais que o parto laborioso d'urn intellecto
enfermiço, recheado de latinorios e .citaçôes rançosas e trescalando a bilis e rancôr ...
Latet anguis in herba, disse de si para consigo, e desde logo
resolveu não andar de leve no caso.
Fixando bem aquelle papel julgou vêr n'elle a corda que se
lhe offerecia para lançar aos gorgomilo·s d'urn povo que luctara annos e annos pela sua liberdade e que
sombra d'ella avançava
gigantescamente na senda do progresso.
á

Não restava duvida alguma. Queriam fazei-o carrasco, algoz
d'urna terra que nunca lhe fizera mal, forçai-o a cortar os vôos á
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formosa e famosa praia do Districto d'Aveiro de que era filho e
que tanto renome lhe dava. Era devéras deprimente o papel que lhe
distribuiam e em sua consciencia
sentiu que as puas do remorso
o atormentariam
toda a vida, se accedesse aos rogas da sereia
lenta dora.
Além d'Isso do deferimento d'aquella petição não poderia resultar uma grande tempestade ? Não iria ser um talacto, como que
o abrir d'urna boceta recheada de viboras peçonhentas e mortiferas ?
E afinal

de contas,

para que tudo

isso?

Para satisfazer a vaidade d'urn homem, e d'um homem
tudo preparava com os seus actos imprudentes e odientos.

que

Não cahiu no laço. Pegou no memorial, amarfanhou-o
e ...
atirou-o
vala dos papeis inuteis, e, se não fez logo o mesmo
ao amigo de Peniche, foi lá por coisas que não veem para aqui.
á

'E para se convencer de que não andava longe da verdade,
pensando assim, mandou saber se os povos interessados
estavam
ou não contentes com a sua nova vida e se queriam continuar a
viver assim.
Não

restava

duvida.

Espinho estava satisfeito a mais não poder ser. Bemdizia a
hora da sua emancipação e os nomes dos que lhe haviam conquistado a carta d'alforria.
Fosse lá fallar-se-lhe

á

em perdei-a ...

Jurava aos seus deuses
u!tima gotta de sangue.

deffendel-a

com unhas e dentes

Acostumada já aos beneficias e comodidades
zia lhe trouxera, não se deixaria facilmente expoliar

até

que a fregued'elles.

Tentai-o seria, pelo menos, abrir para logo um novo período
de hostilidades,
agravar feridas que iam em via de cicatrisação
e
accender odios que estavam quasi amortecidos de todo.
Depois, Espinho era já maior e mais importante
da freguezia de que se desmembrara. Tinha avançado
tos nos ultimas annos e continuava a avançar.

que o resto
a olhos vis-

Havia ahi no paiz villas e até cidades com que ella podia
rivalisar e além d'isso tinha a seu lado, a escudai-a e prompto a
defendei-a um exercito d'arniqos fieis e dedicados.
Em taes
cer-lhe.

casos

a victoria

final

havia

de fatalmente

perten-
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Queria ser livre e tinha direito a sei-o, por isso se hoje tivessem o prazer de lhe lançar aos pulsos as gargalheiras de escravidão amanh sentiriam o desgosto de as ver cahir desfeitas em pó.
Podiam estar certos d'lsso.
Em taes circunstancias quem se abalançaria a tocar na arca
santa das liberdades da nossa terra e quem quereria levianamente
arrastar com as responsabilidades que do acto podiam advir-lhe 7
Espinho era assaz conhecido no paiz e fóra d'elle, porque,
além de ser uma terra populosa e bemquista, era uma das praias
portuguezas mais concorridas de nacionaes e estrangeiros.
Portanto qualquer attentado contra elle daria que fallar
acarreteria ao ministro, que tal ousasse, um odioso enorme.

e

D'ahí o resultar inutil e sem mais consequencias o salto
traiçoeiro que o Abbade Figueiredo tentara na sombra contra a
autonomia parocial da nossa Praia.
Quando elle faHeceu appareceram, na sua secretaria, rolos e
rolos de exemplares impressos d'aquelle memorial que destinava
com certeza a fazer espalhar, se visse o caso bem parado. Assim ...
arremessou-os para um canto.
Possuímos um que havemos de publicar, se um dia reunirmos em livro estes pobres escriptos.
E assim passou a trovoada que só voltou ... em 1898, quando
o mar omeaçou engulir a egreja ...
Atoarda

de sebastianistas

sem duvida.

Já escrevemos que os lagares da Taboaça, Mocho e Estrada
ficaram dentro dos limites que o decreto da creação da freguezia
d'Espinho lhe traçara.
Mas os seus moradores não gostaram do caso e desde logo
começaram a trabalhar-para passar de novo para a sua antiga freguezia, manifestando por todos os meios ao seu alcance que não
desistiam d'esse desejo.
Levadas as suas queixas ao conhecimento do ministro do
Reino, que já então era o sr. Conselheiro João Franco, mandou S.
Ex." por Decreto de 1893, pelo qual remodelou as circumscripções
administrativas do paiz, que aquelles lagares passassem de novo a
fazer parte da freguezia d'Anta.
Tractando, porém, as juntas de Parochia, d'Anta e Espinho
de dar execução ás disposições d'esse Decreto, surgiram algumas
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que só mais tarde foram resolvidas amigavelmente
Municipal de Espinho e Junta da Parochia d'Anta.

Do facto resultou uma escriptura,
porações nas notas d'urn tabellião.

lavrada

pela

pelas suas cor-

A actual planta da nossa freguezia e concelho, elaborada pelo
distincto engenheiro Bandeira Neiva está d'acordo com os termos
d'esse documento.
Fixados definitivamente os limites entre Espinho e Anta restava fazer entre elle, Silvalde e S. Felix da Marinha.
Com a primeira nunca Espinho teve questões por causa dos
respectivos limites, mas teve-as por causa dos baldios, comprehendidos entre a Rua 1.º de Dezembro e a Real Fabrica de Conservas.

A Primeira

Bandeira

de Espinho

Estes baldios eram de Silvalde, mas por força do Decreto de
23 de Maio de 1889 passaram para a posse da Junta de Parochia
de Espinho.
A d'aquella freguezia não viu com bons olhos o caso porque
os terrenos em questão tinham grande valor para edificações. Foi
por isso que recorreu aos tribunais para ver se podia fazer valer
os seus antigos direitos. Todavia, reconhecendo que a sua causa
era uma causa perdida, porque aquelle Decreto era bem claro sobre
o assumpto, abandonou-a ...
Com a Junta de Parochia de S. Feliz da Marinha ainda ao
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presente em litigio a nossa Gamara Municipal porque aquella diz
pertencer-lhe uns terrenos arenosos que na demarcação da nossa freguezia, feita pelo illustre Dlrector de Obras Publicas d'Aveiro
apparecem incluídas dentro dos seus limites. Como a questão está
affecta aos tribunaes, aguardamos a sua resolução final para dizermos algo sobre o caso.

AS INUNDAÇÕES DO MAR EM ESPINHO
( 1889 ... )
Estes monolithos, quando se encontram nos sitios, em que
as ondas costumam rebentar, constituem verdadeiras quebramares,
porque as não deixam arremesar-se com tanta furia contra as praias.
Todavia tornarn-n'as perigosas e inabordaveis.
D'Espinho para o norte, desde a Cova de Brito até ao Douro,
ha pontos em que a costa tem semelhanças com a que vimos de
descrever. Apontaremos apenas as seguintes: Cova de Brito, Praias
da Granja, Aguda, Senhor da Pedra, Engenho Novo, Praia Grande
e Pedras do Cão, no sopé do cabedello da Foz do Douro.
Das Pedras Negras para o norte, até ao nosso Rio Largo, ou
Regueirão, se exceptuarmos apenas o trecho comprehendido entre
Buarcos e Quiaios que é de rocha granítica, cortada a prumo, a
costa é formada unica e exclusivamente de areias movediças que
descem do terreno firme em forma de amphitheatro até ás águas.
Esta parte da costa mede de extensão, approximadamente,
130 kilometros e as suas dunas arenosas attingem por vezes 7 e 8
do largura.
Em frente d'Espínho essa largura é insignificante, mas vae
alargando paulatinamente ao passo que a costa avança para o sul,
de modo que, ahi por alturas do Furadouro, já ella é rasoavel.
Para lá da linha formada por Ovar e Furadouro estende-se
uma formosa e fertilíssima ve·iga, cortada e recortada por uma infinidade de rios, canaes e esteiros que lançam as suas aguas na famosa Ria d'Aveiro, um dos estuarios mais notaveis e uma das bacias hydrographicas mais bellas e mais ricas do nosso paiz.
Como os romanos nos seus roteiros atravez da Lusitania
não faliam d'ella, crê-se ter sido formada depois da dominação
romana na Peninsula pela acção dos ventos, das areias e d'outros
agentes naturaes que a destacaram do oceano. Mesmo a constituição geologica dos seus terrenos parece levar-nos a uma con-
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clusão tal, porque sobre a crusta de terra superior ao barro tem
apparecido despojos d'embarcações,
conchas, etc., comprovando
que elles formaram, seculos atraz, a camada superficial da costa
maritima. Além d'isso, se fixarmos o mappa d'esses terrenos, vemos que tudo nos parece estar dizendo que a costa primitiva do
oceano seguia d'Espinho por Ovar, Estarreja, Salreu, Canellas, Fermelã, Angeja até ao Vouga descendo depois por Cacia, Aveiro até
ao mar. Bem decerto as areias vindas do norte e propellidas pelas
fortes ventanias que ahi costumam reinar, foram avançando para o
sul até fecharem na barra d'Aveiro, encontrando-se ahi com as vindas do sul.
Ahi por volta de 1700 reconheceu-se ser preciso fixar por
meio de vegetação as dunas d'are!a que ficavam ao norte d'Ovar,
porque ameaçavem inundar e portanto inutilizar os campos que lhes
ficavam confins.
Foi então semeada a famosa matta da Estrumada que pertence hoje ao municipio d'aquella villa e constitue uma das suas
melhores fontes de receita.
A costa, das Pedras Negrns para cá, é, como já dissemos,
toda formada d'areias soltas e movediças, com que o mar brinca
a eeu latente. Lança-se hoje fóra em grande quantidade e amanhã
devora-as e com ellas as construcções que o homem teve a ingenuidade ou a imprudencia de lhes confiar. N'alqurnas costas, como
nas da ltalia, a areia lançada fóra pelo mar nos ultimas annos tem
sido em tal quantidade, que se vêem hoje, no interior, povoações
que outrora estiveram na ourella da praia.
N'outras, como entre nós e na Inglaterra o mar tem avançado sobre o terreno firme e sobre as areias até ao ponto de alagar
e demolir povoações inteiras.
Entre nós, não só na ourella da praia que vae d'Espinho a
foz da Ria d'Aveiro, mas tambem no sul, onde a riba é formada ora
de granito, ora de terreno firme e sedimentoso, nunca o mar deixou
de diluir pouco a pouco -a riba por meio d'urn trabalho constante
e persistente, formando por vezes cavernas, onde penetra e onde
occasiona, de tempos a tempos, derrocadas enormes e continuas.
Vá de exemplo a famosa e assaz conhecida caverna de Cascaes, denominada a -Bocca do Inferno» onde tantos imprudentes
tem encontrado a morte.
Nas costas inglezas, como ha pouco lemos, o mar tem feito
ultimamente estragos enormes.
É vêr ... Na costa comprehendida entre Spurn-Had
tem avançado todos os annos cinco e mais pés.

e Whitby
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Entre Bridlington
faxa de 93 metros.
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e Humbert conquistou

em 43 annos, uma

O porto de Raveropur ha muito que desappareceu, porque
o mar se apoderou d'elle e das povoações de Hyde, Auburn, Bartburn, Ovothorne e Kilvsea, as duas ultimas construídas recentemente longe do mar. Na ilha de Sheppey igual phenomeno se vem observando. A egreja de Munster, agora na ourella da costa, estava
no meio da ilha. Os habitantes actuaes viram o mar avançar 300
metros para o interior. Em Norfalk os habitantes da costa já tinham
fugido para o interior, viram-se ha pouco obrigados a internar-se
mais. A povoação de Reculner é outro exemplo da incessante marcha do oceano. A sua egreja que ha annos estava a um quarto de
legua da costa, ve-se hoje
beira-mar. Durvich que era uma cidade
prospera e contava doze egrejas, tem hoje uma só, porque as outras
levou-as o mar. No paiz de Galles e Lacashire as ondas arrebatam
annualmente oito pés à costa. Na Escocia destruiram Matheus e na
Irlanda perseguem a presa com igual furia.
á

Já vemos, pois, que não é somente na costa portugueza, e
mesmo somente em costas d'areias que o mar exerce a sua ação
ruinosa. Noutras, mesmo formadas de granito e terrenos firme, faz
elle iguaes estragos.
(continua)

Apesar de eperecer escriee a p•;;1l1avra
«continue». o presente
trebelho não teve seçulmemo, por causas que desconhecemos.
Em 1927, porém, o eutor oubllcerie, no mesmo iorret, uma segu•ntia versêo,
eumentede e corriçide, que começeremos a iriserir no próximo número de
«Espinho - Boletim Cuhure!»,

No-tia ido Director -

FIGURAS
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Dr. Joaquim Pinto Coelho
2.º PRESIDENTE

DA CÂMARA

O Dr. Joaquim Pinto Coelho nasceu no lugar de Regadas, na
freguesia de Mozelos do Concelho da Feira, em 27' de Fevereiro
de 1868.
Filho de José Pinto Coelho e de D. Maria Pinto Coelho, frequentou a Escola Médica-Cirúrgica
do Porto onde concluiria o respectivo curso em 26 de Julho de 1895, abrindo consultório, nesse
mesmo ano, na sua terra natal, no lugar do Murado.
Em 1898 transferia-se para Espinho.onde viria a exercer, além
do seu múnes de médico, diversos cargos de direcção, sobressaindo o de presidente da Câmara, mais do que uma vez.
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No ano da fixação da sua residência em Espinho, o dr. Joaquim Pinto Coelho foi nomeado médico da Associação de Socorros
Mútuos local em substituição do Dr. António Augusto de Castro
Soares que pedira a demissão daquele cargo.

nho -

Em 6 de Janeiro de 1901 fundava o primeiro jornat de Espi«A Gazeta de Espinho», que passaria a dirigir até à sua morte.

Em 1902 era eleito presidente da Câmara para o triénio 1902-1905, cujo vereação era constituída por: José António Pires de Resende (farmacêutico); João Francisco da Silva Guetim (proprietário);
António de Oliveira Salvador Junior (comerciante) e Alexandre Pinto
Alves Brandão (Sócio da firma «Brandão Gomes, Lda.).
Em 1905 aderia o Dr. Pinto Coelho ao Partido Republicano
Português em oposição ao governo de João Franco, colocando, a
partir dessa data, a «Gazeta de Espinho», de que era proprietário e
director, ao serviço dos ideais da República.
Proclamada esta a 5 de Outubro de 191O, só a 1O do mesmo mês o administrador do Concelho, nome-ado ainda pelo poder
monárquico, o Dr. Alfredo Cortês, dava posse à Comissão Municipal Republicana de Espinho, presidido pelo Dr. Joaquim Pinto Coelho
e constituída pelos seguintes vereadores: Alfredo Jorge Pereira de
Brito (professor e director do Colégio Berredo); Francisco Joaquim
Pereira de Resende (negociante); António Martins da Silva Cruz
(proprietário) e Francisco Alves Vieira (negociante).
Esta 4.° vereação da Câmara de Espinho e a 1.° republicana
geriu os destinos locais até 3 de Agosto de 1911.
Nesta data o Governo Provisório da República reconhecendo
a incompatibilidade das funções de presidente da Câmara com as
de Administrador do Concelho, faz com que o dr. Pinto Coelho entregue a presidência da Câmara ao professor Alfredo Berredo e
passe a exercer apenas o cargo de administrador do Concelho de
Espinho.
A 3 de Abril de 1912, o Dr. Pinto Coelho era eleito, novamente, presidente da Câmara, por morte do anterior presidente, que,
era nem mais nem menos, que o seu amigo, o Dr. Manuel Laranjeira, o malogrado autor do «Comigo» e «Diário Intimo".
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Esta vereação que era constituída, além do Dr. Pinto Coelho,
por João Marques dos Santos, Alberto Augusto Dias. Milheiro, Joaquim de Sá Alves Oliveira, Avelino Vaz, João Ferreira da Silva
Guetim e José de Carvalho, governou a autarquia local até ao dia
2 de Janeiro de 1914.
Tendo recusado vários cargos pai íticos de certa projecção
como os de governador civil de Aveiro e de Angra do Heroísmo
bem assim como o de director da Penitenciária de Lisboa, por convite de Afonso Costa, o Dr. Pinto Coelho só aceitaria o cargo de
vogal do Conselho de Administração do Caminho de Ferro de Ambaca, lugar que o não obrigava a sair de Espinho.
Espinho ficou a dever ao Dr. Joaquim Pinto Coelho, grandes,
valiosos e inestimáveis serviços, entre os quais é justo salientar
os seguintes :
Assinatura do contrato com uma Empresa Espanhola para
o fornecimento de energia ·eléctrica à vila.
Municipalização

dos Serviços

de Electricidade.

Construção do Mercado Municipal no quarteirão compreendido entre as ruas 16 e 18, 23 e 25 onde ainda hoje se
encontra.
Abertura

das ruas 16, 18, 20 e 23.

Expropriação
batentes.

e urbanização dos terrenos Largo dos Com-

Plantação das primeiras

palmeiras

na Avenida 8.

Construção do 1.º Coreto no Largo da Graciosa e instalação de uma fonte luminosa no mesmo local.
Transferência da feira semanal do terreno onde actualmente se encontra o Parque João de Deus para o terreno onde ainda hoje se encontra.
Alargamento
Instalação

e alinhamento

do primeiro

dos passeios da rua 19.

colector

de esgotos.

Pavimentação a saibro e macadam das primeira ruas.
Substituição

dos nomes de todas as ruas por números.
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Ampliação da planta de Espinho para sul da rua 29.
Construção
Criação

da gruta da Fonte ro Mocho.

da «Escola Nocturna

António

José de Almeida».

Deve-se ainda aos esforços do Dr. Pinto Coelho junto de alguns proprietários para a cedência dos terrenos onde hoje se situa
o Parque João de Deus.
Assim
de terreno e
tendo sido o
tos presidida

Manuel da Silva Cruz (Ciqalho) ofereceu uma parte
o Conselheiro Correia Bandeira vendeu outra parte,
restante adquirido por uma Comissão de melhoramenpor Manuel Ribeiro Nunes.

O seu amigo e proprietário no Rio de Janeiro, Augusto de
Castro Lopes Brandão, que mais tarde exerceu o cargo de presidente da Câmara, ofereceria grande parte do terreno para a edificação dos actuais Paços do Concelho.
Outros amigos e admiradores do Dr. Pinto Coelho como João
Marques dos Santos e Manuel Ferreira Santos Pinho, custeariam
alguns melhoramentos que a Câmara da sua presidência quiz levar
a cabo.
O Dr. Pinto Coelho viria a falecer a 24 de Fevereiro de 1930
«em plena luta com a epidemia de tifo, vítima da sua dedicação pela
pobreza enferma» e depois de toda uma vida dedicada aos interesses de Espinho
das suas gentes.

e

B'iblfografria:
Colecção da <;Gazetade Espinho»; «Deiess de Espinho», n.º
205, 934 e 935 de 23-2-1936, 19-2-1950 e 26-2-1950 respectivemerue.
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Peça de usos e costumes vareiros
Por JOAQUIM TATO
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Abade (continuando) A embarcação salvadora, por vezes, também ficou na iminência de sossobrar, ora guinando nas cristas das
ondas, ora caindo no vazio da ressaca. Contudo habilmente foi-se
aproximando, lançando bóias a que se agarravam os naufragas
quasi exaustos. O barco de quando em vez era afastado pelas ondas, mas voltava novamente, com os homens a gritar incitando coragem. Luta épica num cenário de morte!...
Por fim o pesadelo
passou. Tinham desaparecido para sempre sete homens, amortalhados nas redes, como os heróis que se embrulham na bandeira
para morrer !
Jornalista - É bem
página de louvor à
ples, mas tão ciosa
parece, que bastaria

impressionante o que nos conta sr. Abade. Rica
bravura e camaradagem desta gente tão simdas suas tradições. E contudo, aparentemente,
tão somente lançar as redes !...

Abade Muito longe disso. O mar quando está com as suas fúrias não é amigo de ninguém ! E no entanto continuamos a gostar
dele ... Nas fases más é que apreciamos a sua grandeza e perguntamos a nós mesmos a origem do seu poder !... Mistério de Deus 1
E agora se me dão licença (puxa pelo relógio) tenho um serviço a
fazer. (Virando-se para o jornalista) Creia sennor, que tive muito
prazer em lhe ter sido prestável. Por certo ainda nos tornaremos
a ver.
Jornalista Com certeza tornamos Ainda me demoro por cá uns
dias. Muito agradecido pela sua gentileza que, creia aprecio muito.
Abade Por nada. (Batendo nas costas do Arrais, diz para o jornalista): fica bem entregue. O nosso Arrais vale quanto pesa, pode
disso estar certo !
Jornalista - Nisso já reparei eu. Vim parar a boa mão. Melhor não
é possível arranjar !
Arrais - O sr. Abade, com a sua bondade exagera ! Bem sabe que
não é tanto assim ! . . .
·
Abade - Não, não. Só digo a verdade ! Até logo, fiquem com Deus.
Meus amigos.
Cena IV
Jornalista - (Logo que o Abade se retirou) Parece-me que está bem
entregue a vossa Comunidade, a este tão simpático Abade. Não
será assim sr. Arrais?
Arrais - É um verdadeiro apóstolo da igreja. Amigo sincero da nossa gente e por isso todos lhe queremos bem e ele sabe que pode
contar com a nossa estima 1
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Jornalista -

Pelo que compreendi parece estar aqui há muitos anos ?

Arrais - Sim. Há muitos anos e creio que deve ficar por cá. O seu
desejo é morrer aqui, apesar de ter grande amor à sua Aldeia, que
o viu nascer! Vive sem ambições de posto ou melhor remuneração.
A sua simplicidade reflecte a sua alma. E já agora, poderei contar-lhe um acontecimento, bem digno dos livros, mas caso se não importe, vamos para a sombra daquele barco que deve estar mais
fresco.
Jornalista - Muito bem, aqui está realmente quente. (Os dois saem
da cena rumo ao barco).
Mutação da cena - (Logo após a muda de cena, começam a passar pescadores e peixeiras com apetrechos de pesca, dum lado para
o outro, no fundo da cena).

Cena V
António e Maria (Entram os dois em cena. Ele veste roupa da
pesca. Ela, que está enamorada dele, veio vê-lo ir para a praia).
O movimento da cena anterior continua).
António - Julguei que não aparecias ... e hoje que tenho tanta pressa, Maria.
Maria '- Estive à tua espera, mas a minha mãe chamou-me. Ouiz
:saber se eu já tinha estado contigo hoje. Não te queria fazer demorar mas calhou assim. (Riu-se)
António - Aposto que· era para perguntar se Já sabias alguma coisa
- que eu tivesse contado - sobre a conversa do ajuste, que ela
teve com minha mãe, sobre o nosso casamento e qual fora a minha
fmpressão sobre isso ?
Maria -

Pareces bruxo!

Foi justamente para isso. (Riram-se os dois).

António - (Olhando sorridente e amorosamente para Maria) Diz a
teus pais que correu tudo bem. Somente não era preciso dar-te
os cordões e tudo o mais, para eu casar contigo ! Bem sei que são
costumes de tradição da nossa gente que temos de seguir, mas
talvez fosse sendo tempo disto acabar... É que os nossos pais
avaliam os filhos, um tanto pelos haveres que têm não será assim?
Maria Bem sabes que este costume vem de longe, dos nossos
avós ... e tu que gostas tanto destas tradições ... António!
Mas
além disso, bem sabes como o povo é ... e meus pais são muito
briosos!. .. Uma vez que a tua mãe te deu a .«Mugiganga» .Querem
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também não ficar atrás. A minha mãe já mandou chamar a costureira para fazer as peças de limpeza e as outras roupas !
António É verdade a minha mãe têr-me dado a -Muqtqanqa»
e
por necessidade ficar na mesma a olhar pela parte dela na Campanha, mas somente até o meu irmão Zé estar preparado para o poder
fazer.
Maria (Bastante contente) Sabes, o nosso casamento tem dado
que falar ! Muitas coisas se dizem, embora nem sempre com maldade, e algumas dão vontade de rir ! Imagina que uma delas, é que
foi por minha causa que te não formaste padre !
António (Interrompendo
a namorada) E fazes caso disso ? Não
sabes que a nossa gente gosta de se pôr a falar, para ver se descobre alguma coisa? E não julgues que o fazem por mal é um
velho costume ...
Maria ... (contando pelos dedos) Já sabem o oiro e as peças de
limpeza que eu levo e quem são os padrinhos e o número de convidados. E mais, como vou vestida ! Que gente meu Deus só está
bem a mexericar ...
António Sem dúvida, que o nosso casamento parece uma coisa
nunca vista ! Antes assim. É sinal de que somos pessoas merecedoras de certa atenção, levando em conta a nossa condição de vareiras um tanto abastados. Nada de mal nisso.

Cena VI
Pescador - (Entra em cena com uma bandeira no braço e dirige-se
ao António - fala em linguagem vareira) Ti Antono, já vai aqui a
bandeira. Eu vou a correr que o barco j'está pertinho do mar. Num
pode demorar a bir.
António - (Disse ao pescador para esperar, o que este fez) Esquecia-me dizer-te Maria. que hoje temos festa. A nossa Campanha
foi desafiada e por isso há ricachia !
Maria - (Rindo-se com ar de troça)
Aluai tem um barco muito bom ...

A «Velha» vai perder ... A do

António Talvez não. O nosso barco, hoje, é o andorinha ... até
logo. (António pára à sa,da da cena para ouvir Maria).
Maria - (Acenando com a mão) Até logo ... eu vou à praia quando
tirar o lanço. Tem cuidado, não te metas em barulho ... vê lá ! ... (sai
de cena).
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Cena Vtl
(Momentos depois da saída de Maria, começam a chegar diversos
pescadores e outras pessoas que param no fundo da cena virados
para o mar. Vão presenciar a ricachia. O diálogo é tipo vareiro).

1.º pescador - (Batendo nas costas dum rapazote. Hoje é que bai
ser até às fisgas !... A bossa cumpanha bai ficar cuns dentes cu ma
ossos, ai não num bai ?...
2.º pescador - Ah ! ... Quem te disse?
pernas, home !... Sais ver !

A -Belha-

num pode cuas

1.º pescador - Olhai, gente ! ... Antão num bedes que é o barco
Andorinha. nabinha em folha questá no mar? ... Até bais ficar tolinho, lá isso bais !...
3.º pescador

- (Entrando na discussão) Sempre me saístes um fateiro ... agora é que se bai ber ... estás a deitar foguetes entes do
tempo? ...

1.º pescador - Ai ele é isso? Antão queres uma posta? Ah ! ...
Num queres! i= que desta bes é de certezinha ... home ! Bais ber
daqui a bocadinho !
4.º pescador

- Já começaram, agora é que se bai tirar as teimas.
Olhai, olhai, a -Belha- foi a reimar cum balentia. Parece que desta
bez é certo ...

1.º pescador - (Levantando os braços entusiasmado) Ah ! .. . Caneiro ! ... Força Ma ião !... Bende, já bai à frente ... (e atirou o boné
ao ar e os outros pescadores que são partidários da « Belha- fizeram o mesmo, dançando.
3.º pescador

- Calaidevos
se sabe quem ganha !

aí que bão oitra bez a par ... e inda num

1.° pescador - Oh ! Mar do banco !... Passa-lhe pela frente Andorinha !... jástá, lá lhe passou pela proa e inçou a bandeira ! (disse
entusiasmado). E cando der as boltas bai esperar, pra oitra bez se
pegar. Eu num bos dezia. foi certinho !
Pescadores (Continuam a responder uns aos outros até que se
dá uma cena de pancadaria entre eles, mas que as outras pessoas
desapartam. E tudo fica em paz).
Cena VIII
Maria - (Entra muito alvoroçada) Quem ganhou Manel ? (E com as
mãos sobre os olhos ficou a olhar para o mar).
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Maria. Que pena

Maria Ele bem disse que o -Andortnhaganharia !... (Continua
a olhar atentamente para o mar e tem um braço apoiado no ombro
do pescador Manel. De repente dá um grito e deixa-se cair no chão
como morta).
Pescadores (Calam-se e ficam aflitos, tentando socorrê-la,
enquanto um deles corre a chamar a mãe de Maria, que chega
alvoroçada) !
Cena IX
Mãe de Maria Minha filha ! ... (Ajoelha e pega na filha nos braços, chora silenciosamente,
enquanto os pescadores,
julgando a
Maria morta, afastam-se; ao mesmo tempo e a uma voz: a peste !...
Tiram os barretes e ficam cabisbaixos !
Tio Gavina - (Que também se encontra no grupo, corre e ajoelha
junto da mãe de Maria) Pobre Maria, parece morta. (Levanta-se e
diz para os pescadores com severidade):
Porque dugis, cobardes !
Não tendes medo do mar e tendes medo da peste ? ... Ela tanto está
aí como aqui. Ajudai a levá-la para casa e que Deus nos proteja a
todos. (Os pescadores aproximam-se e fazem o gesto de pegar na
Maria).

2.º ACTO
Cena 1
(A cena passa-se

de noite)

(Sala de tipo vareiro. Ao lado esquerdo, em cima duma cómoda está
um santuário. Do lado nascente a porta da entrada, e tanto do lado
direito como do esquerdo há uma porta. As duas dão para o interior
da casa. Como mobília, estão dispostos um baú e duas caixas, de
características
vareiras, e no meio da sala, uma mesa, algumas cadeiras e um cesto de roupas diversas. Em cima da cómoda uma luz
de lamparina, em frente ao santuário, e ao lado um pequeno barco,
modelo de campanha. Ao abrir da cena, António e a mãe estão sentados e em pé, junto da mesa, um rapazito faz as suas obrigações
escolares - tendo a saca com os livros ao lado. A mãe cose roupa.
A iluminação é feita com um candeeiro de petróleo.
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Mãe - (Mãe, parando o trabalho e olhando para o filho) Tens que
ter coragem, filho. Deus tem para dar a todos e cada um aguenta
a sua cruz. Nosso Senhor também sofreu muito. Não te posso senão
confortar ! ...
António - (Olhando para a mãe, com cara de sofrimento) Sei isso,
mãe, e também sei que tenho de sofrer a parte que me toca como
homem, é a lei do mundo ! Mas este sofrimento faz-me perder o ânimo, porque se apoderou do corpo e da alma. Tirou-me a alegria e
por isso fico indiferente a qualquer coisa que não seja tristeza e
amargura!
Mãe - Ainda não estás habituado a encarar as piores coisas da
vida, mas não quero dizer que não tenha motivo para o teu desalento ! Eras feliz, tudo te sorria e nada fazia supor o mal que estava
para vir. O teu casamento trazía-nos contentes: seria a alegria de
todos. Mas Deus quiz assim ! ... São coisas muito tristes e como já
te disse: põe o coração ao largo! Tudo esquece!
António Mãe, se soubesse o que se passa dentro de mim para
me manter forte ao sofrimento! ... E no entanto ... nada indica quando
acabará!
Mãe - Bem sei, filho, bem sei. É preciso que te mostres um homem corajoso, como o tens sido até aqui. Tudo isto traz-me bastante abalada, não me sai da cabeça e também do coração !
António Eu bem o sinto ... razão porque não devia apaixonar-se
tanto. Doente como é, sabe que todos os cuidados são poucos, pode
surgir um mal em cima doutro !...
Mãe - (Sem levantar os olhos da costura) Este mal, filho, cá me
ficou desde a morte do teu pai. Com dois filhos ainda no regaço
e tu muito creança no Seminário. Os barcos em mãos estranhas ... foi
tudo como pano negro que me cobriu o coração ! Não sei como
resisti, mas Deus veio em meu auxílio (Falando para si) Que dias
de sofrimento ! Já não tinha lágrimas nem vontade de viver ... mas
com três filhos ! ... E ag_ora mais esta !
António Teve muita coragem, isso teve. É um grande bem ter
essa qualidade ! Infelizmente nem todos podemos ser iguais ... era
como eu queria ser ! ...
Mãe - Deus deu-ma. E olha que a morte do teu pai, em nada se
pode comparar com o que se deu agora, com maior quinhão para
ti, bem sei. A resignação também é um grande alívio, e nem sempre
nos sabemos resignar !
António - No Seminário, ensinaram-me a sofrer resignado as nossas dores e não esquecer que também devemos comprender as dos
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outros. Este ensinamento fazia parte dos meus estudos morais.
Quando morreu o pai também sofri, mas o ânimo não me faltou. A
mãe sabe as dificuldades que tivemos e felizmente tudo se resolveu ! Mas agora (Disse com desespero torcendo as mãos) como se
apoderou de mim tanto desalento? !...
Mãe - (Em tom mais inérgico) Naquela altura eras tu que me animavas nos meus momentos de desalento. Deus deu-te juízo e saúde
para as tarefas mais pesadas e as minhas lágrimas, se por um lado
eram de amargura, por outro eram de acontecimento, pela ajuda que
me davas. Mas agora, não vejo em ti, apesar de seres mais homem,
a calma precisa para encarar apenas uma contrariedade que não e
um mal sem remédio ... enfim: já não és o mesmo! (Simula chorar).
António - (Chega-se mais para perto da mãe e diz-lhe com tristeza).
Mãe, tudo faço para ter calma e no entanto não sei porque a não
tenho. Que Deus me ajude a passar este momento é o que mais
lhe peço ! (Neste momento batem à porta e uma voz pede para
entrar : é o Abade).

Cena li
Abade Posso entrar, gente desta casa ? Tudo ainda tão alerta ?
(Vai entrando)
Mãe e António - (Levantam-se, e ao mesmo tempo): Faça favor de
entrar, senhor Abade.
Gaspar - (Levanta-se e vai a correr) A benção sr. Abade. (Pega-lhe
na mão e beija-a).
Abade Deus te abençoe, Gaspar. (Virando-se para o António e
Mãe) Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. (Era este o cumprimento, de noite, naquela altura).
Mãe e António - Louvado seja a Nossa Senhora Maria Santíssima
(Era a resposta que usavam). (Levantaram-se os dois).
Mãe - Que incómodo
noite como está ?

sr. Abade. Vir assim a estas horas, com ;:;

Abade - (Apertando a mão ao António) Nunca há horas para um
ministro de Deus vir saber o que se passa nesta casa. As horas t~
o tempo não contam quando é preciso comparecer. Faz bem de vez
em quando tomar um pouco do ar da noite !
Mãe - (Olhando para o Abade significativamente)
mas anda por cá muita tristeza sr. Abade !

Muito agradecido

ESPINHO - BOLETIM

44

CULTURAL

Abade - (Olhando para o António). Estás a ouvir o que a tua mãe
diz, António ? Levanta essa cabeça homem. Nem pareces pescador.
Vamos, diz alguma coisa!. ..
António (Levanta a cabeça e sorri tristemente).
verdade, sr. Abade. Anda por cá muita tristeza !...

Infelizmente

é

Abade - (Como a repreendê-lo). Há um remédio aconselhado, muito próprio destas ocasiões que é : coragem e eu sei que a terás.
Não esqueças que Deus é grande e tudo pode !...
António Isto não passa facilmente...
vai levar muito tempo
benção padrinho. Até manhã, se Deus quizer. Sai com a mãe).
ser o que Deus quiser ! ...

a

Mãe -

(Levantando-se). Enquanto conversam, dá-me licença sr. Abade para ir deitar o Gaspar? i= que de manhã a cama é muito boa
para este mandiãozinho !. ..

Abade - Faz favor, eu também me demoro pouco. O António precisa
descansar.
Gaspar -

{Levanta-se

e dirige-se

aos dois: a benção sr. Abade; a

António - Horas longas ... mas vão passando ... é o meu tormento ! ...
Amarguroso anseio de como tudo acabará !. .. Quando nos sentimos
Abade e António - {Dão a benção ao Gaspar, acrescentando):
amanhã, se Deus quizer !

Até

Cena Ili
Abade - A casa de Maria, está cheia de orações. Venho de lá agora.
Há serenidade no seu rosto ! . .. Parece que um sono profundo se
apossou dela. Aparentemente, ausência de morte ... e as horas vão
passando ... mas Deus é misericordioso e o seu poder infinito !. ..
(Como falando para si) Sim as horas vão passando ...
António - Horas longas ... mas vão passando
Amarguroso ansejo de como tudo acabará!
assim, parece que o mundo pára !

e o meu tormento! ...
Quando nos sentimos

Abade - Sei que a tua amargura é grande, porque tens por Maria
uma grande afeição ! Para mais com a felicidade tão perto !... Como
sinto este momento porque estás passando, António. Por certo ainda
não estás esquecido, porque no Seminário te ensinaram - tal como
a mim, que as dores do mundo também são as nossas dores e que
muitas vezes esquecemos as nossas para sofrer as dos outros ! ...
nunca vi verdade mais certa !
António - (António que passeava vagarosamente parou e olhando
para o Abade, respondeu): Começo a viver essa grande verdade,
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porque a sinto ! A dor que me atormenta vem do que aconteceu a
Maria. Reside em todo o meu corpo !
Abade - (Sempre no mesmo tom de voz) E por sua vez a tua dor
vai tocar outros corações: é a máxima a cumprir-se como imperativo
que vem de Deus ! A parte que me toca, além de a cumprir na obrigação dos meus deveres espirituais sinto que o coração também
manda ... é, em boa verdade, um sofrimento que se comunica ao
nosso sub-consciente ... Deus fez-nos assim !
António - (Com certa humildade) Nunca julguei, senhor Abade, que
por uma afeição como esta se pudesse sofrer tanto. Se eu tivesse
tomado outro rumo, estaria livre desta espécie de sofrimento. Este
amor não teria entrado no meu coração !
Abade - Não penses nisso. Toda a qualidade de amor existe dentro de nós e manifesta-se por diferentes causas, (mais inérgico)
porque temos um coração a pulsar sujeito a todas as paixões - e
graças quando é só amor porque nem sempre assim é !. . . Há
dentro de nós uma força imanente que, quando no caminho do bem,
nos impele a dar o nosso afecto às coisas que nos são queridas.
Sem isso que seríamos nós? Mortais sem rumo espiritual. .. apenas
existência materializada ! Mas nota, que o Mundo em que vivemos
não é assim 1 Deus guia-nos os passos e manifesta-se-nos em todas
as coisas!
António - Eu bem compreendo isso e quanto mais o compreendo,
mais esperança tenho no conforto advindo das minhas orações. t:
muito possível que mesmo assim, me fique na alma, apenas a recordação querida por quem sofro ! E o que daria eu para que não
fosse assim? (Com desalento): será uma saudade eterna.
Abade - (Atende no que vou dizer, António. A nossa gente na sua
rudimentar sabedoria costuma dizer: - Vão-se uns amores e vêm
outros ... e esta verdade é intransigível: eu próprio não fugi a ela!. ..
E como sabes, troquei os prados e as serras e todo o cenário adorável que formou o ambíente que me viu nascer, por este rincão
ribeirinho que debrua o mar, com suas ondas a desdobrarem-se
em canceira eterna, como à procura de qualquer coisa que parece
nunca encontrar!...
E foi por amorosa sedução que também me
fiz pescador ! ...
António - Todos nós aqui o compreendemos,
tem muito amor à nossa terra.

senhor Abade, que

Abade - Quantas vezes para com as minhas orações, para escutar
as vossas manifestações de alegria quando ao arribar, depois das
ricachias ! E não deixo de apreciar de perto a fartura de peixe que
tomais: a vossa fartura ! Mas também vivo em apreensões quando
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o mar vos nega o alimento: a vossa fome ! Creio que é uma grande
afeição que me liga a vós. E contudo, como vês, também sofro
pelos meus amores !...
António Para que o fascinio do mar vencesse os prados e a
serra, é porque, em boa verdade ficou preso a nós por um grande
amor, sofrendo, como é compreensivel, a grata recordação do berço
onde nasceu ! E no entanto, quanto tempo já passou ! ... E nós não
o queremos perder, senhor Abade ! Como agradeço essa manifestação de apreço que tem demonstrado por todos nós, nesta ocasião tão oportuna e que um acontecimento tão doloroso enlutou 1
Abade - (Colocando a mão no ombro do António) Não faço mais
que a minha obrigação como vosso Pároco. Há trinta anos que o
meu coração pulsa ao sentir os vossos anseios, presidindo a todos os actos que vos são queridos. As vossas tristezas e alegrias
também são minhas, sou apenas um membro como vós e aqui, se
Deus o permitir, morrerei !
António Que felicidade se deve sentir, ao chegar a certa altura
da vida com o dever cumprido através da profissão que se abraçou.
(Com os olhos no chão) Houve tempo, que também senti a esperança de ser padre, mas foi apenas um sonho !... Mas foi também
uma grande amargura que deu causa a se desfazer !
(Levantando a cabeça e olhando o senhor Abade com ar de resolução) Quem me diz, que este funesto acontecimento poderá dar
motivo a realizá-lo agora?
Abade - Que dizes António? (Disse verdadeiramente surpreendido)
Ainda é cedo para que tomes qualquer decisão dessa natureza!
Se a falta de teu pai ocasionou a tua imperiosa renúncia, a morte
de Maria, se possivel, poderá levar-te a terminar o curso ?... t: isso
que desejas ? ...
António - (Com firmeza, mas triste) Porque não, senhor Abade ? A
grande dor que me consome pode, sem dúvida, dar causa a voltar
ao Seminário ! Só me ir.á custar convencer a minha mãe ! Apenas
mais dois anos e ficaria formado ! ... Se assim me acontecer, creia,
senhor Abade, que não procuro esconder no hábito, por falta de
coragem, a responsabilidade que me toca por estar no mundo !
Abade - Acredito em ti, António. (Dizendo como para consigo) Se
fosse possível tornar realizável esse desejo, serias o primeiro padre saído desta Comunidade. (Depois duma pausa) E eu louvaria
- embora em outras circunstâncias - seres tu a substituir-me !...
mas no fundo da minha alma - por muito estranho que pareça pedirei a Deus que se não cumpra o teu desejo! ... (Dirigiu-se a
António pondo-lhe a mão no ombro) Basta por hoje, depois falare-
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mos. Tenho uma carta para te mostrar, que se refere ao testamento do Tio, mas hoje não é dia para isso. É uma surpresa, mas
agradável !
António intenções,

Vem aí a minha mãe. Por favor nada lhe diga das minhas
por agora.

Abade - Guardarei sigilo, fica descansado ! (Virando-se para a
mãe do António que tinha entrado em cena) Esperava que viesse para
me despedir. Voltarei amanhã, e quem sabe, talvez mesmo hoje ! ...

Cena IV
Mãe - Demorei um pouco mais, porque o Gaspar esta noite, quiz
que eu rezasse com ele. Lá tem a sua intenção ... pobre miúdo !
(Olhou o Abade, significativamente,
perguntando-lhe a meia voz.)
O António ficou mais conformado?
Abade -

(No mesmo tom de voz) Creio que sim. Bem fiz por
isso. É preciso distraílo! (E mais alto, olhando para o António) A
sua preparação dár-lhe-há o preciso entendimento para encarar as
coisas como elas se apresentam. Não é assim, homem! Boa noite
e até amanhã. Deus é ·grande e infinitamente bom! ...

Mãe - (Dirigindo-se para a cadeira) Oue diz o senhor abade,
filho
Procurei demorar mais um pouco. Sempre te fazia boa companhia. É boa pessoa!
António - Tenho por ele grande afeição. E um verdadeiro amigo
e bom conselheiro. Com a intenção de me confortar, relembrou
coisas passadas, tristes e alegres, que guarda como lembranças
muito queridas, dos longos anos que é nosso Abade. Falou com
desvanecimento
das saudades que sempre sente da sua terra,
sem contudo se ter deixado vencer por elas! Tem-nos um grande
amor! ...

Mãe -

É verdade, filho: deixou uns amores por outros! Pois quem
não tem saudades das coisas queridas, e tanto se sofre por elas!
Tem tido coragem, não há dúvida, e bem o compreende que tem
de ser assim!... Aparece sempre a espalhar os seus préstimos
onde entende que é preciso a sua presença!
António (Sentando-se junto da mãe) Aconselhou-me a ser paciente com a minha dor. Disse que o sacrtflclo é uma das virtudes
da nossa gente. Confirmou uma grande verdade. Observa isso
imensas vezes de perto!... Sofro o meu quinhão!

Mãe -

Devemos

essa qualidade

a Deus, filho.

Mas olha que o
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sofrimento não poupa ninguém. Não somente, aqueles que têm
virtudes de sacrifício!...
Bem sabes que a nossa gente, quando
alguma desgraça a toca, as lágrimas misturam-se e os corações sofrem por igual ! Mas correm á praia muitas pessoas, que também
sofrem porque sofremos! Não será isso uma virtude ser-se sensível às dores alheias ?
António Creio que somos impelidos por uma força estranha,
mãe, mas no fundo o nosso entendimento terá razão! Eu próprio
não o sei dizer, mas acredito que assim seja. O que aconteceu a
Maria causa-me uma incompreensível ansiedade que se vai avolumando conforme o tempo passa e contudo o meu pensamento
puxa-me cada vez mais para e·la! (Torcendo as mãos com desespero). E eu nada posso fazer a não ser as rnínhas orações ! Tmo
inquietante espectativa desnorteia-me. (Apoia a cabeça com as duas
mãos).
Mãe - Deixa-me que te diga, filho, e olha que nisso tenho grande
rnáqoa. Não é a mesma coisa perder-se para sempre uma namorada - mesmo às portas do casamento que seja - como perder
um pai. ·t:s ainda muito novo e não te faltarão cachopas e também
de boas famílias. Tens de ir pondo o coração ao largo. Há sofrimentos maiores. Deus os deu, Deus os ajuda a sofrer! ...
António (Um tanto irritado, mas respeitoso) Eu reconheço tudo
isso, minha mãe, mas sinto que me vai faltando o ânimo - apesar
da mãe e todos que me rodeiam ·amenizarem a minha dor. Para
mim a alegria acabou. Tudo se transformou em tristeza à minha
volta, por alguma coisa que me parece não saber entender mas,
pressinto-a, e por isso me causa este mal na alma!. .. Enfim talvez
seja o reviver de outro desejo, que também andava nos vossos
corações. Pode ser que agora os cumpra!. ..
Mãe (Que estava de pé, com roupa nas mãos para deitar na
gaveta da cómoda pára e olha para o filho, bastante surpreendida
para lhe dizer:) Temos aprendido muitas coisas contigo, mas valha-me Deus, não compreendo o que acabas de dizer! O meu pobre
juízo como anda, não o sabe entender ... mas espera ... alguma coisa
me tocou cá dentro ... mas não, não pode ser!. .. (Segue em direcção á cómoda e deita a roupa na gaveta).
António - {Logo que a mãe volta, que fica em pé na sua frente
ele olha-a com tristeza para lhe dizer.) A mãe, está desde há muito
a entender as minhas palavras, mas talvez tenha receio de encarar
a verdade!. ..
Mãe - Não sei, filho, mas parece que entendi que voltarás para o
Seminário? ...
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António (Com firmeza mas respeitosamente) Sim, voltarei para
acabar de me ordenar. Quero tentar passar a vida entre preces e
outros deveres cristãos, como voto por Maria!

Mãe - Nunca me veio à ideia que te lembrarias de tomar essa
resolução, mas, como não posso impedir que o faças, que Deus guie
o teu destino! Mas olha que fazes ainda muita falta, meu filho, e
só essa lembrança me mortifica! Creio que não reparas que já estás
muito agarrado ao mundo! ... Um passo desses, em outra idade,
é aconselhável, mas agora pode ter as suas consequências ... deixa
de falar em coisas ainda tão incertas! Estás na mão de Deus! ...
António - É a minha decisão, mãe. Se acontecer o pior, tudo acabou para mim naquele sentido que aos homens sem responsabilidades espirituais é consentido usofruto. Se possível, depois de formado, aumentarei ainda mais o amor que sinto pela nossa gente.
Não me há-de faltar ânimo! Ficarei contente vivendo no meio deles,
que afinal também é o seu!

Mãe - Pois sim, filho, mas não reparas que, enquanto isso não
toma realidade, o que deixas atraz de ti. Agora que a nossa vida
corria tranquila e em paz é que num instante a tristeza voltou a
nossa casa, que fará quando a abandonares para seguir o teu des·
tino. Já não falo nas dificuldades que surgirão!
António - Tudo se remediará pelo melhor. O Zé, está um homem e
já conhece menos mal as coisas do mar. A nossa casa, felizmente
está desafogada. De resto, eu irei para bem p·erto. O Seminário
fica a dois passos e torna-se fácil de vez 'em quando vir deitar a
mão!

Mãe - (Atalhando) E que mais, meu filho? {A chorar) Não me mortifiques tanto, depois falaremos com mais calma. Não te parece que
estamos a pensar demasiadamente tristes? Andas tão inquieto,
António, por mais que o queiras esconder... ainda agora o teu
irmão Gaspar, chorou e rezou comigo: - porque o padrinho anda
muito triste!. ..
António Quem me dera evitar isso, mas por mais que queira
não atino com o meio de o fazer, e eu sou o causador de todos
nesta casa sofrerem! Pouca sorte! ...

Mãe - Hoje já chega, vê se te vais deitar. Um bom sono deve
dar-te o sossego que precisas. Vamos que já é tarde (Levanta-se
e acompanha o filho até à porta do quarto). Se precisares alguma
coisa chama, que eu ainda espero o Zé, que não demorará muito.
Creio que foi a casa da Maria!
António

-

(Com as mãos na cabeça) Não sei se conseguirei

dor-
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mir ... sinto a cabeça tão pesada e febril ... a sua benção, mãe, e
até amanhã, se Deus quizer.

Mãe -

Deus te abençoe, filho. Faz por descansar, que bem precisas!

Cena V
(A mãe senta-se novamente, pega na roupa e poisa-a novamente
para enxugar os olhos com o lenço). Deus te proteja filho!

Cena VI
Zé -

(Entrando em cena) Louvado
Cristo. (Fica em pé junto da mãe.

seja o nosso Senhor

Jesus

Mãe - Louvado seja a nossa Mãe Maria Santíssima! ... (Levanta a
cabeça). Vens de casa da Maria? (põe o dedo na boca para indicar
que fale baixo, por causa do irmão).
Zé -

(Muito triste) Venho, sim, senhora. A mãe tinha saído há
pouco quando eu entrei, disse a tia Rosa Zagalo. Estão lá tantas
pessoas, mãe; umas choram e outras rezam! ... Mãe, tenho tanta
pena da Maria! ...

Mãe - Todos temos pena dela, já porque morreu, já porque era
boa rapariga! ... A peste também nos pode tocar, estamos à mercê
de Deus!
Zé Maldita doença. Tão nova e bonita: Porque é que o Nosso
Senhor a levou ?
Mãe - (Embaraçada com a pergunta). Altos juízos de Deus, filho! ...
(breve pausa) Talvez o teu irmão te explique melhor!... Mas és
ainda muito creança para compreenderes estas coisas!

Zé - Talvez não compreenda ... Deus sabe bem o que faz!. .. (Depois de certa pausa). Sabe, mãe, Maria não parece que está morta !
Quando lhe deitei a água benta, senti uma coisa que não sei explicar, e não era de tristeza!. ..
Mãe - O que tu sentiste, foi o que to-dos sentem: pena e respeito
pelos que morrem. Mas deixemos isso, filho. e vamos para a cama
que já não é cedo.
Mãe e Zé - Mãe e filho, antes de sair ajoelham-se em frente do
Santuário e benzem-se. Levam o candeeiro. A luz agora é só a da
lamparina.
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Cena VII
António (Após certo espaço de tempo sai do quarto e caminha
lentamente para junto das cadeiras. Aperta com as mãos a cabeça.
Fala consigo próprio, a meia voz.) Meu Deus, que tenho eu que não
posso descansar? ... Que anseio é este que me aperta o coração
e me faz tremer de medo e no entanto como está longe do meu
pensamento julgar que morro?! ... Sofro, porque amo Maria, talvez
demasiadamente? ... (Deu uns passos e fez uma pausa, para continuar.) O meu pensamento parece que se concentrou nela, como
coisa única que existe na vida ... procurando-a persistentemente, como a dizer-me que é grato ao coração sofrer por alguém a quem
demos o melhor das nossas afeições! ... Que peso sobre os olhos
e no entanto não consigo dormir! ... (Senta-se e fica encostado à
cómoda do oratório, em silêncio uns instantes) ... Sim é sempre
reconfortante a oração. (Ajoelha com os braços apoiados no espadar da cadeira, mãos erguidas) Meu Deus, nunca como hoje ajoelhei
a Vossos pés com a profunda devoção dum verdadeiro crente no
Vosso poder! ... Se mereço compaixão, Senhor, fazei com que este
pobre coração sossegue! ... Há uma alma sem mácula que tendes
nas Vossas mãos (vai baixando a voz, como a ficar cansado e sonolento, para continuar) ... imagem que me fita e me não deixa ... sorridente e be!a como nunca a vi ... e como é infinito o Vosso poder
(ainda mais baixo) ... que seja o céu o seu lugar!. .. (encosta a
cabeça às mãos e fica como a dormir. Após alguns instantes, uma
luz ilumina lentamente o Cristo, mantendo-se intensa durante vários segundos, com tudo em silêncio, para a seguir baixar também
lentamente. t: a simulação dum milagre, de que Maria não está
morta.

Cena VIII
Tia Clara - (Logo que apagou a luz que simulou o milagre, ouve-se bater à porta com força e alguém gritar) Louvado seja Deus! ...
Oh, António, oh, comadre! ... Abri a porta ... Louvado seja Deus!. ..

António

- (Acorda sobressaltado e corre para a porta abrindo-a):
Que é, Tia Clara que aflição é essa ...

Tia Clara - (Abraçando-se ao António, falando alto e nervosamente) Alegra-te meu filho! ... A Maria não morreu ... está viva ... louvado
seja Deus!. ..
António - (Surpreendido e contente) Que diz, tia Clara? ... A Maria
está viva? Mãe, ó mãe! (ia a correr para o quarto, mas a mãe e
os irmãos já estavam em cena, e ele abraçou-os cheio de alegria)
Deus fez o milagre! ...
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Cena IX
(Todos à uma perguntavam
de barafunda)

como tinha sido. Cena com um pouco

Tia Clara (Muito emocionada, conta como se deu o milagre:)
Estava tudo a rezar, e de repente ouviram-se uns gemidos e todos
ficaram estarrecidos, Santo Deus! Então a Maria com os braços
atirou o lençol e começou a chamar a mãe, toda alegre e perguntou
o que tinha sido!. .. Todos riram e choraram ao mesmo tempo. Os
pais abraçaram-se à filha doidinhos de alegria. Santo Deus que
nem estou em mim ... só visto, só visto! ... Não se pode contar!
António - Eu vou lá num instante, mãe. (Fez menção de sair, mas
a mãe não deixou).

Mãe ajoelhar

Não, meu filho. Mais tarde lá irás, porque primeiro vamos
para agradecer a Deus tão grande mercê.

Cena X
Abade (Que aparece à porta todo esbaforido)
bém, o milagre deu-se e Deus seja Louvado!

Aqui estou tam-

Todos, em coro O senhor Abade?! ... (dirigiram-se
deando-o com alegria).

para ele, ro-

Abade - Eu mesmo, que venho também orar convosco. Deus nunca
falta a quem a ele recorre - a não ser que o não mereça. (Abraçando-se ao António). Passei a noite na igreja, com as minhas orações e a notícia chegou como mensagem do Senhor! ... Já lá vai a
tristeza, vamos ao que importa agora. (todos olharam para ele muito
atentos:) Sou portador de uma outra nova que vos vai alegrar.
Trata-se do rtestamento do Tio João, seu cunhado (disse para a mãe
do António).

Mãe -

Testamento
nova para todos!

do meu cunhado? Que seja pelo menos boa

Abade É sem dúvida, uma boa notícia. Pouco tempo antes dele
morrer, por sua incumbência, este testamento seria aberto por mim,
precisamente no dia em que o António se formasse. Deixou dinheiro para custear a construção duma igreja, que está depositado
no Banco de Portugal. Deixou apenas como condição que, o novo
padre com o consentimento do Senhor Bispo, me substitua na
Paróquia de Espinho quando eu morrer. Diz mais: Se isto não
acontecer, o testamento será aberto no dia em que o António faça
23 anos o que por estranha coincidência é hoje. Ora como o
António não se ordenou (este ponto também está previsto) o dinheiro
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será para o meu único irmão, e caso este não se encontre vivo,
passará aos seus legítimos herdeiros. Dou cumprimento à sua última vontade, aqui tem. (Entreqou o subscrito à mãe do António).
António - Se a mãe quizesse, o dinheiro seria para fazer a igreja.
Deus fez-nos a mercê de nos restituir a Maria! ...
Mãe (Entregando o subscrito ao filho) Estava a pensar nisso,
filho, mas tu também mandas e pela minha parte faço-o de todo
o coração. Fica arrumado o assunto da igreja, senhor Abade. Teremos uma igreja que a capelinha já não chega.
Tia Clara
pecados.

-

(Radiante)

Deus levará

isso em conta

dos vossos

Abade Este é o dia mais feliz da minha vida. A igreja é também uma dádiva. Que seja em acção e graças do que aconteceu
à Maria! Agora vamos ajoelhar! (Seguem para o oratório e ajoelham
todos).

Terceiro
Cena

Acto
1

Cenário (Fundo, de mar. Do lado esquerdo a igreja nova engalanada e do lado direito uma loja tipo taberna. Alguns figurantes a conversar à espera do casamento do António e Maria
que está na igreja. Saem de dentro dela, duas mulheres de meia
idade - solteironas: Tia Caseira e Tia Nucha que vêm a cochichar).
O diálogo é em linguagem varreira).
Tia Nucha Estes já foram amarradinhos prá bida e prá morte.
Estão nas despedidas. Que Deus os faça felizes, que bem merecem.
Reparastes como tudo está bonito? Num há memora dum casamento assim! ... O altar mete. cubiça! ... Que te parece?
Tia Caseira - Olha, se num habia destar, sendo um casamento tão
riquinho... pra mais, com a igreja a estriar! Foram as cachopas,
amigas da Maria que infe'itaram tudo ó bô ... olha se num era!
Tia Nucha - (Meia confidente, perto da amiga) Num te parece que
o Antono num seria lá muito bô padre? ...
Tia Caseira Cal ate aí mulher! ... Porque disseste isso? Num sabes que num foi por causa das saias quele beio imbora do Semináiro! ...

54

ESPINHO - BOLETIM

CULTURAL

Tia Nucha Oh, mulher, eu sei ... fálo pela pressa que teve de
arranjar casamento. Mas infim, os homes cando gostam duma mulher, são como a sarna ... num é assim? ...
Tia Caseira - É assim é, mas ele já tem caige um corteirão, mulher,
já num bai munto nabo cumo parece! Se dissesses que num deixô
fugir da rede o peixe que a Maria é! Num que la tem escama doirada ...
andas a dormir, mulher!
Tia Nucha - Ele tamem tem de seu, cantas o queriam ... pra mais
é um moço bem pracido e fála que mete cubiça, até parece um
doitor! É o ai Jesus da mãe, (contando pelos dedos): deu-lhe uma
migiganga, correntes doiro e fica a mandar na Campanha, até o
irmão ser mais home!
Tia Caseira Olha que bantage, tanto tempinho a estudar num
habia de saber dezer as coisas bem? Mas olha, que a Maria é uma
cachopa tirada das canelas, toda a gente sabe disso! E tambem
sabe ler e escreber munto bem, pois andou na senhora Mestra do
Abade! Faz rendas de todos os feitios e na bida de casa ninguém
lhe leba a palma. Os pais são doidinhos por ela ... numtêm oitra!
Tia Nucha Sabes ,que depois de lhe ter dado a peste, parece
que ficou mais bonita! Coitadinha, parecia mortinha de todo. Quem
nos diz que num seria bruxedo ... há tanto quem nos queira mal. ..
num achas mulher?
Tia Caseira - Tarrenego ... mulher, milagre, milagre é que foi! Toda
a gente rezou por ela e Deus Nosso Senhor atendeu! Agora P. que
se biu, como o pobo gosta deles!
Tia Nucha - Tamem o ti João Sapateira, num ficô cum apelido: do
morto, por se ter levantado do caixão cando ía pro cemitero, já no
Facho? Até largaram tudo ·e fugiram ... uma coisa assim! E sabes
lá cantos se interraram bibos? A peste dá, a pessoa fica cumo morta
e às vezes nustá, Caseira! ...
Tia Caseira - Nossa Senhora, caté estremeço toda im me lembrar
que uma pessoa pode ser interrada biba! Santo Deus nos acuda.
(Benze-se).
·
Tia Nucha - Cala-te cum as coisas tristes, mulher. Olha lá, que te
parece o testamento do tio do Antono, que istaba in Africa? Que
segredo, já biste? E ninguem sabia nada ... uma coisa assim!. ..
Tia Caseira Jástás a ser coscubilheira,
mulher ... queria que te
dessem sastifação?...
Tu támem num tens os teus segredos? ...
Julguei que não! ...
Tia Nucha - (Zangada) Questás práí a dezer ... atão sô coscubilheira? ... Parece que num gardas respeito por mim! ... Bôme imbora!
(Faz menção de sair) Olhai, gente! ...
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Tia Caseira (Agarrando-a pelo braço). Num faças caso mulher.
Num bês que foi a mangar contigo? Mas támem tedigo, num queiras
pracer uma santinha ... que num sabespartir um prato ... (Disse com
ironia).
Tia Nucha - Cala-te aí. Olha o casamento a sair. (Correm as duas
para a porta da igreja apreciar o casamento) ...

'

Composição do Casamento - (Os noivos à frente, ladeados pelos
padrinhos. As raparigas vêm de lenço na cabeça, mas branco é
só o da noiva. Todas trazem xales finos no braço esquerdo. Vestem
saias escuras rodadas e blusa ou paletó curto, de rendas à época.
Calçam chinelas pretas. Os homens: Fato escuro e chapéu preto
com sapatos da mesma cor. É tradicional o uso de confeitas. Elas
trazem-nos em sacas e os homens nos bolsos).

Cena li
(Logo que o casamento sai da igreja, todos se despedem do senhor
Abade, que os acompanha até à porta, para em seguida saírem em
cena, ficando apenas as duas solteironas, que continuam o diálogo
interrompido).
Cena Ili
... Sim, sinhor (diz a Tia Nucha em continuação) parece que foro
feitos um pro oitro! (Suspirando) Ai ... Caseira,. .. támem fomos assim nobas e escorreitas ... bô tempo que já num bem mais ... estamos bélhas, num te parece !
Tia Caseira - Atão, mulher, quem andô num tem prándar ... mas
olha que pró que bejo im algumas nobas ... inda no há munto que
dezer! (Dá uns passos muito vaidosa).
Tia Nucha munto peores
num te larga

Inda lá ías, não?... Já se tem bisto coisas peores,
(Chegando-se mais pra ela) Por isso o Remei gado
atão é ôno é? ...

Tia Caseira Já biro, gente, como esta mulher é difamadeira ...
como és esperta pra lebantar falsos testemunhos ... estô admiradidinha (Disse falsamente escandalizada mas um tanto vaidosa) Se
alguém te oibia logo futuraba male ! Num sabes que a lingua do
povo é muito grandi? ... Mas quinzoneira esta !...
Tia Nucha Ah! ... Atão eu é que some inzoneira? (Disse com
leve riso). Cuidas que os oítros andam dolhos fichados? ... Ah! Caseira, Caseira, andas perdidinha de todo ...
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Tia Caseira (Meia agastada). Olha que tu nume faças falar ...
julgas candas munto incoberta, mas o rabinho anda de fora ... Olha
lá: porque num mandas calar a boca do João Saragoça, canda a
dezer pelas tabernas que se quizesse casaba cuntigo? Porque não
o calas, és capaz de desmintir? ... (Meia enfatuada) Eu bem sei que
num há nada de mau... mas sabes que o pobo anda sempre a
espreitar ...
Tia Nucha (Toda vaidosa) E antão, mulher, num temos dereito
comás oitras de arranjar um home? Olha quinda num somos belhas
de todo ... (Riram-se as duas) Mas falemos em coisas seras. Como
te queria dezer inda agora, o tio do Antono isteve im Africa, no
imbriz, onde era pescador e beio de lá munto malzinho. Como tinha
escapado de ser comidinho por uma cobra e diz que foi a Nossa
Senhora da Ajuda que le baleu, mandou chamar o senhor Abade
e deu-lhe um invelope fichado. Era o seu testamento. Nele dezia
que ficaba no Banco esquece-me agora o nome... era num
banco muito rico dinheiro, pra cando o sobrinho se formasse, fazer uma igreja, mas cum a condição de logo que o senhor
Abade morresse, o senhor Bispo cunsentir, ficar ele cum a Paroquia pra sempre. Intendestes?
Tia Caseira -

Mas ele num se formou e sempre fezerom a igreja?

Tia Nucha - Nem me deixas acabar o resto, mulher. Ora como o
Antono num saiu padre, o dinheiro foi pra fazer a igreja, porque
tinha lá umas alcabalas esquisitas que só eles intendem. Foi assim
direitinho. E o casamento demorô até a igreja estar pronta. Foi uma
esmola boa, pois a capela dos Galegos já era muito pequenina,
num daba pra todos ficar abrigados e estaba também munto belhinha!
Tia Caseira
graça pela
padre, mas
É gente de

Há quem diga que foi pelo Nosso Senhor fazer a
Maria. Mas de qualquer maneira é bô. Num foi cumo
foi cumo noibo. O nosso Senhor sabe bem o que faz.
munta deboção, lá isso é !

Tia Nucha Há males que bem por bem. Se num fosse ter-lhe
aparecido a bicha, a igreja num se fazia. Cumo ele se bio aflitinho ...
mas tebe corage pra matar!
Tia Caseira - Foi Nossa Senhora que lhe guiou a espingarda, num
achas? Até estarreço em falar nisto ... mas bale andar por cá ...
ó se bale !
Tia Nucha Olha, escuta, bem aí a rusga, é a "mansidão» que
toca. Bamos ber. (Vão as duas ver chegar a rusga, que entra em
cena).
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Cena IV
Discrição da Rusga e música - (A rusga é composta, pelo menos
de dez pares. Estes estão vestidos à vareira, inclusivamente descalços. Os instrumentos são. harmónio, violão, viola, cavaquinho e
férrinhos. Os tocadores também dançam. Logo que chegam ao
largo da igreja formam roda dobrada, isto é: a rapariga por dentro
e o rapaz por fora. Dançam a «Mansidão» música que acompanha
os cantadores do desafio, que se dá entre um rapaz e uma rapariga.
Desafio
Cantadeira
Tem uma nova igreja bis
Nossa Senhora da Ajuda bis
Linda que até mete inveja
P'ra que sempre nos acuda
A Maria e o António - bis
Fizeram bom casamento bis
Expulsaram o demónio ...
E foi tudo a salvamento
Lá de riba do outeiro - bis
Vejo o teu barco arribar - bis
Mas não julgues com o cheiro De te querer namorar ...
Descobriste o meu segredo - bis
Não me quero desculpar bis
Foi p'ra te livrar do medo
de me quereres p'ra casar
Gosto dos nossos rapazes bis
Mas só dum para casar - bis
Tanto namoro me fazes
Que não desejo escapar !
Confia na amizade bis
Daquela que te escolheu Com a benção do Abade
Meu coração será teu !

bis

bis

58

ESPINHO - BOLETIM

CULTURAL

Cantador

E se o mar se encapela - bis
Temos bem quem nos acuda bis
Vamos logo ter com ela
Nossa Senhora da Ajuda
Haja festa e arraial bis
Porque a Maria casou - bis
Peixe de tal qualidade
Nunca o António pescou !
Vais muitas vezes à praia Não só p'ra ver arribar Mas também molhar a saia
Só pra me fazer olhar ...

bis
bis

Tu simpatizas comigo bis
A coisa vai-se arranjar bis
Eu simpatizo contigo
Vai tudo mesmo a calhar
Deixei uma vela acesa bis
De promessa no altar bis
És meu peixe, com certeza ...
Mas ainda podes saltar !
Vamos embora rapazes bis
Que a boda vai começar - bis
Deste peixe sois capazes
Na vossa rede pescar? ...

(A rusga, logo que termina a sua actuação sai de cena sempre a
tocar até dar a impressão que se ouve ao longe: cantando e tocando cada vez mais baixo. A tia Nucha e a tia Caseira saem integradas na Rusga).
Mutação de cena Acabou a fase retrospectiva. O cenário é o
do primeiro acto. Logo que a Rusga deixou de se ouvir, procede-se
rapidamente à mutação da cena, para o acto continuar. Uma vez
feito, entram em cena: Arrais e o Jornalista).
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Cena V
Jornalista - O acontecimento que me contou é digno de ser descrito no livro que ando a preparar, porque, além do mais, julgo
tratar-se dum verdadeiro milagre, em face dos preceitos seculares
da Igreja! Chamemos-lhe assim porque é bastante singular
na vida Humana! ... A circunstância da sua singularidade torna-o mais
aliciante e além disso, fica integrado como episódio da vida Nacional, como história da epidemia mortífera, a que deram o nome:
de peste bubónica !
Arrais - Casos se deram, e estes de estarrecer, dado que a peste
não era moléstia conhecida! O aspecto, aparentemente era a morte, mas ficou esclarecido mais tarde, que nem a todos atingia mortalmente e por isso, foram enterrados vivos!
Jornalista - Foi justamente o que aconteceu, disso há provas concludentes. O receio da epedemia alastrar demasiadamente, obrigou
a rigorosas medidas de precaução, e nesta conformidade, os atingidos começaram a ser enterrados somente depois de largas horas,
ao passo que antes eram rapidamente enterrados, razão porque
inúmeros infelizes ficavam apenas no seu estado aparente de morte. Foi verificado mais tarde, pelas posições da ossadas encontradas nas sepulturas, o que teria sido a agonia dos enterrados vivos.
Foi um acontecimento inconcebível.
Arrais - ~ bem verdade. Foi uma tragédia que deixou a sua marca
bem visivel em Portugal, com mais largas consequências nos povos
ribeirinhos. O Porto sofreu largamente. Como sabe, a cidade teve
um cordão de soldados com postos sanitários para evitar o contacto com o exterior, mas a maldita doença passou e atingiu os
arredores! Aqui deixou marcadamente os sinais! ...
(Nessa altura o diálogo foi interrompido por uma voz que do fundo
da cena chamou):
Maria Arraís
Maria -

-

António.

Oh, António.

(Virando-se,

respondeu:

Maria?

Anda jantar, que os rapazes já chegaram e têm fome! ...

.tornallsta - (Bastante surpreendido, olhando para um e para outro)
Como? ... António e Maria?!. .. Pois são?! ...
Arrais (Chamando a Maria, sorrindo para o jornalista). Somos,
como vê, o António e a Maria, principais protagonistas do acontecimento que lhe acabei de contar. Foram os sofredores e também
os agradecidos a Deus, pela mercê recebida, que mais arreigou
no nosso coração o seu amor !
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Maria (Chegando-se para junto dos dois) Boa tarde, senhor.
Está, pelo que noto, bastante admirado. Foi Deus que foi nosso
amigo, fez um grande milagre !
Jornalista - Dando-lhe a felicidade, como vejo. E também, segundo
ouvi: herdeiros! Como isto, por fim, é encantador! O milagre do
amor de duas almas, é sempre um exemplo vivo, quer para sofrer
quer para gozar a vida !
Arrais - António (Respondendo ao jornalista) Na idade dos sonhos e dos anseios, quando ainda o nosso inexperiente coração
deseja viver as emoções naturais das afeições, embora o rumo da
vida ainda se mantenha de horizontes indecisos, mas que deslumbramos promotores e aliciantes, surgiu-me uma paixão sincera: Maria. Era, e ainda continua a ser um grande amor! Nem sequer nos
lembramos, nossas idades, que a primeira felicidade poderá durar
sempre e em boa verdade assim não aconteceu! Mas isso já vai
muito longe, e logo que passou, começámos a viver a felicidade
que nos advem do nosso pequeno mundo e do infinito amor que
temos aos filhos que Deus nos deu. É este o nosso caso! ...
Maria - (Envaidecida). Dois rapazes, sadios e bons, que continuarão o pai na vida do mar, se Deus o permitir.
António (Virando-se para o jornalista a rir) Falta apenas uma
Maria! ... Mas isto vai devagar ... ainda teremos tempo, não é assim, Maria?
Maria - (Rindo um pouco envergonhada) Nunca se está bem com
a felicidade que se disfruta. Se estivesse na minha mão satisfazer
tal desejo? ...
Jornalista (Rindo-se) As. vezes isso é pura verdade e também
depende das pessoas! Seu marido, como sabe, sente-se contente
e feliz e se há nele qualquer ambição é apenas para o vosso bem!
Se fosse ambicioso sobre outro aspecto, não teria oferecido o dinheiro para fazer a igreja! É uma ética que sai do coração! (E virando-se para o António) Seu tio, que deixou o dinheiro para a igreja,
porque não custeou as ·despesas para a sua formação?
António - É que o tio, quando morreu, meu pai ainda era vivo. Era
sócio e arrais da campanha e como ganhava bem, podia trazer-me
no Seminário. Andava já há certo tempo adoentado, e quando se
deu o naufrágio, ninguém foi capaz de o impedir de lá estar nem minha mãe agarrada a ele, a chorar! Daí resultou que do esforço que fez a dirigir o barco e molhado inteiramente, apanhou
uma pneumonia, da qual morreu, pouco tempo atraz de meu tio.
Jornalista Imprevisto bastante doloroso, que guiou os acontecimentos para outro rumo e por isso tudo se modificou, não é verdade?
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António Foi assim. Os acontecimentos
ditaram a minha sorte.
Nada a fazer agora! De muitas maneiras se chega à felicidade!
(Virando-se para a Maria) Vai buscar os rapazes para este senhor
ver. (Para o jornalista) Ficará a saber o que foi capaz de dar uma
morta ... viva ... (riem-se os dois).
Jornalista

-

(Jornalista

atalhando):

E um ex-Seminarista!

Maria - (De volta com os rapazes).
bastante buzios, mas isto passa-lhes.
senhor? ...

...

Aqui estão os herdeiros. São
Então não dizeis nada a este

Cena VI
Rapazes (Erguendo as cabeças,
(disseram um de cada vez).

risonhos)

Boas tardes,

Jornalista Boa tarde. (E estendeu-lhes
a mão) Belos
realmente. (dirigindo-se
aos pais) Vão ser pescadores?

senhor

rebentos,

António Ainda não está resolvido. Um, pelo menos, seguirá a
vida do mar, o outro, Deus o dirá! Contudo a sua aplicação ao estudo fará depender a escolha! ...
Cena VII
Abade (Entrando em cena). Estou a ouvir ... Um deles, talvez o
mais pequeno, há-de parochiar esta igreja - se Deus o permitir pois há uma grande dívida a pagar!...
Pode ser que se realize o
sonho da família!. ..
Abade - (Continuação - Todo o grupo ficou surpreendido
com a
chegada do Abade, que continuou): Boa tarde. (Dirigindo-se
ao Jornalista): Desculpe o atrevimento
de os interromper,
mas faço já
parte desta família ...
Jornalista Creia sinceramente,
que tomo a sua presença como
necessária, porque além· da muita estima, há a promessa de me
não ausentar sem me despedir do senhor Abade, o que farei daqui
a momentos! E já agora, dada a gentileza desta tão agradável convivência e a liberdade que tenho tido de me manifestar através
desta tão útil troca de impressões, faço votos para que saia realizado o sonho desta família, pela formatura dum dos seus filhos·
padre!
Abade Eu apenas sou o Pastor desta Comunidade, e como tal,
sentiria uma grande alegria, se o sonho que trago no coração se
realizasse. Sempre fui obedecido
sem qualquer constrangimento,
daí a paz que sempre se respira !
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Maria - A bondade e a dedicação do senhor Abade, a todos prende muito, razão porque tanto lhe queremos! ...
Jornalista - Assim o adivinho e melhor compreendo. Mas também
estou de acordo que entra muito em conta a matéria prima, que é
a base. Não será assim, senhor Abade ?
Abade Perfeitamente
tenho a queixar-me.

assim. Mas creia que quanto a isso nada

Jornalista - Tenho necessidade de os deixar, mas se consentirem,
voltarei mais vezes_ Tenho ainda pormenores a saber. (Virando-se
para o António) Que os seus muitos e preciosos conhecimentos me
facultarão. (Pôs-lhe a mão no ombro).
António t: com alegria que o esperarei, por isso não deixe de
aparecer. Olhe que também tenho muito interesse na nossa troca
de impressões. Esta terra, vai, por certo, ocupar algumas folhas
do seu livro e isso será muito importante para nós.
Jornalista Pois com certeza e não farei favor alqum. t: sobremaneira um desejo muito justo, além, como é óbvio, de valorizar o
meu trabalho !
Abade - (Chamando a atenção do jornalista). Já agora, permita que
tenha um devaneio). Como lhe foi contado, deu-se um grande milagre (aponta os meúdos) e sob o signo dum grande amor veio a multiplicação! Eram precisos sucessores, para continuarem a vida arriscada do mar! E, muito justamente se pode dizer, que foi desta
cepa que o lnclito Infante de Aviz, modelou: valentes marinheiros,
sábios mariantes, e famosos capitães, que levaram as naus de
Portugal às descobertas de novos mundos de projecção universal!
Feito inédito, que intemeratos bandeirantes alicerçaram, estabelecendo convivências de sentido humanitário, e seguidos de abnegados missionários que espalharam a luz do amor e a fé, através
dum cristianismo imorredouro, base duma civilização que glorificou
a nossa querida Pátria! Nós aqui, nesta tão amada Comunidade,
continuaremos a contribuir, para que não faltem pioneiros!
Jornalista - Tem beleza, essa demonstração de muito querer à nossa querida terra! Foi, inegavelmente, a valentia de homens esforçados desta pequena Nação que fez o Império que hoje disfrutamos!
Nunca julguei que num ambiente tão simples, poder encontrar o
verdadeiro sentido das coisas belas e tanto apego às tradições! ...
Obrigado, por estes momentos tão proveitosos e felizes que aqui
passei! Esta circunstância alicia-me a voltar breve e mais demoradamente aqui estar! A vossa convivência é verdadeiramente cativante! ... (Começa a despedir-se) Até breve!
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Abade - Permita que o acompanhemos até ao fim do Largo (E para
os outros): Vamos.
Jornalista - É gentileza que me desvanece e que agradeço de todo
o meu coração!
(Todos acompanham o jornalista
nar-lhe durante algum tempo).

até à saída de cena, ficando a ace-
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INTRODUÇÃO
A leitura do estudo linguístico de Ana Maria Simões Lopes
da Silva: «O Vocabulário Marítimo Português e o Problema dos
Mediterraneismos - (1), sugeriu-nos este pequeno trabalho sobre o
Vocabulário dos Pescadores de Espinho, uma vez que aquela autora, no prefácio que antecede o seu excelente estudo, depois de
dizer que fizera inquéritos linguísticos completos na Póvoa de Varzim, Costa Nova do Prado, Nazaré, Peniche, Sesimbra e Sines,
afirma ter explorado mais superficialmente
outras localidade marítimas entre as quais a praia de Espinho.
Ao verificar, efectivamente, em Espinho, algumas variantes
linguísticas no que respeita a nomes de partes de barcos e das diferentes redes, resolvi, com a ajuda do seu livro e do questionário por si elaborado, fazer inquéritos directos a vários pescadores
da Campanha de Espinho na presença do material piscatório.
O presente trabalho, que segue o método de apresentação
utilizado por Ana Maria Simões Lopes, não pretende mais do que
ser uma pequena e modesta achega ao seu valioso estudo para o
conhecimento, tanto quanto possível completo da linguagem marítima dos pescadores de Espinho, no que respeita à nomenclatura
das partes do barco, redes, acessórios e apetrechos que hoje utilizam ou já foram utilizados na sua actividade piscatória.
Entre os pescadores interrogados quero salientar os srs. Artur
de Pinho Branco Miguel, de 58 anos e Alvaro Maranhão, de 64 anos.
Como se sabe, os pescadores de Espinho são, na maior parte, oriundos da praia do Furadouro (Ovar). Dedicam-se sobretudo
à pesca da sardinha ainda por processos rudimentares, os mesmos
que utilizavam no século XVIII quando aqui se fixaram e construiram
os seus palheiras. hoje desaparecidos.
A este processo de pesca chamam-lhe pesca de arrasto ou
artes grandes ou da xávega, o qual se faz empregando um grande
barco e uma grande rede.
Em Espinho chegou a existir seis
sardinha em actividade símultánea, cada
tripulação de cinquenta camaradas, trinta
e catorze no da terra, o que dá um total
soas.

( 1)

campanhas de pesca da
uma das quais com uma
e seis no serviço do mar
de três centenas de pes-

Dissertação de ttceocieture em Filologia Romênice, apresentadaà Faculdede
de Letras da Universidade de Coimbra, em Janeiro de 1970.
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Hoje existe apenas uma campanha com um barco mais pequeno, que comporta uma tripulação que varia entre vinte e dois
a trinta camaradas.
A redução a uma só companha e a diminuição do barco, deve-se segundo se julga, às despesas avultadas com o pessoal e aos
fracos lucros obtidos por este processo de pesca.
No tempo das seis companhas assistia-se, muitas vezes, ao
que se chamava ricaxia (1), isto é, a luta entre dois barcos que,
tendo largado as redes ao mesmo tempo, se colocavam depois a
par numa corrida para chegar primeiro à praia com o fim de melhor
vender o pescado.
Estas ricaxias, segundo AI varo Pereira, «resultava sempre em
grande alegria e algazarra com incentivos aos da campanha própria,
~ dichotes geralmente depreciativos
e com asneiras à mistura, para
os da companha concorrente»,
procedimento que acabava na maior
parte das vezes, em grande pancadaria.
Para evitar os desacatos entre as companhas, a Capitania de
Aveiro que na altura superentendia
na praia de Espinho, viu-se na
necessidade de publicar um edital para pôr cobro a semelhantes
atitudes (2).

( 1)
(2)

Mo/7'0grafia de Espinho de A/varo Pereira,
EidiNtl: -

Per« conhecimento

1970.

das campanhas

da pesca de Espinho

se pu-

btic» o seguinte :
1.2

-

É proibido
nos

2.2

-

1É

do

irem os bercos das campanhas

mínimo

4.2 -

marcados

para o mar levando me-

certiticedo.
emes de raiar o
de <noite no mer,
no

p'l"Otbrdo rrem os barcos para o mar

como proibido

3.! -

rde tripulantes

A primazia

é que fiquem fundeadas

pertencerá

em escolher lanço

das compeohes,

seguindo-se-lhe

·escala começará

a vigora"

Todos os bercos

dia,

bem

em cada dia a cada uma

as outras

por

ordem.

A

seguinre

em 1 de Maio corrente.

devem estar prontos a sua vez afim de não prejudi-

carem os que se lhe ·seguirem.

5,! -

O~ bercos que nio
vez nos

lenços,

estiverem

vendo-se já

oapBlf'elhados e prontos

e

a tomar a sua

luz do sol, só tomarão

a vez no

iim

de todos.

6.' -

Não poderão
primeiros

seguir para

o mar

qualquer

lanços tenham concluído

os primeiros

tenços, ee ordene

Bl'rebemação, 1t9m a preferênda'

outro

barco

sem que os

a sua vez; concluídos

que o primeiro

lanço

que 'Se}11m

que passar a

nesse lanço e assim sucessivamente.

C11<piMniado Porto de Aveiro,

6 de Maio -de 1901.
Jaima Affreixo
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Além da pesca da sardinha na qual se utilizava o barco da
campanha, houve ainda em Espinho a pesca do caranguejo e outro
pescdo que se fazia com bateiras e com outras redes.
São os diversos tipos de embarcações e os diversos sistemas
de pesca que aqui se utilizam ou utilizaram que vamos passar a
descrever.

TIPOS DE BARCOS
O BARCO DA COMPANHA
O barco da companha também chamado barco do mar é uma
embarcação de fundo chato e de proa alta, assemelhando-se
muito
aos antigos barcos dos -Vlckmqs-.
Na proa existe o cavernil da proa, limitado
coberta, prolongada
pelos gurfiões.

superiormente

pela

A coberta é limitada por sua vez pelo arco da proa, formando um paneiro, onde os pescadores
guardam os respectlvos
forramentos.
Junto ao bico da ré há um calço que serve para apoiar a
rede. Mais abaixo fica o descanso da forcada onde se firma uma
vara de madeira a que se dá o nome forcada. Mais abaixo ainda
encontra-se
uma argola a que chamam armela, para em caso de
necessidade, se enfiar o macho da boça.
Tanto à proa como à ré existem umas abraçadeiras de ferro
para dar maior resistência ao costado que é comportado pela cinta,
tendo de cada lado os respectivos ferros da boca. No interior existem umas tábuas que protegem o costado, chamadas dragas.
No bordo do costado há duas chumacelras onde se introduzem os escalamões, sobre os quais assentam os remos. O que está
mais perto da proa chama-se o remo da proa ou maião. O outro é
o remo da ré.
Cada remo é constituído pelo cano e pela pá. A meio existe
o cágado com um orifício para entra o escalamão e é equilibrado pelo
tarma e reforçado pelo arreatamento.
trastes

Em cada remo trabalham
e se chamam metedores,

dez homens, quatro sentados nos
quatro de pé e dois aos cambões.
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Ao remador que vai ao cano chama-se caneiro e um dos que vão de
pé chama-se espiador. Todos os remadores colocam os pés nuns
suportes de madeira chamados tostas.
O chefe do barco é o arrais do mar que dirige os trabalhos
do lançamento da rede e vai sentado à ré no chamado paneiro
pequeno.

A BATEIRA

Em Espinho houve outrora umas boas dezenas de bateiras
que se dedicavam à pesca do caranguejo, pesca esta a que se dá
o nome de mugiganga.
Hoje existe uma ou outra. pela falta de peixe que se tem
sentido assim como a concorrência dos adubos químicos para as
terras, destronando o adubo marítimo constituído pelo caranguejo
e a que se dava o nome de mexoalho.
A bateira é uma embarcação de 5 a 7 metros de comprimento, de fundo chato e dois bicos, sendo o mais alto o da proa.
Possui um cobêrto para guardar as roupas.
O costado termina, na parte exterior, pela cinta e é constituído pelas cabernas e braços de caberna. Na proa existe o cabernil
da proa e na ré o cabernil da ré.
Os trastes assentam sobre uma tábua - a draga. Em frente
de cada traste há duas pequenas tábuas assentadas sobre os braços das cabemas onde se coloca um estribeira para os pescadores
porem os pés ao remar.
Os remos são constituídos pelas mesmas partes que se utilizam no barco da campanha: cano, pá, cágado e tarrna, e são enfiados também no escalajnão que assenta na chumaceira.
O fundo da bateira é coberta pelos paneiros ou assais.

VOCABULARIO

Pescadores

DOS PESCADORES DE ESPINHO

transportando

os rolos

de corda

para bordo do barco da companha
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Aparelhando
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o barco da companha

para a pesca da sardinha
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arribando

para a praia.

do mar dá ordens
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Alando o barco para terra
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SISTEMAS DE PESCA

REDE DE ARRASTO OU DA XAVEGA
A arte de arrastar, rede de arrastar, xávega ou xávena utiliza-se na pesca da sardinha. É constituída por um saco que é a parte
da rede de malha mais fina onde é aprisionado o peixe.
Este saco é formado por paineis com oito muros separados,
tendo os seguintes nomes: cuada, meia cuada, alegras, bastes,
meios bastos, cuada rasa, bocada rara e folhas de boca.
As partes laterais da rede chama-se mangas, cada uma das
quais é constituída por cinco peças: alcanela, caçarete, regalo, me·
zena e claro.
Este conjunto é contornado por pequenas peças chamadas
chumbadas que juntamente com as pandas, que são umas pequenas
boias de cortiça, sustentam a rede à flor das águas.
As mangas terminam no calão onde são fixadas as cordas
que têm geralmente o comprimento de 25 a 30 metros.
Numa das extremidades do saco prende-se um flutuador, antigamente em forma de pipo, chamado calimbo e que tem uma dupla
função: evitar que o saco desça demasiado e anunciar a posição
do saco.
Ainda se utilizam uma boias para anunciar o princípio da rede
que se chamam calas.
A posição da rede no barco é a seguinte: o saco vai ao bico
da ré, alongando-se sobre a corda; as mangas vão no interior do
barco.
O barco ao entrar no mar deixa ficar em terra uma ponta
do cabo, chamado reçoeiro e quando estiver a cerca de três ou a
quatro quilómertso da costa é lançada a rede. A este local dão o
nome de largadouro.
Depois de lançada a rede, voltam para terra trazendo o cabo
de mão da barca. Ambos os cabos são engatados nas cordas que
são puxadas por juntas de bois. Os engates para as cordas dos
bois chamam-se tramelhos.
Enquanto as juntas de bois puxam a rede um pescador chamado calador dispõe a corda novamente em rolos.
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Nos tempos de grande pescaria, sempre que havia o perigo
de o saco rebentar, por excesso de peso, juntava-se-lhe outro, ao
chegar à praia e que tinha o nome de funda.
Quando o lanço chega à praia, o peixe é retirado do saco
com rapicheis ou redanhos, espécie de sacos grandes de rede que
os pescadores dependuram num bordão e transportam até ao local
de venda na praia onde espalham em montes.
No tempo em que a pesca era abundante faziam-se montes
grandes chamados lotas. Hoje como o peixe é mais escasso fazem-se montes mais pequenos a que dão o nome de macolas.
Um rapichel ou redanho contém duas ou três macolas.
As macolas feitas, são depois leiloadas entre as peixeiras
(mulheres dos pescadores que vendem o peixe) e negociantes que
se chamam mercanteis. Quem faz o leilão é geralmente a mulher
do arrais de terra, que é aquele que orienta os serviços da recolha
e arranjo das redes.
Os pescadores que consertam as redes chama-se redeiros
e auxiliares de redeiros e são geralmente os mais velhos que já
não têm forças para «irem ao rnar-. Há ainda os atadores que são
os que atam o gado à corda.
As peixeiras

vão depois vender o peixe, nas suas canastras

à cabeça pelas ruas da cidade apregoando:
De Espinho viva !
Sardinha do nosso mar!
Vivinha a saltar !
Como cavala !
Chicharrinho do nosso mar!
ó que ~capara assar!
Antigamente, se a pesca era abundante, o proprietário da
campanha distribuía pelos camaradas uma certa quantidade de peixe
a que chamavam teca, que também, por vezes, era distribuída aos
donos do gado.

MUGI GANGA
Houve também outrora, na praia de Espinho, algumas bateiras que se dedicavam à pesca do caranguejo, produto preferido
pelos lavradores da região para adubar as suas terras.
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Para esta pesca usava-se uma rede de arrasto, mais pequena, chamada mugiganga e que era constituída por um saco de sete
a nove metros de comprimento e cuja malha era guarnecida pelas
tralhas de cortiça e pandulhos. Este saco de malha miúda era composto pelas fisgas e pelos ganchos terminando pelo pau de calão,
a partir do qual se fixam os cabos de arrastar. Possui duas bandas
laterais cada uma das quais com sete peças.
A tripulação
panhas.

era constituída

por cinco

A expressão que se usava antigamente
processo de pesca era andar à barga.

camaradas
para

das cam-

designar

este

MANJUEIRA
Era uma rede de pequenas dimensões que era canjada na
maré baixa ou areínhos com umas estacas espetadas na areia, e
que se recolhiam na vasante seguinte. Nesta rede pescava-se o
robalo, o sável e a solha.

CHINCHORRO
É uma rede comprida constituída por uma panda mestra, fisgas e cópios. Da panda mestra sai o saco.
As fisgas são panos de rede, superior e inferior que ligam
o saco aos entralhes. Os cópias são os panos laterais. Ao conjunto
das fisgas e dos cópias dá-se o nome de bocada.

CHINCHA
É uma rede

mensões.

semelhante ao chinchorro
mas de menores
Emprega-se nos locais mais baixos da costa.

di-
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As juntas de bois puxando a rede de arrasto
enquanto o calador vai enrolando a corda
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GLOSSARIO
O presente glossário regista todos os termos marítimos usados pelos pescadores de Espinho. Os termos em tipo de letra mais
grossa não vêm mencionados no livro de Ana Maria Simões Lopes.

abraçadeira, s. f.
alar
alcanela, s. f.
alegras, s. f. p.
arco de proa,
areínhos, s. f. p.

arrnela, s. f.
arrais do mar
arrais de terra
'3rreatamento, s. m.
arte de arrastar
atadores, s. m. p.
assais, s. m. p.
bandas, s. f. p.
barco da campanha
barco do mar
bertedouro, s. m.
bastas, s. m.
bateira, s. m.
bico, s. m.
boca, s. m.
bocada, s. f.
bocada rara
bordão, s. m.

cabernil, s. m.

~ ferro que reforça o costado do barco.
pôr o 'barco em terra.
quitnta parte das mangas da orte de arrastar, a partir das cordas. ·
u.m dos muros do saco da rede de arrastar.
limite da coberta.
baixios de are-ia.
pequeno aro onde se fixa o cabo oue '[J<JSsa à. popa do 'barco.
chefe do barco.
chefe doe serviços de terra.
corda que reforça a wnião do cága<k>à
tarma.
rede de arrastar.
os que atam o gado à carda
o mesmo que pomeiros. .
nome dad-0 às duas partes· da arte de arrastar que conduz ao saco.
barco de proa e '[>OPa alta utilizado na
arte de arrastar.
- o me'Smo que 'barco da componha:
- pá roncava de madeira para tirar a água
do barco.
- um dos muros do saco da arte de arraeto».
- embarcação com.duas proas e fundo chato.
- terminação da proa do 'barcoda corwpamha.
- entrada do saco da arte de arrastar.
conjunto das fisgas e dos cópias do ohinchorro.
um dos muros do saco da rede de arrastOll".
- estaca de madeira que serve para awxiliar
a saída da rede e transportar os rapioheis e as cordas.
caverna da proa e da ré,
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do calão

caçarete,

s. m.

cágado,

s. m.

-

calimbo, s. m.

-

camarada, s. m.
cambão, s. m.

-

canastra, s. f.
caneiro, s. m.
cano, s. m.
cavernil, s. m.

-

calador, s. m.
calas,

s.

f. p.

chincha, s. f.
chinchorro,
chumaceira,

s. m.
s. f.

chumbada, s. f. p.

cinta,

s. m.

claro,

s. m.

coberta,

s. f.

-

-

cópias,

s. m. p.

-

cordas,

m.

-

costado,

s. m.

cuada, s. f.
cuada rara

descanso da forcada
dragas, s. f. p.

-
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conjunto do reçoeiro e mão de boia que
anum.oi.ao princípio da rede.
quarta porte das manqas da rede de arrasto a partir do saco.
reforço <k madeira a meio do remo onde
se enfia o escolamão.
pescador que dispõe as coroas em rolos.
boias que anunciam o 71rincípio da rede.
boia para anunciar a posição do saco de
arrastar.
tripuJ,ante do barco da componha.
pequeno cabo atado ao punho do remo qwe
seri.~ para os camboeiros remar.
cesto para o transporte do pmxe.
remador sentado que vai ao cano.
punho do remo.
caverna do arcaboiço do barco da companha.
arte de arrastar semelhante ao chsnchorro mas de menores dimensões.
arte de arrastar de pequenas dimensões.
pedaço de madeira sobre o qual giram os
remos.
'[)€quenasIJ€Ça8de chumbo que com as pandas conservam as redes em posição vertical.
limite exterior do barco da campanha.
primeira parte das mamgas da rede de arrastar a partir das cordas.
cobertura da proa e da 'fKYPª·
'[><JIUOS laterais que constitirem a bocada
do chsnchorro.
conjunto de cabos que compõem a rede
de arrastar.
parte externa do barro da componha que
merqulha na água.
um dos muroe do saco da rede de arrastar.
um dos muros do saco da arte de arrastar.
calço na ré da barco da companha sobre o
qual se apoia a forcada.
tâbua« sobre as quais assentam os trastes.
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escalamão, s. m.
espiador, s. m.
fateixa, s. f.
ferro da boça
fisga,

-

s. f.

fisgas,

s. f. p.

folhas de boca
forcada, s. f.

-

forramentos, s. m. p.
funda, s. f.
ganchos, s. m. p.

-

gurfiões,
largadouro,

s. m. p.
s. m.

lota, s. f.
macola, s. f.
maião, s. m.
maré vazante
meia cuada
meias alegras
mercante!, s. m.
metedor, s. m.
mexoalho, s. m.
mezena, s. f.
mugiganga, s. f. p.
muro, s. m.
nassa, s. f.
pá, s. f.
panda, s. f.
panda mestra
paneiro, s. m.

-

-
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pedaço de ferro onde se prende o remo.
um dos remadores que vai de pé..
ferro de quatro ou cinco unhas.
ferro colocado no costado do barco da
componha onde se prende a boça.
espécie de garfo de ferro preso na ponta
de uma vara destinado a patpanharo robalo ou a solha.
panos de rede mais forte que ligam o saco
do chinchoero e da mugiganga aos entralhes.
um dos muros do saco da arte de arrastar.
vara de madeira com os quais empurram
o barco da componha para o mar.
reforço assente sobre o caoernâ da ré.
segundo saco de apoio à rede de arrastar.
panos de rede mais f orie que ligam as
mangas ao saco da rede de migiganga.
cadaum dos cunhos situados na cobertado
barcoda componha.
"local no mar onde é 'lançadaa rede de
arrastar.
montes grandes de sardinha para vender.
montes pequenos de sardinha para venda.
o mesmo que remo da proa.
diz-se da maré quando está a va.oor.
um dos muros do saco de arrastar.
um dos muros do saco de arrastar.
neqocumie de peixe,
remador que vai sentado.
carang·wejopara adubo da terra.
segunda parte das mangas da arte de arrastar, a partir das cordas.
rede de arrasto.
cada uma das partes que compõe o saco
da arte de arrastar.
rapichel pequeno.
parte mais largo do remo.
boia da arte de arrastar.
boia maior da arte de arrastar.
soalho móvel das embarcações.
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paneiro

wfXil ande vai ooiooada o arrais do mar.

pequeno

pau de calão
peixeira, s. f.
popa, s. f.
rapichel,

s. m.

-

raros, s. m. p.

-

ré, s. f.

s. m.
s. m.

redanho,
redeiro,
regalo,

-

s. m.

remo, s. m.
remo da proa

-

remo da ré

-

ricaxia

rolos,

s. m.

saco, s. m.

-

taburno, s. m.
tarma, s. f.
tostas,

s. f. p.

tralhas, s. f. p.
tramelhos,

s. m. p.

trastes, s. m. p.
unha, s. f.
varar
xávega, s. f.
xávena, s. f.

-

pau. que esiabelece a wniiio entre as cardas e as "bandas da arte de arrastar,
vervdedeira de peixe, mulher de peeccdor.
parte 'de trás do "barco.
o mesmo que nasea;
wm dos muros da arte de arrastar.
popa do barco.
o mesmo qwe rarpichel.
pescador que conserta a rede.
segunda parte Idas manqa« da arte de arrastar a contar das cordas.
instrumento de madeira para fazer mover
o "barco.
remo do barco da componho. mais vróximo
da proa.
remo d,o barco da componha mais próximo
da ré.
nome que se dava à luta entre OOisbarcos, que tendo largado as redes ao ~mo tempo, se coioouxum. depois a par numa corrida para chegar primeiro à praia
com o fim de melhor vender o pescado.
toros de eucalipto ou pinheiro sobre os
quais o barco 1deslizarparaentrar no mar.
parte da arte de arrastar em que .se aprisiona o peixe.
espaço debaixo da coberta da proa.
reforço de madeira a meio 'do remo.
suportes de madeira ande 08 remadores
colocam 0'8 pée.
boias de cortiça.
engates para as cm-das dos bois.
bancos do "barcoda campanha.
cada wm dos braços da f ateixa.
acção de encaihar o barco em terra.
nome da arte de arrastar.
o mesmo que xávega.
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ESPINHO

NA OBRA DOS ESCRITORES

. SUB ROSA
Versos sobre a minha vida em Espinho
no início dos anos sessenta
Por JOSÉ VIALE MOUTINHO

..
é o seu nome a dor provocada
vem de uma rosa na areia
no seio das pedras e dos gumes
trata-se de algum medo de inverno
é barco abandonado ou rede seca
pescador de olhos amarrados
e mar perdido de vista avenida
nuvem barracão é cão borrasca
corta-te a via férrea eu sei
do paciente leitor despedaçado
que sublinhava os seus livros mortos
seguindo sempre a senda da praia
caravana de domingo romeiros
tropa de dentes afiados à carne
da terra de dentro águas de ira
rompendo os muros de cada estio
falo-vos das estações da velha vila
do jardim das araucárias nos bancos
de folhas unhas sobre as artérias
a coberto das sebes de mãos dadas

ESPINHO

NA

OBRA

DOS ESCRITORES

liberdade benvinda ou outros nomes
ou outros olhos ou outros corpos
tecidos todas as tardes passadas
entre os ramos e as casas solárias
que musica de passagem que vinhos
tivémos diante da espuma da raiva
o chão aberto de todos os romances
ah vai-vem entre as palavras sumidas
aqui passei os primeiros passos
suportei teoremas e gramáticas
abri os braços e avancei na pista
ínfima a morder os lábios e andar
havia uma fonte e a fonte está
debaixo da terra e do lixo seca
aí escondi os primeiros tesouros
e bebi a magia de perder o espanto
resta-me a espada de alumínio mesmo
o anjo do violoncelo o segredo
das aventuras do rapaz que na cave
guardava tantos segredos prodigiosos
resta-me a memória da argúcia remo
vedora de telhas de uma casa antiga
de correio assim perder os olhos en
tre os papéis dos primeiros versos
é que no telhado guardava os livros
distante de shakespeare na mala os
primeiros abusos da leda tempestade
o querer furar enfim as redes nuas
no rio esguio entre campos de milho
a sombra. podre do moinho desbotado
à sua tona vogavam as palavras surdas
acompanhando os girinos amendrontados
tinha os bolsos cheios de adjectivos
interjeições para os degredos des
vendados alguns pássaros mortos
e uma cabana tosca entre eucaliptos
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dor de agosto quanto enterrávamos
na areia molhada as maçãs da vida
caminhávamos até às rochas livres
tomando o sol que nos faltava à boca
o mocho lembras-te rangia os dentes
e levava-nos os calendários amores
somavam-se e eram cartas cor-de-rosa
precárias como tudo se amarrotava
vinha-nos um poder do paredão
ele o mar destruía em dezembro
areia de aceno ou notícia de jornal
e circulavam os olhos da desgraça
os bois as gentes traziam as redes
e uma estranha linguagem sulcava
o passado da praia no desespero
da xávega obrigada ao seu sustento
ah quando a senhora do manto das
notas de mil com os foguetes a banda
o sermão do mar benzido a multidão
mordia as mãos na prece na vingança
mar que vai que vem que mar ódio
tédio diante de quem o verso cresce
e floresce a nova cidade fantástica
mar de encontro ao paredão teus dias
de intenso rumor e horas às redes
o passeio entre os loureiros e as
silvas aos primeiros cigarros acesos
ou matas ou encobertos temores adeus
na dor do nome o saber dos gumes
o inverno que se trata entre pedras
barco perdido livros de areia mar
nuvem sequer pescador no barraco
corpo na senda páginas de vento sei
via férrea de dormentes dentes domin
go nas águas da terra de dentro vogam
estio muros carne rompendo sempre
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nomes unhas árvores de grande porte
folhas ruas velha vila que se esconde
em todas as estações destas tardes
passadas como as sebes a pente fino
musica de sol vinhos de passagem
romance de chão sumido palavras
sua espuma de passos e braços aber
tos sufocando algumas das lágrimas
quem beber desta água a fonte
quem ficará cheio de prodigiosa
força de finar-se nos degredos
da terra com nome de dor e argúcia
shakespeare na mala ou no telhado
peixes rompendo as redes o abuso
livros entre campos de milho creio
são os tempos plantados doutro medo
doutro modo de espingardas na mata
dos caminhos na aresta e o moinho
é um soneto de agosto um eucalipto
possivelmente
as mãos das raparigas
escrevíamos passeávamos tínhamos
livros e um sonho calcetado de ru
mos abaixo as bandeiras e pintáva
mos no mar todos os seus escolhos
apetece dizer hoje apoteose fábrica
pesca campo de labuta estudo de gra
mática mas apenas se vê um aeródromo
àeserto e um barco de remos quebrados
entardece na areia some-se
e o mar quando é recobra
nocturno no escuro em que
enquanto a nossa grave luz

Porto, Dezembro

a praia
o ruído
se joga
amanhece

de 1978
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e das Caldas de S. Jorge
Por CARLOS FREIRE DE ANDRADE
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Geologicamente toda a região antecâmbrica, desde Oliveira
de Azemeis até Madalena, é bastante interessante. Constituída quase
exclusivamente por rochas metamórficas, forma importante afloramento a que se devem juntar as filites situadas na faixa lenticular
que se estende de Arada, por Ovar e Estarreja, a Albergaria-a-Velha.
Este conjunto está orientado em direcção de 148.º de azimute,
a mesma, de maneira geral, das velhas plicaturas hercinianas desta
parte do país, não sendo fácil estabelecer-lhe sucessão dos estrátos.
Apesar disso parece podermos concluir da existência ali dum
anticlinal de grande envergadura, o que permite, até certo ponto,
determinar a posição relativa das diversas rochas metamórficas.
A sua grande idade se deve atribuir a profunda modificação
ocasionada, não só pelo metamorfismo, mas também por outros factores, tais como a acção tectónica e a ignea.
Este último deve ter tido sua fase mais aguda quando se produziram os movimentos hercinianos e consequente granitização de
grande parte do antigo socor que constitue hoje a Meseta 1 bérica.
O batolito granítico dessa geração que hoje aparece, em
grande afloramento, do Porto para sueste, reaparece em Arouca e
na Serra da Arada, escondido, em parte. por rochas antecâmbricas
da mancha de Oliveira de Azemeis a Gondomar.
A cobertura de rochas metamórficas não é espessa sobre o
granito, sendo essa a razão de numerosos surgimentos desta última
rocha, de origem nitidamente ignea, de pequena extensão e de forma
mais ou menos lenticular, orientados N.NO.-S.SE., tal como os que
se encontram perto de Ceitela, nos arredores de Vila da Feira e em
outros sítios. Estas pequenas manchas graníticas representam, por
assim dizer, os píncaros do batolito granítico que a erosão pôs a
descoberto.
A zona de contacto da formação ignea com a rocha encaixante, está tão próxima da superfície que muitas vezes a intercepta,
aparecendo então numerosos filões de pegmatide, de aplite, de granito turmalínico, de quartzo e de outras subtâncias filonianas, acompanhados de veios metalíferos de chumbo, cobre, zinco, níquel, arsénio e outros minerais, como acontece a norte de Vila da Feira
As formações metamórficas onde penetram os filões a que
acima me referi, podem ser consideradas, na sua parte mais inferior,
no centro
anticlinal,
constituídas
por conjunto
xistoso
onde
predominam gneisses, aparecendo subordinadamente
mica-xistos,
quartzites e arnflbolítes. Dum e doutro lado, a nascente e poente deste conjunto, encotram-se filites e, mais afastados ainda, argilo-xisto
que formam a parte superior da formação.

GEOLOGIA

DE ESPINHO

E CALDAS DE S. JORGE

95

O eixo do anticlinal, orientado NO.-SE., inclina para SE. de
forma ao granito, que começa, a aparecer perto de Fiães, alargar
consideravelmente para noroeste, apresentando já extensão apreciável no paralelo de Espinho.
Observando a carta geológica de 1899, nota-se um tracejado
na mancha arcaica, a indicar rochas sedimentares metamórficas. De
facto não há razão para essa notação especial, pois estas rochas e
as restantes, encontradas no anticlinal, formam sequência mais metamorfisada na sua parte inferior, isto é, na região por onde passa o
eixo anticlinico, e menos cristalina quanto mais afastada desse eixo.
A mesma carta geológica mostra que a estas rochas precâmbicas se seguem argila-xisto, ali designados por câmbricos, e que
limitam o anticlinal arcaico por sudoeste, na região de Ovar, e pelo
nordeste, de Gondomar ao Gafanhão. Contudo estas rochas, consideradas primitivamente câmbricas, passam sem solução de continuidade às arcaicas da carta, tendo sido incorporada posteriormente
neste último sistema.
Toda a região é extremamente cultivada, sendo pouco frequente o surgimento de rochas, por o solo as encobrir.
As trincheiras das estradas e, nalguns sítios, as pedreiras,
são, infelizmente quase os únicos elementos de observação.
Seguindo de Espinho pela estrada de Nogueira, pouco se
pode observar das rochas que contituem o sub-solo até perto dos
Altos Céus, só aqui e ali se nota solo mais ou menos arenoso, por
vezes bastante argiloso, que deve provir da desintegração xisto-gneissica.
No entrocamento da estrada de Nogueira com a de Oleiros
já as trincheiras são suficientemente altas para se poder observar
as rochas, ali gneissicas e bastante alteradas e coloridas de amarelo
acastanhado pelo óxido de ferro.
Observa-se na estrada para Oleiros um filão de quartzo com
104.º de azimate, entre outros que ali afloram.
Nas pedreiras de Maçarico, na margem direita do ribeiro de
Sivalde, e junto à estrada de Oleiros, notam-se pegmatites com
111.º de direcção e 70.º de inclinação para sul, em gneisse, são, duro,
de grão médio e muito micáceo, com direcção de 155.º de azimute.
Este gneisse constitue faixa consistente, que se encontra de
Oleiros para norte, atravessando a estrada de Nogueira junto aquela
povoação; aflora também um pouco a sul da Mata Casalinho, no ribeiro e em toda a encosta por onde passa uma pequena carreteira,
à beira da qual emerge uma nascente de água perene.

96

ESPINHO - BOLETIM

CULTUPAL

O afloramento gneissico observa-se muito bem no Tapadinho,
constituindo o piso da carreteira.
É esta faixa a mais importante de gneisse compacto que existe
na região. Para nascente não só nas trincheiras das estradas mas
também nos barrancos, verifica-se que o gneisse e também os xisto
gneissico e o xisto propriamente dito, estão muito alterados até certa
profundidade, difícil de determinar pela sua irregularidade.

Só encontrei novamente gneisse duro e compacto na encosta
sudoeste do Monte Murado (cota 225) perto do Casal. É provável
que a maior compacidade dos gneisses neste sítio seja devida à visinhança do afloramento granítico onde assenta a povoação de
Ceitela, e que o limita a sul.
Para poente da faixa gneissica, a que atrás referi, só foi encontrado gneisse são perto de Cassufas, mas em profundidade, nos
trabalhos realizados. para a captagem de águas, pela Câmara de
Espinho, de grão fino, mas não tem quase mica negra e, por isso,
apresenta cores claras.
Nesta última região não é fácil examinar a rocha por estar
coberta pelo solo e por numerosas habitações, mas foi possível determinar a existência duma faixa de gneisse branco, aparentemente
em contacto com os xistos que bordam por oeste o núcleo mais metamorfisado do anticlinal.
Estes xistos, denominados filites porfiroblásticas
por Sousa
Brandão estendem-se também para o interior a leste de Paramos,
observando-se em vários sítios, mas os exemplares mais característicos foram encontrados no Engenho Velho, nos arredores de Paços
de Brandão.
As rochas deste tipo apresentam-se, geralmente, muito alteradas à superfície, formando substância argilosa vermelha acastanhada
e mole. Em profundidade o xisto endurece e torna-se cinzento prateado, contendo, por vezes, numerosas estaurolites e granadas observáveis à vista desarmada.
Nalguns sítios abriram-se pedreiras para extracção destas
rochas, utilizadas na contrução de muros e, muitas vezes, de paredes
de casas térreas de gente de poucos recursos.
Tive ocasião de examinar destas pedreiras um pouco a norte
de Espinho, no sítio onde antigamente existia a Fonte do Mocho, apresentando-se os xistos praticamente verticais e em direcção de 170º
de azimute. Ali estas rochas têm cobertura de cerca de meio metro
da própria rocha alterada, sob a forma de barro amarelo cinzento.
Sobrepõem-se-lhe perto de dois metros de areia antiga, castanha
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escura, em que assenta areia recente, formando dunas e cobrindo o
xisto para sul ao longo do litoral.
Em resumo: Se tomarmos o afloramento granítico do Porto a
Fiães como sendo a região onde passa o eixo anticlinal, verifica-se
que existe série alternada de xistos e gneisse, desde Lourosa até
t:spinho, ora vertical ora inclinado aproximadamente 60º a 65º para
Oeste. Observa-se, no entanto, menor inclinação perto do eixo anticlínico, aproximando-se da verticalidade à medida que nos afastamos daquela linha.
Apesar dos gneisses e xistos se alternarem com frequência,
o maciço onde aparece gneisse aflora principalmente a meia distância entre o surgimento granítico e Espinho e os xistos sem intercalações gneissicas numa faixa, que alarga para sul, separando o restante arcaico das areias litorais.
Nos sítios onde afloram os xistos, o produto de alteração é
o barro, mais ou menos micáceo e ferruginosso e naqueles em que o
gneisse predomina, as areias mais ou menos compactas e um pouco
argilosas.
Para sul, nos arredores das Caldas de S. Jorge, estas formações, como aliás seria de esperar, além do seu intenso metamorfismo regional, apresentam numerosas plicaturas, não sendo fácil
também estabelecer a sucessão das bancadas.
No entanto, parece que se pode concluir da continuação do
anticlinal de grande envergadura, o que permite, como nos arredores
de Espinho, determinar aproximadamente a idade relativa dos diferentes estratos.
As Caldas de S. Jorge estão justamente situadas na parte central deste anticlinal, na região onde predominam os gneisses e as
quartzites, isto é, na parte mais antiga da formação; assentam sobre
uma faixa gneissica em que a rocha é nitidamente folheada, predominando os minerais brancos separados por faixas muito finas de biotite e de moscovite.
Segundo Correia de Melo, que examinou esta rocha ao microscópio, verifica-se aexistência destes e doutros minerais.
Nas faixas xistosas, em que o gneisse está intercalado, encontra-se geralmente xisto folheado, levemente micáceo, muito
quartzoso e azulado.
A faixa gneissica que aflora para leste das termas, entre as
aldeias de Bretal e da Orosa, apresenta numerosas camadas de xisto
micáceo e de quartzite.
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Esta última rocha, a que se referiu Carlos Ribeiro e mais modernamente Sousa Brandão, forma duas bancadas espessas que se
estendem, na direcção do folheado, das alturas das Caldas de S.
Jorge para sul, pelo menos até à ribeira do Caima, na extensão de
perto de 20 quilómetros.
As quartzites destacam-se na crista de série de elevações,
mais ou menos importantes, separadas por vales, alguns de origem
tectónica, por onde atravessam numerosos ribeiros afluentes do rio
Vouga e do rio Douro.
A bancada quartzitica de nascente aflora a cerca de 800 metros a leste das Caldas de S. Jorge e, segundo Sousa Brandão, na
sua passagem em Cesar e em Pindelo, com possança de 70 e 120
metros respectivamente; apresenta-se ladeada de xistos muito fisseis,
com aspecto de micaxisto, como se observa em S. Jorge. A leste
das camadas de quartzite os xistos micáceos passam a gneisse, o
que parece também acontecer para oeste.
Segundo Carlos Ribeiro, o grande filão metalífero da Beira,
aflora entre as duas faixas de quartzite, encostado à ocidental a
sueste da mina do Pintor e à oriental nas vizinhanças das Caldas
de S. Jorge.
Sousa Brandão, por outro lado, tem a impressão que a simetria
dos afloramentos, ocasionada pela estrutra anticlinal das formações
metamórficas, se observa ainda nas manifestações filonianas, e juiga,
por isso, dever existir um filão relacionado com a faixa quartzífera de
oeste e outro com a de leste. Esta suposição é baseada na descoberta, por este último geólogo, da continuação do que julga ser o filão
para sul da mina do Pintor e representado por fendas revestidas de
óxidos de ferro. Também parece ter encontrado indícios do filão de
leste a sul de Pedra Má, na região Pindelo-Corregosa.
Não tive oportunidade de investigar qual dos dois qeólogos
tem razão, no entanto, não posso deixar de considerar as manifestações igneas e filonianas como consequência dos movimentos manifestados pela formação de vários plicaturas, entre elas o anticlinal a
que nos temos vindo a referir. Nestas condições, não é para estranhar se o grande filão da Beira não se repetir nos dois ramos desta
plicatura.
Além deste filão, muitos outros se encontram atravessando as
rochas ante-câmbricas em várias direcções.
Grande maioria destes filões apresenta
alguns sido examinados ao miscroscópio.

côr cinzenta,

tendo

Destes filões os que atravessam a estrada da Feira para o
Carvoeiro, na curva antes do cruzamento do desvio da estrada para
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muito próximo

Entre estes, um deles, reconhecido em maior extensão, pois
ainda se observa relativamente próximo das termas, é constituído por
rocha cinzenta de pasta uniforme, notando-se, à vista desarmada,
pequenas pintas metálicas e fragmentos de quartzo.
Ao microscópio verifica-se que esta rocha é constituída essencialmente de quartzo fragmentado, formando brecha, cimentado
por nova massa de quartzo. Estes fragmentos apresentam acentuada
extinção rolante e a massa mostra também quartzo cataclástico envolvido em substância acastanhada, provavelmente ferruginosa.
Outro filão que aflora a norte da ponte do lugar do Ribeiro
apresenta estrutura quartzosa, mas os elementos feldspáticos estão
quase sempre muito alterados.
Na estrada que da Vila da Feira segue na direcção do Carvoeiro, antes de se atingir a ponte perto da aldeia de Ribeiro, aflora
também uma pequena mancha de rocha, com aparência de diorite.
Um exame microscópico mostra que a rocha se apresenta
muito fraca, com numerosos cristais de hornblenda, formando recticulado, de cristais de andesina e, mais raramente, de ortoclase. A
magnetite aparece na rocha em pequena quantidade.
Carlos Ribeiro, na sua excelente memória ('), refere-se às
diorites, a que chega a atribuir papel muito importante na formação
metal ifera da região.
O grande filão da Beira, para sul das Caldas de S. Jorge, é
representado por faixas paralelas de rocha muito dura, argilo-siliciosa
com grãos e fragmentos de quartzo acinzentado e avermelhado pelo
óxido de ferro. Esta substância argilosa apresenta frequentemente
massas mais ou menos importantes de pirite arsenical e férrica.
Para o norte, na região de S. Jorge, a zona silificada e metalizada, transforma-se em massas quartzosas quase verticais e muito
fracturadas em numerosos fragmentos angulosos. Estas massas, com
inclinação de 70º a 80º para nascente, apresentam a direcção herciniana habitual dos estratos.
Nas Caldas de S. Jorge o filão, em virtude de muitas fracturas
que apresenta, fragmenta-se com facilidade, não sendo possível, em
via de regra, obter boa amostra de mão. É constituído ali por quartzo

( 1)

Carlos Ribeiro Memorie sobre o grande fNão rd'a Beira que passa ao
nascente de Albergaria-a-Velha e O.tiveir& de Azeme.fs1856,pág. 54 e 102.
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leitoso, muito fendilhado, tendo manchas avermelhadas nas superfícies de fractura. A diminuição de resitência à erosão da massa
siliciosa em virtude do esmagamento geral, deduz-se do facto deste
filão surgir numa depressão na região das Caldas, apesar da natural
resistência que um filão de espessura tão importante como aquele
deve opôr, geralmente, à acção destruidora dos agentes atmosféricos.
Segundo Correia de Melo este filão teria formado em fractura
principal, ao correr das rochas xistosas da região, mas outras indicações parecem mostrar que a sua existência é devida à profunda silicificação das rochas metamórficas, um pouco na direcção dos xistos,
mas cortando-os de facto diagonalmente.
É verdade que
quartzosas importantes
critas a certos sítios e
resultantes da injecção

A
como o
produtos
onde se

existem, em determinados locais,
atribuídas a pressões, a meu ver
muito provavelmente, também aos
metalífera que originou o presente

brechas
circunsesforços
filão.

irregularidade de concentração siliciosa e metalífera, assim
aspecto xistoso do filão argilo-quartzoso, mostram que os
injectados actuaram de forma diferente nos vários sítios
encontra a afloramento filoniano.

Correia de Melo refere-se a uma amostra argilo-siliciosa colhida numa ramificação do filão de S. Jorge, em que se observam
veios de quartzo enchendo antigas fracturas resultantes de deslocamentos de que se podem ainda observar as rejeições.

TECTÓNICA
Rochas tão antigas como as arcaicas, foram naturalmente sujeitas a numerosos movimentos tectónicos de que resultou diastrofismo aparentemente complicado pela sobreposição de numerosos
acidentes tectónicos; no entanto, a antiga orogenia está, por assim
dizer, escondida ou desapareceu, observando-se quase exclusivamente traços dos diastrofismos mais mordemos.
A região arcaica de Espinho comporta-se desta forma e, por
isso, a tectónica mais evidente, aquela cujos traços mais facilmente
se encontram, é a terciária. Está indicada por numerosas falhas e
pela modificação da direcção dos estratos; sobrepõe-se e altera o
diastrofismo herciniano observando no dobramento das bancadas e
provavelmente em falhas apesar de não ter encontrado qualquer
fractura que possa atribuir a esta época.
A influência dos movimentos mais antigos no nosso país foi,
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de facto, pequena, produziram-se como eco, permitam-me o termo,
das grandes convulsões tectónicas do norte da Europa.
Sabe-se que as plicaturas taconianas, assim como as carreagens resultantes das pressões tangenciais deste movimento, foram mascaradas pela sobreposição doutros movimentos subsequentes na região onde se encontram hoje os Appalachios, pois na Terra
Nova.no norte da Escócia e na Gronelândia, o diastrofismo desta
época está bem afastado do Caledoniano e do Herciano que se encontram mais para sul .
As regiões que mais sofreram em cada um destes movimentos,
encontram-se cada vez mais próximas do equador, sendo talvez, por
isso, que o herciniano é, após o movimento alpino, aquele que mais
se nota nas rochas de Península. Nessa época as formações muito
menos compacta que actualmente, e mais susceptíveis de dobramento sofreram numerosas e apertadas plicaturas, principalmente as xistesas. como sejam as moscavianas, dinantianas e silúricas de Alentejo.
Na Europa o movimento alpino actuou principalmente na região mediterrânea, como atestam as formações do Caucaso, dos
Carpatos, dos Alpes e da cordilheira Bética.
Na Península os dois maciços montanhosos, um a norte, dos
Pirinéus às Astúrias, e outro a sul, a cordilheira Bética, limitam a
península e mostram como devia ter sido importante a acção dos
movimentos alpinos no interior da Meseta.
O maciço arcaico da Galiza, norte de Portugal, e Guadarrama
em torno do qual se formam as plicaturas hercinianas, foi mais tarde
no terciário, juntamente com estas fracturado, produzindo-se importantes desvios na orientação dos enrugamentos já existentes.
É por isso que, na opinião de Choffat, de Hernandez Pacheco
e na minha, as dobras N-S do bordo ocidental do maciço asturiano,
são principalmente terciárias, pelo menos na actual direcção.

Em Portugal a direcção primitiva das plicaturas hercinianas
era NO-SE, mesmo na parte sul do país, inflectindo para O.NO-iE.SE
à medida que se aproximam da falha do Guadalquivir. Esta falha interrompe a parte do pregueamento em que este inflecte para leste
oeste, e, a norte dessa grande falha as dobras hercinianas estão
cobertas por depósitos mesozóicos. No entanto a inflexão é bem
visível na região de Ciudad Real a Cordoba.
Dos movimentos primitivos cujos alinhamentos tectónicos se
orientaram NE-SO pouco se observa no nosso país, e, nos arredores
de Espinho, nada resta a não ser o metamorfismo regional. Já o mesmo não se pode afirmar em relação ao movimento herciniano, o qual
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acompanhado de granitização intensa, como já tive ocasião de mencionar, e a que se deve atribuir a maioria dos afloramentos graníticos do norte, é dos movimentos tectónicos um dos que melhor deixou seus traços impressos nas rochas da Meseta Ibérica.
Em Portugal, da acção dos movimentos hecinianos resultaram
numerosas plicautras, as mais visíveis indicadas pelas raízes quarzíticas dos sinclinais do silúrico inferior. Entre elas está o anticlinal a
que já atrás referi, o qual não é dos mais evidentes, apesar de já ser
conhecido por Carlos Ribeiro, Delgado e outros.
A direcção normal dos estratos, NO-SE, está, como é natural,
prejudicada em muitos sítios pela injecção local de rochas igneas e
noutros por desvios resultantes de fracturas importantes que se produziram na região posteriormente às dobras.
Não se formaram plicaturas em direcção diversa da herciniana,
não só pela actual compacidade
destas rochas antigas, mas
também por a crôsta apresentar resistência grande ao dobramento,
e as pressões exercidas, serem rapidamente anuladas pela fractura
e deslocamento destas rochas.
Só nalguns sítios, principalmente na orla mezosóica, se observam plicaturas relacionadas com fracturas semelhantes às que acima
mencionei.
Essas fracturas de que só começo a ter notícia após a época
cenomaniana, sendo provavelmente contemporâneas da erupção da
Serra de Sintra, estavam primitivamente orientadas na direcção N.NE-S.SO. Foram depois deslocadas e desviadas da sua posição por
outras fracturas mais modernas, daí resultando alteração bastante
pronunciada no diastrofismo primitivo.
Os alinhamentos tectónicos relacionados com os vales submarinos, mostram as falhas terciárias mais importantes geralmente
orientadas N.NE-S.SO. mas que, neste sítio, se apresentam quase
norte sul; foram estas falhas que obrigaram as plicaturas hercinianas .a aproximarem-se dessa mesma direcção não só a leste do
Porto como em muitos outros sítios, dos quais os mais importantes
são a Serra do Bussaco, a grande mancha silúrica da Amêndoa da
região de Ferreira do Zézere para norte, e ainda os afloramentos
estefanianos e famenianos de Sta. Susana e Vendas Novas.
Estes desvios na direcção geral dos estratos subordinados ao
diastrofismo herciniano, causados por acidentes tectónicos terciários,
também se fazem notar na região em estudo e, segundo julgo, têm
influência importante no regime hidrológico da região.
Na Lourosa. nos arredores de Mozelos e no Monte Murado,
assim como em Cassufas, a orientação das formações arcaicas é
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nitidamente NO-SE, inclinando, como já disse, mais fortemente para
poente à medida que nos afastamos do eixo do anticlinal, mas,
próximo do litoral e na região de Oleiros, Bessada, Casalinho e Tapadinho a orientação do folheado gneissico é aproximadamente
N-S.
No litoral é de cerca de 170º e nas restantes localidades de
6º de azimute. De Oleiros a Tapadinho, verifica-se a existência de
uma falha com cerca de 176º a 6º de azimute, nalguns sítios, como
na pedreira do Maçarico, representada por numerosas fendas paralelas, e inclinando 55º para poente; noutros, como na pedreira a sul
da estrada para Nogueira, e a poente da Mata Casalinho, tem 6º de
azimute e inclina 70º para poente, com -caíxa- de cerca de 4 cm. de
espessura.
Esta falha mais ou menos paralela aos alinhamentos terciários
mais antigos, desvia para norte o correr NO-SE das formações arcaicas.
Na minha opinião o mesmo deve acontecer perto do litoral
em escala maior, pois o alinhamento tectónico a que refiro, está
representado no continente por falhas de grande importância, como
seja a que determina a emergência das nascentes medicinais do
Gerez.
Encontrei nas pedreiras da Fonte do Mocho uma falha de
pequena rejeição com azimute praticamente N-S que é também indicativa da direcção das falhas mais importantes do litoral.
Além destas falhas, encontrei outras na pedreira de granito
de Ceitela com 28º graus de azimute e em Cassufas onde se projecta nova galeria com 123º de azimute.lnclínando
60º para 8.0. e ainda
na estrada de Oleiros com perto de 104º.
Numa pesquisa antiga, por galeria, executada pela Câmara
de Espinho, uns 6 metros para sul do poço, notei também a existência de uma falha com 16º de azimute e vertical, cortando os xistos-gneisses duros e compactos que ali aparecem.
Não descobri falhas importantes
na região, provavelmente
pela cultura cobrir a maioria dos afloramentos e a alteração da rocha
esconder qualquer interrupção no seguimento natural do folheado.
A falha com 123º de azimute encontrada no pequeno vale das
Cassufas, está no seguimento deste e deve ter sido por esse acidente tectónico que se estabelecu a linha de água.
A tectónica da região ante-câmbrica onde surge o grande filão
da Beira ainda está por fazer, não sendo fácil, por enquanto, relacionar o diastrofismo daquela parte do país com o doutras regiões.
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É difícil a observação do sub-solo e, mais particularmente,
dos diversos acidentes tectónicos, pelo menos nos arredores das
Caldas, em virtude da terra arável e da quantidade de vegetação
existente nesta linda parte de Portugal.

No entanto, pela própria antiguidade das rochas metamórficas
em estudo, é de esperar que estas fossem ali também alvo de diversos movimentos tectónicos que lhe impririram, com o andar dos
tempos a estrutura actual.
É, em parte, devido ao movimento herciniano a orientação
N.NO.-S.SE. do folheado dos xistos, quartzites e gneisses, e na
totalidade as plicaturas mais ou menos apertadas atrás descritas
e que tanto contribuiram para a estrutura geológica da região.

Como se produziu granitização e absorpção pelo magma da
base das formações metamórficas, daí resultou que parte desapareceu dissolvida na substância magmática; a outra parte, fracturando-se pelas pressões exercidas sobre a região, deixou injectar no seu
seio massas graníticas e palíticas, produzindo-se também outras
manifestações tais como a silicificação de várias rochas metamórficas, as injecções de quarzo e as veias metaliferas.
Estas modalidades filonianas da granitização, deram-se, nas
formações metamórficas, em determinadas direcções, por onde mais
facilmente se podiam manifestar, em virtude das fracturas e falhas
produzidas pela resistência oposta pelas rochas ao movimento.
Observa-se por iso, que, não só os filões quartzíferos e pegmatíticos atrás descritos, mas também o próprio grande filão da
Beira, apresentam direcções, na sua maioria, ora paralelas à do folheado ora quase perpendiculares a este. Os filões devem, por isso,
indicar, de certa maneira, a orientação das fracturas hercinianas,
hoje cheias por substâncias igneas ou por produtos resultantes da
criculação das águas.
Por este motivo estão hoje consolidadas,
cobri-las.

não sendo fácil des-

A acção dos movimentos alpinos nas rochas da Meseta traduz-se, principalmente, pelo seu fraccionamento. As mais antigas,
por sua consistência não permitir o dobramento como cessão aos
esforços resultantes do movimento, fracturaram-se e deslocaram-se,
libertando-se, como já disse, das enormes pressões a que foram
submetidas.
Por outro lado, os sedimentos mesozóicos, excluindo algumas
e interessantes excepções, depositando-se em vários sítios a pequena profundidade e com pouca espessura sobre as antigas rochas
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Por este motivo, não trabalharam independentemente das rochas ante-mesozóicas sob o domínio do movimento alpino, e, sofreram fracturas e deslocamentos muito semelhantes às daquelas,
não sendo raro encotrarem-se falhas que atravessam indeferentemente rochas antigas e modernas.
A região de S. Jorge foi também atingida, pelos movimentos
terciários, farcturando-se novamente, por antigas linhas de menor resistência e por outras exclusivas do movimento.
Foi ao longo destas novas fendas que as águas medicinais
existentes em S. Jorge vieram brotar à superfície; este mesmo fenómeno se observa noutras regiões onde se encontram águas medicinais sulfurosas e não sulfurosas. t: em falhas e diaclases, provavelmente de origem terciária, que emergem as águas medicinais de
S. Pedro do Sul, de Arêgos, Longroiva, de Cavaca, de St.º António,
de Pedra Salgadas, de Vidago e de outras.
Umas, como a de S Jorge, no sítio de cruzamento da falha
com outros acidentes tectónicos e outras na parte do afloramento da
fractura que se encontra a nível mais inferior.
Em S. Jorge, em virtude da orientação geral dos ribeiros,
O.SO.-E.NE. e de Carlos Ribeiro supor que as falhas encontradas
a que atribuía a direcção leste-oeste, tinham encaminhado a escavação do leito dos ribeiros, julguei que estas falhas deveriam apresentar a direcção geral destes cursos de água (1).
Posteriormente, as investigações tectónicas a que se procedeu em S. Jorge indicam que as falhas principais, naquela região,
verticais, apresentam de facto direcção leste- oeste, enquanto que os
ribeiros que ali existem, só mostram essas direcções em pequenos
troços.
Das falhas com direcção leste-oeste, as mais importantes,
deslocam as formações de maneira apreciável.
A uns 400 metros a norte de Orosa, observa-se bem uma dessas falhas e seu deslocamento, em virtude de afloramentos quartzíticos, que, naturalmente, sobressaem ao terreno circunvizinho, mostrarem a sua acção distrófica.

(2)

C. F. Andrade Vales submarinos portugueses
Berlengas e da Estremadura 1937, pág. 220.
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Outras falhas, com esta direcção, observadas em extensão
importantes, cruzam perto das termas o grande filão da Beira. Uma
aflora a uns 150 metros a norte da emergência das nascentes e outra
na própria emergência; um afluente do Uima, a cerca de 700 metros
a sul das Caldas, escava seu leito por outra falha deste tipo.
Falhas terciárias orientadas leste-oeste, não são frequentes
no país, mas têm sido encontradas noutros sítios. Entre outras encontram-se algumas a norte de S. Tiago de Cacém, na região entre
a Ericeira e Ribamar e na estrada marginal perto da Cruz Quebrada.
Além destas falhas notam-se outras, de menor importância alinhadas NE-SO e por onde parece que ribeiros afluentes do Vouga
e do Caima, escavaram seus leitos, visto o paralelismo observado
nos cursos de vários ribeiros tais como a ribeira de S. João da
Madeira, a do Pintor e a do Pindelo.
Lisboa, 2 de Dezembro de 1940.

(in «Boletim ido Museu e Leooretário Mi!f1.eralógicoe Geológico da Univ. de
Lisboa - 'n.º' 7 e 18- 3.' Série ( 1938-40)
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CCLXXXXVI
Adosinda fillique, testamentum adimplendo Froila Godesindiz,
viri patrisque eorum, duas partes bonorum immobilium, quae in pagis
de Pousada et de Santa Cruz ipse Froila olim coram judicibus vindicaverat, MONASTÉRIO de ANTA donant. Ex Livro Preto Conimbricensis Sedis sumpsimus.
1037
Series Testamenti
Ambiguum quippe non est sed plerisque manet notissimun
eo quid ego froila filius godesindo eo quod michi pater meus in
casamento mediatate integra de uilla pausata et post obitum serenissimo adefonsus imperator obtinente comite menendus prolix luciter sancta maria et habuimus ipsa bar-alia in presencia ante diagu
donnanizi in ipso concilio ordinarunt nos indices et lex ut uindigare
omnia cuncta quod michi dederat ipsius pater meus quia ego erat
filio primogenito et quando uenit ipse froila ad obitum suum mandauit coningiam suam adosinda et filius suius ut dedissent duas
partes de ipsa hereditate ad cimiterium sancti martini episcopi et
sancti salvanatoris et sancti uirginis et sancta marina et sancta
christina et sancti michaeli arcangeli qui fundata est in UILA ANTA (1)
et ad tudeildus abba et ad fratribus suis sicut ilia uindicabit in concilio. Obinde ego nos filii ipsius froila nominatis didacus et monneo
et ildura una cum mater nostra adosinda placuit nobis sub aminigulum dei trinitas indiuisa sicut dixit dominus audi israel dominus deus tuus unus est Offero crucis eius apensionis ultroneu
uoto ego serius seruorum dei froila filius godesindiet filius eius et
coniungie eius damus et concedimus pro remedia anime sue duas
partes de ípsa medietate de ipsa uilla Sancta cruce et ferente ipsas
in litore maris cum cunctis prestacionibus suis cum quantum in se
obtinet et ad prestitum ominis est quorum nomina superius taxatum
est a uobis domno tudeildus abba et ad fratribus uel monachus quid
de uestra fraternitate fuerint et in uita sancta proseruauint habeant
et possideant sub norman regule in ipso cimiterio damus atque concedimus ipsa hereditate habeatis firmiter quod de sursum texatum

( 1)

Actual freguesia de Anta
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est suos terminas antiquos et uindicetis eno perenni et est ipsa subtus
alpe mons sagitella (2) territorio portugalense siscurrente ribulo qui dicen lagona usque se infundit in mare: Et si aliquis homo uenerit uel
uenerimus contra hanc cartula testamenti infringere uel innodice
temptauerit pariet quantum de hac testamentum abstulerit de qua
druplum et uobis perpetim abiturum: Facta kartula testamenti infringere uel inmodice (sic) quod erit li nonas augustas: Era LXXV superacta millesima. Nos supranominatus diago et monneo et eldura cum
mater nostra adosinda in hanc cartula testamenti manus nostras roboramus. Quid presentes fuerunt Seieredus presbiter. Ero doriguzi.
Pantalio iben iendo. Rodrigu sunilazi. Alio rodrigo. Trasmiru presbiter. Froila sisnandici. Donno uizozi. Petro iben egas. Ziti emmalizi. Benedicti martinici. Donnan parentizi. Fracolinu tatus. Ansemondo quasi presbiter notuit.
(Dipl. et Cart. pág. 81(

(2)

Monte do Murado na freguesia de Mozelos do Concelho da FeiM
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1145, Janeiro

Paio lnveandiz lega a S. Salvador (mosteiro de Grijó) as suas
propriedades de Anta e de Casaldeita.
T(estamentum)

Anta P(elágio)

l(nveandiz)

ln nomine Patris et Filii e Spintus sancti, amen. Quoniam in
hac vita quasi hospites sumus et nemini nostrum sui exitus horam
scire este datum, iccirco ego Pelagius lnveandiz, timens ne morte
preocupatus ab hac vita intestatus recedam auxiliante gratia divina,
fatio cartam testamenti monasterio Sancti Salvatoris Ecclesiole (1)
mee hereditates quam habeo in villa Anta (2) et in casa de Eita. Do
et testo in supradictas villas quantam hereditatem habeo ex parte
avíorum et parentum meorum seu de gaantia cum omnibus suis
prestimonis, ubicumque eas invenire poturrunt habitatores ipsius monasterii Ecclesiole, suis antiquis terminis determinatas. Habeant et
possideante eas et fatiant de illis quicquid voluerint et quod illis
p!acuerit in perpetuum. Quod si forte ego vel ex meis filiis vel propinquis seu extraneis hoc meum factum aliquis in aliquo corrumpere
voluerit quantum auferre temptaverit tantum in duplo coponat et
me!ioratum et domino partie aliud tantum; et quicumque fuerit, sit
maledictus et excommunicatus et cum Juda traditore in profundi
inferni dimersus. Facta carta seu series testamenti mense januarii,
era Mº.C.LXXXºlll°. Ego Pelagius Veandiz, qui hanc cartam scribere
jussi, coram idoneis hominibus et testibus juridicis roboro et confirmo. Qui presentes fuerunt: Diagu, ts.; Menedus, ts.: Pelagius, ts.;
Petrus presbiter.
(Cartulário Baio-Ferrado
Séculos XI - XIII)

( 1)

Mosteiro

(2)

Actual

de S. Salvador
freguesia

de Anta

de Grijó

do Mosteiro

de Grijó
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1125, Janeiro
Godinho Guterres lega a S. Salvador a sua parte de sobre
as igrejas S. Martinho de Anta e S. Mamede de Esmojães assim
como 1/5 dos bens que possui em Anta. Esmojães e Paço.
T(estamentum)

de Sancto Martino Anta, G(odinho) G(uti)erriz

ln Christi nomine. Quoniam in hac vita quasi hospites sumus
et nemini nostrum ultiman sui exitus horam scire este datum, iccirco
ego Gudinus Gutierriz, timens ne morte preocupatus ab hac vita
intestauts discedam. jubeo facultates hereditatesque meas, auxiliante gratia divina, disponere. Audivi enim Dominum nostrum per prophetam dicentem; «ve vobis qui copulatis domum ad domum et agrum
agro conjungitis; numquid soli vos habit (tabi) tis is terra?»: et beatus
Job dicit: -dives cum dormierit nichil secum aufert; aperit occulos
et nichil inveniet»: Hec et alia hujuscemodi docum (en) ta sepissime
audiens, fatio cartam testamenti monasterio Sancti Salvatoris Ecclesiole; videlicet de ilia ecclesia Sancti Martini de Anta (1) et Sancti
Mametis de Hermogenes (2), meas portiones ab integro do et concedo ab hac (a) usque in perpetuum: et de omni mea hereditate
quam nunc habeo vel habere potuero ad diem obitus mel, quintam
partem do et testo prefato monasterio, pro remedia anime mee parentumque meorum. Et ipse hereditates habent jacentias scilicet in
Anta et in Palatiolo et in Hermogenes, subtus monte Saitela (3),
current rivulo Anta et laguncula de Avil prope littus maris, territorio
portugalensi. Quo si forte ego aut ex filiis vel propinquis seu extraneis aliquis hoc meum factum in aliquo corrumpere voluerit, quantum
auferre temptaverit tantum componat in duplum et melioratum, et
melioratum, et domino patrie aliud tantum; et quicumque fuerit, sit
maledictus et excommunicatus et cum Juda traditore in profundum
inferni dimersus. Facta carta testamenti mense januarii, era Mº.C.LX:
Ego prefatus Gudinus Gutierrlz, quid hoc testameutum scribere jussi,
coram idoneis testibus confirmo et propria manu roboro: Qui presentes fuerunt: Petrus, ts.; Suarius, ts,; Pelagius, ts: Gudinus, Notuit.
(Cartulário do Baio - Ferrado do Mosteiro
- Séculos XI - XIII)

( 1)
(2)
(3)

de Grijó

Freguesia de S. Martinho de Anta
Arr:iga freguesia de S. Mam"E~dede Esmojães, hoje lugar da freguesia de Anta.
Mame do Murado, na freguesia de Mozelos do Concelho da Feira.
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Meu caro Amigo, Dr. F. Azevedo Brandão:
Fui encontrar ontem, 1W Institwto de Estudos Românioo8,o
vol. I, n.º 1, de «Espinho, Boletim Cultural», que mUritoagradeço.
Permita-me u1maobseroação, feita openas com o intwito de
ser útil: Não im.pressianabem, numa revista começada a publicar
em 1919, ler um artigo com ortografia !do princípio deste século
(o do P.' André de Lima). Conforme já o escrevi algure8 (não posso agora precisar em que livro), só se justifica manter a arlografia
dos textos originais quando pertencem ao periodo arcaico da língua,
mas de modo nenhum (salvo em casos especialíssimos) em textos
dos séculos XVIII, XIX e XX. Evidentemente que é mais cómodo
e rápido mandar o texto para a ti'pografia tal oomo foi primeiramente publicado do que actualizar a ortografia (e quando isto se
faz deve dizer-se em nota); mas tal procedimento não é recomendável numa revista que deseje conseguir um bom.niool cultural.
Envia-lhe cordiais cumprimentos
Manuel de Paiva Boléo

Nota do Director - Agradecendo a crítica apontada pelo
ilustre professor jubila'doda Uneoersidadede Coimbra, convém esclarecer que optamos pela conservação da ortografia utilizada na
época, uma vez que, a partir <lopróximo número se vai dar iwício
à publicaçõo do mesmo trabalho, corrigido e aumentado, que o
autor P'ublicouno mesmo jornal, em 1921.
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Venho agradecer-lhe o enmo, que me deu muita satisfação
do n.º 1 do Boletim Cultur<il de Espinho, de que é direcior.

A satisfação aliás foi dwpl,a:
por ver valorizada rulturalmente a cidade de Espinho com
este Boletim, que as-sim começa ow reforça a SUXJ, própria
iderüidade e pela preocupação de fazer a recolha quer dos
dados históricos, sócio-cu-lturais e econômiooe respeitantes ao concelho; e
-

por ter visto nele publicado o 'seu devotado trabalho sobre a imprensa local, que já me tinha impressionado quando m' o havia apresentado para classificação 1wima das n/
Cadeiras na Faculdade de Letras do Porto.

Por ambas as razões permita-me qwe o felicite, e exprime o
meu regosijo por ver assim lançadas as sementes da vak>rizaçã.o
do património da sua terra.
Ê

um exemplo a seguir.

Os meu..s cumprimentos,
Víctor Sá
Ex.m sr.
0

Tenho presente o primeiro número do «Boletim Oultwral»
que essa Câmara teve a feliz iniciativa de começar a sua pUblicação, sem dúvida já há muito desejada. Porém, ao ler com atenção
o seu conteúdo, não pude evitar justificada -repuiea pelas incorreções nele inseridas nas páginas 78 e 79, para as quais chamo a atenção de V. Ex.ª. Posto isto, começo par dizer que mew avô e meu
pai, respectivamente, Antóni.o e José de Pinho Branco Miguel, passaram as suas vidas, que foram longas, a serem donos de compunhas de pesca da sardinha, como ainda eu andei envolvido durante
largo tempo nesta qualidade de indú.stria, pois já possuo 78 anos!
Ora nunca ouvi da boca deles - que tantas coisas contavam dos
tempos passados, nem ew tão pouco constatei que, o povo vareiro
fosse «conqeniiamente» ou não, urna corja de ladrões! !! Deste povo, saiam os homens livremente contratados para trabalhar nas
campanhas, arho a ano renovável, se assim o entendessem e a sua
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assinatura era simplesmente: a paW!vra,que cumpriam honradamente! Pois é este povo, sr. Presidente, sobre o qual o sr. Azevedo
Brandão, se atreveu a cometer a «imprudência» de transcrever 'YlQ
«Boletim» uma reporiaqem injuriosa e falsa, e por que ela pareceu
escrita por um farn.tasistaque deturpou a verdade, e par isso se
supõe que nunca tenha posto os pée na praia de pesca! Assim, para
justificar o meu desmentido" passo a citar apenas algurM pormenores, como por exemplo: Chama ele varinas, à.~ lavradeiras que
andavam com o gado a puxar as redes, quando a verdade, se a1guém
poderia usar este sobrenome, eram as vareiras (aqui nunca o usaram) mas em Ovar, talvez. Meteru-lheconfueõo. o termo proprio:
«escochar» e então troca-o por «escotchar» sem significado algum.
Tem ainda a bizantinice de inventar a palavra emaichuar» que o
(JT. Azevedo Brandão, por não estar dentro ido assunto, aceita oomo bom - infelizmente assim é, - que para ele representa vender em público qualquer coisa (neste caso quiz ele tradumr - mas
não -soube- -para machualho, -que no meio vareiro é vender simplesmente «Caranguejo»e não tripas e cabeças de sardinha, para
mais estes resíduos nunca se destinavam a estrumar os campos,
mas sim a dar o «sü»ipreciosoelemento que servia para fpintaros·palheiras e alimentar as candeias, uma .vez destilados ao sol, em recipientes prôprioe. Ver artigo escrito por Joaquim Tato, publicado
na «Defesa» sobre o assumto! Ora o sr. Júlio César,autor de tantas
fantasias, descreve, como a·wtên•tico«pandemónio» o coracteristico
e típico desenrolar das operações do tirar das redes e das fases
coloridas da venda e manipulação do peixe, (deixando misturado
o trigo com o jôio) que tantos obeervadores conscientes sempre
admiraram. O juizo irresponeáoelque este homem fez sobre a legal
autoridade que sempre usavam os proprietários das empresas que
investiam o seu dinheiro -não lhes daria o direito de se defenderem
de roubo? Parece que sim, pois nem sequer observou que para organizar uma companha, já nesta altura custava ums contos de reis!
Quem se atreoeria a investir, se fosse como semelhante escriba
conta? E para terminar descrevo mais a seguinte desfaçatez: «0
roubo da sardinha é uma tradição. Roubam-se aos .milhares e nesta
linha de opinião, teve por certo, pejo de dizer: «A «quadrilha» de
pois de roubar uma Campanha, espera por outra para lhe fazer
o mesmol l!» Sr. Presidente, entendo que o «Boletim» tem como
junção inserir a melhor verdade dos factos pois é essa a sua mis-
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são. A não ser que se faça cornofizeram malevolamente os historiadores ingleses, quando da «Guerra Peninsular» em qURsó eles
foram os herois, desmentidos a seu tempo pelos próprios franceses! Também estou a lembrar-me que o espanhol Unamuno, escreveu num dos seus livros - só porque lhe disseram, não procurando
fonte límpida que as nossas vareiras apedrejavam a igreja protestando contra Deus, quando os seiwshomens estavam 1emrperigo
no mar. E foi este homem que aqui passou, várias épocas estivais
e desconhecia que a nossa gente, foi sempre essencialmenie religiosa!!! Estas estranhas referências embrulham-se sempre em vestes de ignorância. Assim se faz a história! O «Boletim» precisa de
publicar um desmentido colocando a verdade no seu lugar. Desouipe sr. Presidente pelo tempo que lhe roubo às suas ocupações, mas
creio que julgará como espinhense o qu~ ai fica.
Com súbida estima e consuieraçõo.
José Rodrigues

dos Santos Miguei

CORRESPONDfNCIA

119

Acaba de chegar à.~ minhas m.ãos o 1.0 número do Boletim
Cultural de .Espinho, que li com muito interesse, em especial o
artigo sobre a «Imprensa de Espinho» e isto por dois motivos :
gosto muito de História seja qual for o ramo abordada e porque
estou também ligado a alquma« publicações de Penafiel.
Mas não foi para dizer isto que resolvi escrever. Foi por
causa de «Ciência para todos», publicação referida na pág. 60. Nõo
.~eio que diz o Arquivo do Distrito de Aveiro, mas tenho a colecção completa da «Sciência para todos» que foi wrna das muitas publicações culturais do cientiscta portuense Padre Amadeu de Vasconcelos, que usou o pseudónimo de Mariotte e cujo centenário
ocorreu há precisamente wm mês (11 de Maio).
Posso ainda informar V. que Mariotte iniciou a publicação
de «Sciência para todos» em 15 de Janeiro de 1925. Tratava-se de
um publicaçiío semanal, de 16 pgs., com as dimensões aproximadas
de 14x20 cm. de mancha, a duas colunas. Teve duas pequenas interrupções na perioricidade entre os números 5/6 e 10111.
Começou por ser impresso e composto na Tipografia da «Enciclopédia Portuqesa» - Rua Cândido dos Reis, 47 - Porto. A partir do 11.º 6 (7 de Maio) passou para a Tipografia «A Industrial
Gráfica» - Rua Porta do Sol, 32 - Porto.
Foi primeiro tuiminietraâor Manuel Guedes Cardoso - Rua
do Sol, 74 - Porto. A partir do n.º 7 (14 de Maki) pasea a administração para Francisco Alves Vieira - Dua Dezanove, 178 Espinho, Na minha opiniã.o talvez o endereço do adm. servisse para
localizar a publicação (ex. n:" 1 - Porto, 15 de Janeiro de 1925;
n." 7 - Espinho, 14 de Maio de 1925) pois não me parece que o
Director tenha morado em Espinho. Quanto à temática da publicaçõo direi apenas que é das melhores do género rvulgarizador
da cultura científica, como de resto são quase todas as obras de
Mariotte.
Para terminar aproveito a oportunidade para solicitar a minha inscrição como assinante do Boletim Cultural de Espinho, a
partir do n.º 2.
Augurando lonqa vida para o boletim, a bem da cultura espinhense e nacional, me subscreoo, respeitosamente, enquanto peço
desculpa por este «abuso».
A. Gomes de Sousa

