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Desde há muitos anos que venho colhendo da tradição oral
e tirando apontamentos das minhas leituras para poder um dia dar
á luz uma publicação que ·interesse a Espinho. Cheguei mesmo,
não me recordo há quantos anos isso aconteceu, a fazer inserir
em folhetins nesta nossa GAZETA D1E ESPINHO e no "Jornal de
Ovar" , que se publicou naquela vila, alguns desses apontamentos,
mas, por motivos que não vem para aqui citar, não pude levar até
ao fim a publicação do que até essas alturas tinha amontoado. Vou
ver se agora consigo fazê-lo, sentindo-me deveras contente por
isso ir ter logar nas colunas do mesmo semanário, onde parte de·les
já tiveram ingresso nos tempos saudosos que na minha terra natal
se seguiram à sua autonomia administrativa e quando à frente da
mesma GAZETA se encontrava essa figura de destaque que foi, no
nosso meio, o Dr. Pinto Coelho, a quem Espinho nunca deve esque
cer, por que muito lhe deve, como não deve esquecer pelo mesmo
motivo os seus cornpanheíros, alguns já mortos, como ele, e outros
ainda vivos, - dessa memorável batalha de que resultou a sua
autonomia municipal que foi, todos o devem confessar, o princípio
do seu engrandecimento e das suas prosperidades actuais. A seu
tempo prestarei a todos a homenagem do respeito e qratldão a que
têm direito e que a nossa terra lhes deve.

Não se pense que sou levado a escrever o que vai seguir-se
pelos pruridos duma vaidade tola, ou pelos desejos de me avantajar,
ou tornar notado. Não meus amigos e contenâneos. Essa brotoeja
W não poisa na carcassa dum velho. Faço-o e faço-o gostosamente,
a•legremente, por muitos motivos, dentro os quais haveis de deixar
que destaque os seguintes:

Primeiro: faço-o para aceder ao convite dum conterrâneo que
me honra com a sua amizade e a quem nunca disse que não, nem
nunca torci o nariz ao indicar-me gentilmente o que fazer em assun
tos que interessam ao nosso comum berço natal.

Segundo: faço-o, porque, conhecendo sobre Espinho datas e
factos certos e seguros, julgo ser necessárto revelá-los para ver se
é possível evitar que sobre a nossa terra se engendrem coisas mim-
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bolantes, como algumas que às vezes me têm caído debaixo dos
olhos, arreliando-me e, por vezes, levando a minha indignação até
ao rubro. Quereis um exemplo ? Lêde.

Há muitos anos, há já muitos anos, li num jornal que o nome
da nossa terra adviera do facto seguinte: que um ctia (o facto dera-se
nos tempos em que começaram a erguer-se os primeiros pelheiros
sobre os medores, ou dunas de areia, donde a nossa vila de hoje
descendeu) alguém avistara do Outeiro da Bexiga (lá para diante
diremos que outeiro era este) um madeiro qualquer que, joguete
das ondas, se mostrava à vista de vez em quando. Projectado pelas
ondas e pela ventania forte que soprava, esse madeiro veio até tocar
na praia. Quando ele arrolou, um espanhol (talvez o ti Genro Galego,
ou seu irmão Marçalo, - deturpação feita pela nossa gente vareira
dos nomes de Eugenio Estêves Galego e seu irmão Marçalo de
quem havemos de falar ao historiar a construção e a abertura ao
culto da primeira capeiinha que houve na nossa terra e que foi demo
lida em 1883), um espanhol, repito, ao examinar aquele madeiro e
verificar que não era o que esperava, proferira esta exclamação
desoladora e depreciativa no seu entender; - «Es pino!" - é de
pinho, é de pinheiro. e que fora desta exclamação que viera o nome
Espinho. Ora toda a gente daqui e arre-dores sabe, como havemos
de contar, que a nossa terra foi buscar o seu nome ao lugar da
freguesia de S. Félix da Marinha, chamado Espinho, o qual demora
a nordeste da nossa vila e ao poente do lugar da Taboaça que é
atravessado pela estrada que daqui segue _para a Granja e Vila
Nova de Gaia. E' para evitar que se escrevam destas e semelhantes
tolices que eu reconheço ser preciso publicar o que seí sobre
Espinho e o que até agora pude amealhar da tradição oral, de do
cumentos autênticos e de livros que consequi lêr.

Terceiro: esta publicação feita aos retalhos vai facilitar e inci
tar-me a trabalhar para dentro em breve poder enfeixar todo o meu
bragal numa publicação que ficará e que será mais duradoira que as
rosas de Malherbe, ou que as folhas diárias, ou semanais, distribuí
das ao-s domicílios, resultando do caso não ficarem sepultadas no
olvido, ou sumidas no esquecimento, as origens da nossa terra e
dos seus primeiros habitantes e moradores. _,

Quarto: parece-me que duma tal publicação algum bem há-de
resultar à nos•sa terra e, se lsso se der, terei ... motivo então de me
envaidecer. porque vai nisso a satisfação do amor que tenho por
Ee.pinho_

A pena que me resta, o que deveras me contrista, é não
possuir a envergadura intelectual e os cabedais científicos precisos
para fazer dos meus humildes apontamentos sobre Espinho uma obra
de vulto, um trabalho que correspondesse á grandeza do meu berço
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natal e ao amor que lhe consagro. Sim, porque sou eu o primeiro a
confessá-lo, o que ides lêr pouco, ou nenhum valor tem.

No entanto, crêde que não pude fazer mais e melhor. Se
pudesse ...

Ouvi. Eu nunca fui um invejoso, mas há qualidades que admiro
nos outros e que muito desejava possuir também, não para satisfação
da minha vaidade. Não me dotou Deus com tais predicados, e, por
isso, aceitai o que vos posso dar, com a certeza de que, se vos não
dou mais e melhor, é porque o não tenho e quem dá o que tem a mais
não pode nem deve ser obrigado.

Depois ... para maior arrelia minha e por minha pouca sorte
aconteceu-me isto: folhear livros sem conta, ouvir curiosa e diligente
mente os nosos velhos, buscar e rebuscar por toda a parte elementos
para vos apresentar uma obra de folego, mas restando-me quase todo
esse trabalho em vão. Porquê? Porque, sendo Espinho uma povoação
moderna, de fundação recente e para mais duma grande humildade
e pobreza em seus prtncípios, só aqui ou além, é que deparei com
factos e refências a seu respeito. Daí o limitar-me a enfe·ixar essas
referências e esses factos e é esse feixe de notícias que vos vou
apresentar.

No entanto, crêde que me sinto contente ao fazê-lo, porque,
se puder vir a publicar tudo numa pequena monografia, legarei á minha
terra um monumento imorredoirn e inesquecível. Por outro lado os
nossos visitantes, principalmente os nossos banhistas, tendo-a, fi
carão a conhecer a história da nossa terra e, se a levarem para as
suas terras e a derem a lêr aos seus apares e aos seus amigos, talvez,
despertem neles o desejo de virem até nós. É isso que eu desejo
conseguir e, se o vier a conseguir, dar-me-ei por bem pago dos tra
balhos e canseiras que tenho tido e terei para realizar os meus de
sejos que não são outros senão os de ser útil a Espinho e de tornar
a nossa vila amada e estimada cada vez mais por to-dos.

A costa de Portugal é um colar e... praias lindas e encan
tadoras. Para cada qual pode esta, ou aquela, ser a mais linda de
to-das. Para mim, ninguém de certo me leva a mal este gesto egoista,
ou, como hoje soe dizer-se, bairrista, a mais linda de todas é Espinho,
onde nasci e me criei e a quem estremeço como á menina dos meus
olhos.

Termino, dizendo-vos, meus caros conterrâneos e amigos
oxalá que depois de mim apareça quem, dotado de mais saber, en
genho e arte, e podendo amontoar a respeito dela mais informes do
que os os que eu juntei e que, por ventura, andem dispersos por
documentos e livros que eu não tive a dita de encontrar, ou haver ás
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mãos, lhe escreva a história completa. São os votos sinceros e
cordiais que faz o vosso conterrâneo e amigo.

Antes de principiar, a desenrolar diante de vós a curta, mas
surpreendente história da nossa terra, quero, com o maior alvoroço
da minha lama agradecida e com a maior alegria e satisfação, sau
dar-vos e dedicar-os este meu humilde trabalho, em que

Vereis amor da patria, não movido
De premia vil, mas alto e quasi eterno".

CAMÕES

Sim, meus amigos, amor da pátria, porque nossa pátria não
é somente a nação a que pertencemos e que amamos com o mais
santo .e acrlsolado dos amores; não é somente essa grande e nume
rosa família de que fazemos parte e porque estamos prontos a dar
a vida, se preciso fôr, não é somente, quanto a nós, os portugueses,
este rincão bendito, engastado no velho continente europeu, como
brilhante de fino quilate, nesta lasca da Península Ibérica, composta
das lindas províncias que se estendem do Minho ao cabo de Santa
Maria e que a seguir se prolonqarn e esbracejam por esses mares
fora, pela África, pela índia, por Macau até Timor; não é somente
este «lindo jardim á berra-mar plantado", onde viveu um povo gi
gante e destemido cujos heróis Camões cantou em estrofes marmó
rias e Vasco da Gama enobreceu «por mares nunca dantes navega
dos -: enfim, não é somente o nosso Portugal continental, ilhéo, e
ultramarino, porque nossa pátria é também a terra, grande ou pe
quena, nobre ou humilde, vila, aldeia, ou cidade, onde nascemos e
onde passámos despreocupadamente os primeiros anos da nossa
vida; nossa pátria. - ninguém o contesta. - é também o lar bendito
em que vimos pela primeira vez a luz do dia e onde aprendemos
dos lábios de nossas mães a balbuciar as primeiras e mais encan
tadoras canções; nossa pátria é, finalmente, também a nossa família
e tudo o que a ela nos prende e no-la recorda, os nossos amigos
de infância, as árvores do nosso quintal e as flores que exomam e
balsaminsam os seus canteiros. Neste sentido lato, a minha, bem o
sabeis é - Espinho.

Sim, é Espinho.

"Berço do meu nascer, solo querido,
Onde cresci, amei e fui ditoso,
Onde a luz, onde o céu riem tão meigos ... "

como da nossa pátria comum cantou Herculano, o maior dos nossos
historiadores.
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Sim, é Espinho, porque a casa onde nasci erguia-se imponente
e magestosa sobre os medons ou dunas de areia da primitiva «Costa»
ou «Palheiras de Espinho", de que evoluiu a nosso ridente, formosa
e grande vila, sobre esse loirejante areal por onde tanto brinquei e
que tantas vezes beijei quando menino e por inocentes e melhores
dias da minha vida!

Mas ... perguntar-me-ão alguns de vós, por, sem dúvida, os
mais novos dos aqui nascidos, ou para aqui vindos, - mas que é
feito da elevada duna de areia sobre que se ergueu o nosso antigo
Espinho, e no meio da qual, ali pelas alturas da antiga Rua dos Pes
cadores, existiu a casa de teus pais?

Que resta do solo querido, onde foi colocado o berço em que
tua mãe te reclinou pela primeira vez e por onde deslizaram doce
mente, suavemente, os teus primeiros anos?

lnfandum vis renovare dolores! É desoladora e horripilante a
resposta que tenho a dar-vos!

Nada, absolutamente nada resta de tudo isso, porque ... o mar
tudo empolgou, tudo absorveu, tudo devorou nas suas ressacas trai
çoeiras, deixando em seu lugar aquele lençol de águas, muralhado
pelas ondas que tantas vezes me embalaram no berço e tantíssimas
me ado·rmeceram com os seus doces e ternos cantares!

Olhai! Vêdes acolá, na nossa praia dos banhos, aquela negra
penedia, á roda da qual as ondas bailam e, por vezes, cachoa o
escarcéu?

A nossa casa, o nosso lar era ali! Estendia-se dela para o
poente, estando no sub-solo do seu quintal, em que, um dia, meus
pais tentaram mandar abrir um poço e tiveram de desistir do intento
e mandar arrazar a cova já feita por ter surgido nela a crista daquela
penedia!

Quando mais tarde o mar numa das suas invasões sobre
Espinho esboroou o lindo e custoso edifício que tantos trabalhos e
tantas lágrimas custou a meus queridos pais e que me fora berço e
ao tempo ... já era o meu património eclesiástico, quando esse pré
dio se esboroou na praia e surgiu do seu sub-solo aquela pedra, meu
falecido pai levando-me até junto dela e, apontando-a com o dedo,
disse-me com as lágrimas a correrem-lhe quatro a quatro pelas faces
abaixo:

«Meu filho, ali tens o marco que há-de indicar aos vindouros
onde esteve a casa em que nasceste, onde existiu a nossa saudosa e
santa casa de Espmho!-.

E abraçou-me, e beijou-me, rociando-me o rosto com as suas
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lágrimas que se misturaram com as minhas que nunca chorei tão
sentidas e tão profundamente magoadas.

Ah! como eu me lembro!

Foi na manhã dum dia do mês de Novembro de 1890 que esse
acontecimento teve lugar.

O mar, o eterno rugidor dos continentes, acordando irado e
carrancudo, nesse dia para mim inesquecível, subiu lépido, num
dado momento, pela prata acima e, lançando as garras á casa onde
nasci, ao meu berço paterno, lá o levou para não mais mo restituir!

E em seu lugar, o mau, deixou-me e á minha família, como re
cordação ... aquela penedia sinistra que já tenho comparado ao ...
moimento que, numa encruzilhada de caminhos, recorda ao viandan
te a perpetração de um crime ou a morte repentina dum transuente!

Quantas vezes, fitando-a demoradamente e evocanndo o pas
sado, me comovo até ás lágrimas!

E que ... ela traz-me à memória, faz passar por diante de mim,
como num écran, a quadra mais bela, mais risonha e mais saudosa
de toda a minha existência! Re-lernbra-me os sítios por onde discor
reu a minha infância na companhia dos entes que mais caros me
foram! _

Todavia, e apesar de tudo, eu não devo, nem posso odiar ou
maldizer o mar!

Não devo ... porque guarda em seu seio o meu berço natal e
não posso, porque tive sempre por ele uma grande paixão, um grande
fraco, o que não admira, porque nado e creado a seus pés, afiz-me
desde pequenino a olhá-lo corno um grande amigo e a tolerar-lhe
pacientemente todas as maldades e partidinhas que me fez! ...

Depois, convenhamos ... o mar é lindo, como reza a balada,
é belo, muito embora, por vezes, dum belo horrível, impressionante
e magestoso! ·

Ah! que turbilhão de ideias e que variedade de sentimentos
experimento quando o contemplo e o estudo!

Entusiasmo-me ao vê-lo ergue.r-se em vagalhões enormes, co
mo alterosas montanhas, e arremessar-se furioso e tremendo pela
praia acima, e comovo-me, quando ele se espreguiça dengoso e
indolente nas fulvas areias que o limitam.
"" 1 ~•••

'" . ,..Encorajo-me, quando altera até ás nuvens a crina das suas
vagas, alvejantes de espuma, e sensibilizo-me até ás lágrimas, quan
do, em noites luarentas, o ouço gemer as suas ternas saudades e
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arrolar as suas mágoas infindas, formando como que um côro dolo
rido e plangente com as sereias que vão banhar-se na fosforecência
das suas águas! Depois ... não se tem dito mil vezes que ele é o
espelho fiel da nossa alma, ora manso e tranquilo como um lago, ora
revolto e agitado como um furacão? Como acho belo e verdadeiro
esse pensamento ...

Quando se arremessa raivoso enfurecido de encontro ás dunas
aos medons d'areia e as esfacela com as garras aduncas das suas
ondas enormes, semelha o leão, cravando as unhas anavalhadas na
presa que pode haver ás mãos; e, quando tranquilo e socegado se
aninha na orla da praia a quem parece estar namorando, dá-nos a
visão do rei das florestas, quando decépito e cansado, abate a juba
desenruga a dorso e amaina os rujidos tremendos e ameaçadores!

Ainda assim, manso, mas sem aviltamento; tranquilo, mas sem
despir a sua imponente grandeza, é admirável quando ao de leve
lambe a praia, como a fera lambe o solo empapado do sangue da
vítima que emplogára nas garras e se refocila ao lado dela depois
de saciada. E quem há-de, ao comternplá-lo assim, dormitando doce
mente no regaço da praia e como que reclinado na almofada de areia
que ela lhe oferece, dizer que ele é o eterno rebelado, que lá para
o diante há-de alterar-se das profundezas do abismo e esbarrandar
as palissadas, arrancar e desfazer os paredões, sacudir e despedaçar
de encontro á costa, as mais fortes embarcações?

Quem, ao vê-lo beijar tão doce e ternamente as fulvas areias
sobre indolentemente benévolo e amoroso, banhista que se lhe confia
quem é capaz de dizer que ele é o mesmo que lá para os últimos me
ses do ano há-de erguer-se em vagas enormes e arrancar furioso de
encontro as dunas que se lhe erguem na frente? lncostestavelmente
o mar é um qrande mistério e na natureza nada há que melhor tra
duza e mais fielmente copie os atributos divinos!

Deus, como que se revê naquele grande espelho!

Lêde isto, que vem muito a propósito.

Um dia, não me recordo onde o li, mas decerto foi em qualquer
dos muitos livros que ele nos deixou e com que enriqueceu a literatu
ra portugueza, um dia o nosso grande romancista Camilo Castelo
Branco, viajando em navio á vela, de Lisboa para o Porto, notou que
no tombadilho da embarcação e perto dele discutiam acaloradamente
um oficial do exército e um padre, seus companheiros de viagem.
Aproximou-se para saber sobre que versava a discussão e, dedu
zindo das últimas palavras que ouvira, que o primeiro punha em
dúvida a existência de Deus, pediu-lhe gentilmente que o acompa
nhasse até á amurada da embarcação e, uma vez ali, apontou-lhe para
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aquele imenso lençol de águas, para aquele mar infinito que tinham
diante de si e disse-lhe:

- "Repare! Que melhor e mais forte e concludente prova da
existência de Deus quer o senhor do que esta? Não o vê? Não o
reconhece? É porque é curto de vista ou ... um espírito de contra-
dição!- ... E despediu-o ...

O mar ... Que tragédias se não têm desenrolado através' das
suas águas e que incalculáveis riquezas não encerra nas suas entra
nhas?

De que cenas trernebundas e horripi'lantes não tem sido teatro
e de que heroísmo não tem sido testemunha? Que brilhantes e fulgi
das páginas não legou á história da nossa pátria e que nome e re
nome universal não deu aos nossos arrojados mareantes e aos nos
sos intrépidos navegadores!

Ao mar deve Espinho um grande bem e um... grande mal.

Deve-lhe o berço e pouco faltou para lhe ficar a dever ... o
túmulo ou pouco menos ...

Sabeis que me refiro àqueles tempos calamitosas, em que
ele, roendo, dia a dia, as areias da sua antiga duna, veio até onde
se encontra. Parado de vez, ou á espera de nova ocasião para
arremeter contra a sua presa? Só Deus o sabel

Se eu pudesse apresentar-vos aqui miniaturas das plantas da
nossa terra de 1866, 1872, 1889 e 1901, que possuo e se as con
frontasseis com os seus limites actuais pelo poente, avaliáveis bem
o mal que ele lhe fez durante as suas arremetidas invasoras ...

O que eu sofri durante esses longos e desgraçados anos! ...

t: que, meus amigos, eu tive sempre, como toda a gente, um
grande amor pela terra, onde verti as primeiras lágrimas e onde
tudo me fala do meu passado e dos meus.

Por mais modesta que seja a terra do nosso nascer, vaie para
nós mais do que o universo inteiro. A sua imagem segue-nos par
toda a parte os nossos corações a buscam afanosamente, como a
agulha de marear procura o norte! Porquê? Porque ne,la sentimos
carícias e experimentamos sorrisos com que nunca mais deparamos.

Daí os laços misteriosos e sublimes que ela nos prendem,
laços que nos apertam tanto mais, quanto mais deia nos afastamos.

Parece que o amor que consagramos á nossa terra se multi
plica e depura com esse afastamento, de modo que, quando o dever,
ou a luta pela vida, nos arremessam para longe dela e por lá nos
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esforçam a estanciar, a nostalgia devora-nos as fibras íntimas do
coração e a ânsia de a tornar a vêr empolga-nos e domina-nos por
completo.

Porque sucede isto? Qual a causa dum tal fenómeno?

Será, porque na terra estranha não haja sol que nos alumie,
aves que nos encantem com os seus doces trinados, brisas que nos
bafejem com os seus beijos, lares que nos abriguem e acolham e
entes que nos envolvam com os seus carinhos e afagos? Há sim
há, mas o que é certo é que o sol da terra estranha não nos acalenta
como o sol da nossa terra; o cantar das suas aves não é o cantar das
aves que ouvimos em pequeninos; as suas brisas não são as brisas
que nos embalaram o berço e recolheram os primeiros vagidos; os
seus lares não são os lares, onde recebemos as primeiras bençãos
e onde aprendemos a balbuciar as primeiras preces e os seus ho
mens não são os homens da nossa terra! ...

Sim, eu sei que ides· dizer-me que o céu é largo e se estende
por toda a vastidão do planeta, acobertando-nos a todos; mas - eu
também sei que o céu da terra estranha não é o céu sob que sonha
mos esperanças e sabe que tivemos as mais ridentes ilusões Vive
mos presos ao solo da nossa pátria, da nossa terra, como as árvores
vivem presas ás suas raízes: O nosso coração parece amassado
da sua argila e os nossos olhos como que refletem o brilho das suas
estrelas. Enfim, o desterro há-de ser sempre uma grande enfermidade
moral do coração humano.

Nunca passastes por esses transes? Sois felizes. Eu que vivi
acolá, numa colina alcandorada sobre o Douro, cujas águas susurran
tes ouvia cachoar, eu que lá vivi sete anos (Oliveira do Douro onde
fui Pároco) eu que vivo agora aqui a poucos kilómetros de Espinho,
ai quantas vezes me deitava e deito a pensar nele e quantas acordei
e acordo com ele no pensamento!

Ninguém deve admirar-se disso, meus amigos, porque, como
toda a gente, eu tenho pela minha terra um grande amor e vê-la gran
e respeitada foram sempre os meus mais ardentes desejos, os anelas
mais íntimos da minha alma, as aspirações mais fogueiras do meu
coração.

Alegraram-me sempre as suas prosperidades e os seus engran
decimentos e sempre tive uma grande veneração e respeito pelos
seus protectores e amigos.

Estive sempre a seu lado na Glória, como na adversidade, na
paz, como na guerra. e advoguei sempre, na medida das minhas for
ças e até onde elas podiam chegar, os seus interesses e as suas
regalias. É por demais sabido!
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Quando ela se desligou de Anta para se fazer freguesia o
mou casacão de estudante que o era ainda, exultou de alegria e
nunca tive, nem jamais terei tamanha satisfação, como a que experi
mentei, quando, dez anos depois, os seus grandes amigos fizeram
dela um concelho autónomo! Ao vê-la livre dos grilhões que a
acorrentavam, ao vê-la senhora sua, independente e, além disso,
no caminho da prosperidade e da grandeza, ai que alegria a minha!

Estavam realizados os meus sonhos dourados, as minhas
esperanças de há tantos anos!

Radiante de alegria, eu dizia a todos os que me ouviam:

"Heis-de vê-la daqui a anos e não a haveis de conhecer!

Adivinhei ou não? As profecias do -Bandarra da beira-mar»,
como ao tempo me ape·lidavam depreciativamente, os invejosos e os
inimigos do meu querido berço natal, essas profecias realizaram-se
ou não?

Há poucos meses contemplando Espinho de acolá, do adro da
Igreja de Silvalde, e vendo-o extravassar o seu casario para as fre
quesias que o cercam, picado aqui, ou além, pelas muitas chaminés
das suas numerosas fábricas e pela casa esqueleto dos nossos brio
sos bombeiros, destacando-se por sobre tudo isso a elegante e bem
lançada torre da sua Igreja matriz, coroada pela imagem da sua
nobre Padroeira e amiga desde que alvoreceu no seu existir, fique·i
verdadeiramente extático, inteiriçado, fora de mim, e com as lágri
mas da alegria a correrem-me pelas faces abaixo, foi preciso que
alguém me acordasse daquele sono e me fizesse baixar á realidade
das coisas deste mundo.

Então eu não pude deixar de dizer a alguns amigos que de
mim se acercaram:

"Vinde, vinde vêr como está grande a minha terra, como ela
cresceu e como caminha para o zenite da sua glória!

E tudo, meus amigos, quase fruto de seu evoluir ,dos esforços
dos seus filhos queridos, dos seus grandes amigos e da estrela be
néfica que a bafeja desde a sua origem! Ah! se ela tivesse sido
bafejada como o têm sido outras que conhecemos e se o mar ...
não tivesse feito a pirraço de lhe levar a sua primitiva povoação, o
que não seria ela nestas alturas!

No entanto, a arfar, toda cheia de vida e de vigor lá vai na
sua viagem ascensional para ... o posto feliz que a espera ! E há-de
ser assim ... E para terminar quero fazê-lo, transcrevendo aqui o mi
moso soneto que a ilustre poetisa D. Alice Ogando dedicou á sua
terra e no qual vejo transvado o grande amor que lhe tem:
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A MINHA TERRA

Eu quero tanto bem á minha terra
Alegre e linda, pelo sol banhada!
Quem para ela o seu olhar descerra
Fica a adorá-la de alma deslumbrada.

Lendas, mistérios, tudo, tudo encerra,
E foi por Deus decerto, bem fadada,
Para ser bela desde a alta serra
Ao mar, para onde vive debruçada.

Eu quero á minha terra, porque é minha,
Porque este sol me aquece e me acarinha,
Pelo luar que me ilumina a rua ...

Mas inda mais lhe quero por saber,
Ter sido ela que te viu nascer ...
- Eu amo a minha terra porque é tua".

Eu também quero tanto á minha que lhe peço como Camões
no poema de Garrett!

- «Terra da minha pátria, abre-me o seio
Na morte ao menos!

Breve espaço ocupa o cadáver dum filho
E eu fui teu filho!

Sim, eu fui teu filho e em mim sempre viste e hás-de vêr

Amor da pátria não movido
De prémio vil, mais alto, quase eterno!

E dito isto, princípio a fazer-lhe a história ...
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DESDE A SUA ORIGEM ATÉ 1830

Vamos lá e, em tão boa hora demos princípio ao nosso tra
balho, que cheguemos até ao fim ...

Antes, porém, de lhe darmos princípio, queremos prevenir
quem estiver disposto a sujeitar-se á massada de nos ler, de que
o Espinho sobre que de entrada vamos discretear, não é o Espinho
actual; não é esta nossa querida vila de Espinho, mas sim aquele
Espinho antigo que o mar nas suas repetidas invasões nos devorou
a partir de 1889, aquele Espinho que se ergueu sobre o loirejante
areal de que atrás vos falámos e que foi o expoente dos abarraca
mentes que os nossos primitivos pescadores sobre ele mandaram
edificar e aos quais se costumou chamar "Palheiras» por estas
costas abaixo desde aqui ao Cabo Mondego, dando origem ás povoa
ções piscatórias, denominadas «Palheiras de Espinho», «Palheiras de
Paramos", de Esmoriz, do Furadouro, da Torreira, de S. Jacinto, da
Costa Nova, etc., muito embora tais construções fossem e sejam
feitas de madeira e não de palha, e cobertas, não de palha, mas de
telha ou zinco.

Da nossa antiga povoação, como sabeis e podeis verificar,
nada ou quase nada resta, porque o Espinho actual, principalmente
quase todo o casario que existe da linha férrea para nascente, foi-se
erguendo, erguendo ao passo que o mar ia roendo, roendo a antiga
duna. lançando por terra os seus edifícios.

Da moderna povoação não falaremos por enquanto e a res
peito da antiga começamos por afirmar ser convicção nossa de que
não remontava a urna ·grande antiguidade a sua origem, porque lhe
não fazem referências os· empoeirados documentos que pejam as
estantes e as gavetas das nossas Bibliotecas, incluindo as da Torre
do Tombo, nem dela fazem menção os velhos forais da Terra de
Santa Maria, dentro de cujos limites nasceu e cresceu até ser devo
rada pelo mar.

Talvez nos objectern que na célebre colecção de documentos
-Portuqaháe Monomenta Historica Diplomata et Cartas», trabalho
verdadeiramente beneditino do nosso grande Herculano, há alguns que
se referem a uma «Vila Spino- e que é provavel que essa vila aqui
existisse ... Ouçam-nos ...

Aos nossos amigos e srs. Conselheiro Joaquim d'Almeida
Corrêa Leal, que faleceu há já alguns anos, sendo Juiz aposentado
do Supremo Tribunal de Justiça, e Dr. Osório Lopes Gondim, ao pre
sente muito digno e ilustre médico em Avintes, de Vila Nova de Gaia,
devemos o favor de· nos· forem mandado cópias de dois desses en-
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contrados no Mosteiro de Moreira da Maia, naquela colecção foram
publicados sob os n." 396 e 585 e, tendo as datas, respectivamente
de 1055 e 1080.

No primeiro desses documentos lê-se apenas uma ligeira alu
são a várias -eredttates-, sitas nas «Vilas» de «Sercedo», (Serzedo),
-Cercedelo», (Serzedo, lugar da freguesia de Serzedo) e -Spínu
(Espinho), que o vendedor ali possuía e no segundo descreve-se uma
-eredltate nostra probia que abemus in vila Spinu, subtus alpe mons
saqitela, d.scurrente ribulo Vilar, terridorio portugalensis probelitori
maris e que se compunha de -suls locis, vicos et terminas antigos»
comodo esparte con brito (Brito) et con Cercedo et de alia parte com
Anta. Ora esta propriedade que o vendedor possuia na vila (romana)
Espinho, que ficava ao poente do monte de Seitela (situado junto á
feira do Murado) e perto do qual corre o rio Vilar, em território por
tucalense, perto do ma, e que abrangia vários casais que confronta
vam com Brito (!ugar da freguesia de S. Félix ou S. Fins da Marinha)
e com Anta.não pode de modo algum ser localizada no nosso Espi
nho antigo, isto é, na duna sobre que existiram a «Costa ou Palheiras
de Espinho». ·

Essa vila romana ocupou com certeza o lugar de Espinho, da
dita freguesia de S. Félix que demora ao poente do seu lugar da Ta
boaça e ainda hoje mantêm aquelas confrontações pelo norte o lugar
de Brito e pelo sul terrenos de Anta. A esse lugar, sucessor da antiga
vila romana «Spino», nos havemos de referir, quando porcurarmos
os primeiros moradores da «Costa ou Palheios de Espinho» buscar
o nome com que baptizaram a nossa terra.

É convicção nossa de que o solar do «íorninus- (Senhor) des
sa -vila- ainda lá existe. É aquela casa solarenga que fica p·egada,
pelo sul, á capela de S. Tomé que ali existe e· onde nos dizem que
se celebra no próximo domingo, ou no 'seguinte, uma festa em
honra do seu padroeiro.

Se lá fôrdes, fixai bem aquela casa e· aquela capela e vêde,
se não temos motivos pará fazer uma tal afirmativa.

A nosso vêr a vila "Spino", de que fala aquele documento,
tinha ali a sua sede e o seu território estendia-se dali até ... á praia
da duna sobre que se ergueu o nosso antigo Espinho ...

Casa e capela pertencem hoje á ex" sr." D. Maria Amélia
de Araújo e Sá que reside junto á Igreja de S. Félix, na casa de
seu sobrinho e nosso velho amigo, o sr. Sebastião Moreira Ramos.

Além disso os terrenos a que aqueles documentos aludem,
não podiam ser situados, como é fácil de descobrir, na alta e extensa
duna de areias que o mar lançara fora no· decorrer dos tempos, que
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as nortadas, aqui tão frequentes, para lá carrearam e sobre as quais
mais tarde os pescadores, vindos do Furadouro, mandaram construir
as casinhatas, onde se abrigavam durante a safra piscatória.

Se aquelas -eredítates- ali existissem, o mar teria posto a
descorberto os seus terrenos, o que nos não consta, acontecesse.
Na sua marcha para nós apenas nos mostrou areias e nunca terrenos
sólidos, a não ser ... a penedia onde ... mão sacrilega (e sem nossa
licença) acaba de mandar espetar um ferro (Quos ego!) ...

Adiante ...

Mas, dir-nos-ão, es:5as «ereditates», não podiam ter existido
nos terrenos sólidos sobre que se ergue o nosso Espinho actual?

A isso respondemos - não e vamos dar a razão da nossa
resposta.

Esses terrenos, como decerto já deveis ter verificado, tem
uma linha pelo poente que, descendo da Fonte do Mocho e circui
tando as escarpas do norte do cemitério e do Matadouro descem,
por esse sul abaixo, pela avenida Graciosa (modernamente crismada
de Rua 8, ou quando muito pela rua 12, e sobe em anfiteatro até ao
alto, onde outrora esteve o -Facho- da iluminação da Costa, o qual
demorava ali pelos terrenos do teatro e Jardim Aliança, ou entre eles
e a rua 18, não muito ao norte da rua 19, antiga Rua Bandeira Coelho.

Ora toda a gente sabe que a área do nosso Espinho pertenceu
até 1889 á freguesia de Anta e esse terreno era dela, enquanto que
a antiga duna, como havemos de contar, fez parte, em seus princípios,
daquele lugar de Espinho, de S. Félix da Marinha!

Parece-nos ser necessário dizer o que era uma «Vila romana",
não só para mais facilmente se compreender o que vamos narrando,
mas também para se constatar que não andámos de ânimo leve,
quando arimámos que aquela «Vila Spinc- não podia ter existido no
nosso antigo Espinho, nem mesmo no actual.

Porquê? Porque naqueles tempos a palavra «vila» não desi
gnava o que hoje nos indica, isto é, uma povoação intermédia entre
cidade e aldeia, mas sim um grande trato de terreno, ou terrenos
tendo quase sempre no centro a habitação do seu dominus (senhor)
e á roda dela as dos seus servos e escravos, o celeiro, a eira, enfim
grandes propriedades rurais, algumas das quais abrangiam terrenos
tão vastos que hoje constituem populosas freguesias e até mesmo
concelhos.

Algumas destas «Vilas,, houve-as, não aqui, mas nas nossas
cercianas e para amostra vos aponto as de -Cercsdo- (Serzedo),
-Cercedelo- (Serzede!o, lugar da freguesia de Serzedo), «Brito" e

...
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«Spino» (Espinho, parecendo que ambas abarcavam os territórios das
duas freguesias de Marinha S. Félix ou S. Fins e Guetim); «Anta•
que uns dizem tomara o nome duma anta ou pequena elevação de
terras que nela existia, e que ta.lvez posamos fixar no sítio chamado
os «Altos Céus" daquela freguesia, mas havendo também quem
afirme que fôra buscar o seu nome ao dum dos seus -domin!-, ou
senhores, que o usava; -Srlvalde-, «Paramos- e -Esrnortz- que,
como tal, vimos designadas em documentos dos Portugaliae Monu
menta Historica, com as datas de 897, 1076 e 1090, e que nos aparece
em 1320, no reinado de D. Dinis, mas já com o nome de freguesia
de -Herrnertz- ou -Errnerlz- que nos parece o povo foi limando e
poíndo até fazer dela o que é hoje - Esmoriz, a importante e linda
freguesia cujos limites descem docemente desde Oleiros, Paços de
Brandão e Ríorneão, até ás praias do mar num anfiteatro lindíssimo.
É a freguesia que, tendo feito parte do concelho da Feira até 1879,
dele passou então para Ovar, e desde Outubro do ano passado faz
parte deste de Espinho.

Deixemo-nos, porém, de divagações e procuremos saber quem
e quando foi implantado entre nós o regime de propriedade - -vllas
- a que nos vimos referindo.

Quando no ano 14 de nossa era os romanos conseguiram do
minar a Lusitânia, isto é, o território ocidental da Península Ibérica
que se estendia de Lisboa para o norte, encontraram-na na posse
de gentes bravas e aguerridas que muito lhes custaram a vencer,
gentes de origem ligurica, segundo uns, e celta, segundo outros,
que, tendo vivido primitivamente junto ás nascentes do Tejo, de lá
desceram até ás nossas praias, onde os fenícios as vieram encontrar
e com elas fusionar o seu sangue. Viviam essas gentes em cidades
ou povoações, cercadas de muralhas, e levantadas, quase todas, em
pontos altos e debaixo da dominação dum chefe com o qual usufruiam
em comum as terras que cercavam essas povoações.

Uma vez empossados do domínio da Lusitânia, os romanos pro
cederam aqui, pois dentró dos seus limites estamos escrevendo,
como tinham procedido em toda a parte, onde chegaram e pousaram
as suas águias imperiais impondo aos vencidos as suas leis, por
sinal ainda hoje admiradas pelos entendidos, os seus usos e costu
mes e as suas instituições pollticas e sociais, aplicando á proprie
dade o regime latino da sua divisão em «vilas», abrangendo cada
uma grandes extensões de terreno, cujos limites demarcavam com
marco, chegando algumas dessas demarcações aos nossos dias.
A seguir encabeçaram essas -vrlas- nos antigos chefes das cidades
e povoações lusas, os quais passaram a ser os seus senhores( dorni
ni), pagando aos romanos os impostos respectivos e ficado com o
direito de por sua vez os receberem dos seus ... caseiros, ou usufrui-
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dores da parte do território da «Vila» que eles e a sua gente não
podiam agricultar. Quase sempre no centro dessa «Vila» rural ou
romana e tanto quanto as circunstâncias o permitiam mandavam tais
senhores erguer o seu -palatíum- (Paço) e junto dele os ergastutos
e casamatas para servos e escravos, o celeiro para recolher as
colheitas, as cortes para os gados e aqui, ou além, espalhadas por
esses grandes territórios, as casas para habitação dos caseiros com
os quais dividiam os trabalhos rurais. Quando a Religião de Jesus
Cristo começou a espalhar-se e até nós chegou, começaram a apa
recer junto do Paço dos senhores, ou na parte mais cómoda da «Vila"
a capela ou a Igreja para os serviços religiosos dos seus habitan
tes.

Aí pelos anos de 456 ou 459, data da queda do grande império,
foi a Lusitânia invadida pelos bárbaros do norte, suevos e visigodos
que não destruiram, mas adotaram a obra dos romanos, ficando a
sociedade rural como estava e as «Vilas" com os seus latifundios
vastos e extensos e com o seus limites anteriores.

Apenas algumas delas mudaram de nome, passando a usar
novos senhores e possuidores e pouco mais.

Em 756 foi a Lusitânia invadida pelos sarracenos que talaram
e desbastaram, sabendo-se que durante o seu domínio a beira-mar
se despovoou por completo.

As suas razias nela feitas, ajudadas pelas incursões dos pira
tas normandos e islamitas que enfestavam as nossas costas foram
tão duras e persistentes que obrigaram os seus moradores a inter
nar-se, transformando-se todo o território junto ás praias do mar
num verdadeiro deserto e os seus campos em verdadeiras charnecas!
e que, passando em Portugal, visitou o norte, da sua costa marítima,
Um cidadão inglês que, indo numa das cruzadas para a Terra Santa
deixou escrito que nela se não via uma só casa de pé, porque, ou
os seus moradores, ou os seus invasores ajudados pelos piratas
normandos e sarracenos se encarregaram de reduzir tudo a um ermo
solitário. Chega a apontar como povoações mais próximas do mar
nessa costa que observou, Tuy, na Galiza, e Braga em Portugal!

Durou este estado de coisas até á reconquista, levada a efeito
pelos reis astur-leonezes que fizeram renascer a velha ordem, mas
já agora encorporando nas suas coroas os bens conquistados aos
sarracenos que, por sua vez, entregaram aos seus nobres e cava
leiros cristãos que os ajudaram na empresa. Todavia as glebas que
eram usufruídas petos caseiros, na sua obrigação de pagarem áque
les senhores as rendas que vínham pagando aos antigos.

Tem aqui princípio o desmembramento das «Vilas" romanas
que principiaram a parcelar-se, transformando-se no que hoje são.
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As gentes que haviam deixado a beira mar e fugido para o
interior, começaram a descer até ela e a povoá-la.

É a esta data que devemos ligar a origem das actuais povoa
ções ribeirinhas, ou marinhas, como queiram, como é de então para
cá que começaram a aparecer as freguesias com os limites que
hoje têm.

A obra dos reis astur-leonezes, como é sabido, foi continuada
entre nós pelo nosso Conde D. Henrique, por seu filho D. Afonso
Henriques e seus sucessores, até que Espanha e Portugal conse
guiram arremessar para lá de Gibraltar a raça maldita que tantos
estragos e maldades semeara nas nossas terras da Beira-Mar.

Ora, levando bem presentes na memória os acontecimentos
de que a Lusitânia foi teatro durante os domínios sucessivos dos
romanos, dos suevos, dos godos e dos sarracenos, e as agruras
e os sofrimentos por que passaram os seus habitantes, durante
esses calamitosas tempos, a que nos referimos, muito embora
ligeiramente, vamos por ai acima esquadrinhar, mas sem picaretas
nem alavancas, os territórios das vilas romanas de Brito, Spino
(Espinho) e Anta, nossas visinhas, a vêr se descobrimos a reper
cussão que esses acontecimentos e maldades nelas tiveram ..

Torna-se até preciso fazê-lo ,não só, porque a sua história
anda presa á história da nossa terra, mas também, porque, só depois
disso, é que podemos comprovar a afirmação que fizemos de que
as dunas de areia do nosso Espinho antigo, to-das, ou quase todas,
pertenceram primitivamente áquela vila Spino que, depois da re
conquista dos reis astur-leoneses ou do nosso Conde D. Henrique,
formou com Brito e Guetim a freguesia da Marinha que tem por pa
droeiras religiosos, ora S. Pedro Fins, ou só S. Fins e por último
S. Félix, dos quais a Igreja Católica reza no mesmo dia do ano
canónico.

Será então ocasião de vos contar o que foi que deu motivo
áquelas areas passarem para dentro dos limites da fregues•ia de
Anta, onde se encontravam, quando Espinho foi constituído em
freguesia autónoma e independente dela.

Antes, porém, de partirmos para essa jornada e de darmos
principio a esse exame, queremos dizer-vos quais as vias de co
municação que ligavam .a nossa terra aos grandes e pequenos cen
tros de população que a cercavam e cercam, afim de vermos que Es
pinho, muito embora povoação de humildes pescadores em seus
princípios, nunca foi uma terra inominada e desconhecida.

Nos itinerários dos romanos Antonio e Estrabão e no -Cro
nícon- de ldacio, que foi bispo de Chaves em 462, diocese extinta
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antes da conversão dos suevos ao Cristianismo, aparece-nos descri
ta a via ou estrada militar romana que, partindo de Lisboa, cortava
o Vouga próximo de Talabriga (Aveiro) e discorria por entre Lanco
briga (Feira) e o mar até Cale (Gaia). Esta via militar romana passava
acolá por cima, por Souto Redondo, Grijó e Carvalhos a caminho de
Gaia e Porto, e, como esses itinerários não fazem referências ao lindo
estuário que é a Ria de Aveiro, crê-se que ele ainda não existia
no tempo do domínio dos romanos, como parece não existiam nessas
alturas os terrenos da Arruela de Baixo, de Ovar e os extensos e
largos areais que deles decorrem até ao norte do nosso Espinho,
aventando-se que as areias, lançadas fora pelo mar, formaram a
principiar aqui um volumoso cabedelo delas, o qual, caminhando
para o sul, chegou no andar dos séculos a ir até fechar no Cabo
Mondego, barrando a saída das águas dos numerosos rios que
desaguavam neste trecho da costa e produzindo a inundação das
terras mais baixas e a destruição daquela via militar romana e suas
pontes.

!.:..o passo que aquele cabedelo avançava para o sul, a barra,
por onde as águas se escoavam, ia-o acompanhando, sendo preciso,
para elas não inutilisarem e não levarem mais longe as suas inunda
ções, recorrer a uma obra artificial para lhes dar vasão. Essa obra
artificial foi a da construção da nova Barra de Aveiro.

Daquela estagnação de águas resultou a actual ria com todos
os seus canais e, dada a destruição da via romana e das obras de
arte, por onde passava, os sarracenos viram-se obrigados a mandar
construir cá mais por cima uma outra. É a essa que os· nossos
antigos se referiam, dando-lhe o nome de estrada rnoirlsca, a qual,
principiando em Aveiro, donde se partia em barco até à Ríbeira de
Ovar, seguia dali por Arada, Maceda, Cortegaça, Esmoriz, Paramos,
Silvalde, Anta, pela vila Spino, Arcozelo, Gulpi!hares e Vilar até se
encontrar com a via romana acima descrita.

Além destas duas vias, romana e momsca, corria pela beira
-mar outra que, partindo do Furadouro e Ovar, seguia pelo célebre
Pinhal da Estrumada, pelos areais fronteiros a Cortegaça e Esrnoríz
até ás margens da Barrinha, que os viageiros, principalmente os nos
sos pescadores e os carreadores de pescado transpunham em barco
e mais tarde, a partir de 1855, pela ponte que a Comissão Distrital
de Aveiro, auxiliada pelas Câmaras de Ovar e da Feira, ali mandou
construir, sendo seu Governador Civil, ao tempo, e o principal inicia
dor e propulsor da obra o Dr. José Inácio da Silveira Pinto, da casa
de Sampaio, Aturada, Gaia, pai do falecido causídico Dr. Francisco
Antero da Silveira Pinto, nosso amigo e da nossa familla. Dessa
ponte restam ainda os seus encontros nas duas margens e, no alveu
que medeia entre eles, algumas das estacas de madeira sobre que
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assentava. Quem por ela passava pagava cinco reis ao cobrador que
ali havia para os receber.

A seguir á ponte, essa via atravessava os areais de Paramos
e Silvalde, onde se bifurcava, indo um caminho por Sllvalde da «terra»
e a seguir por aquela rua larga que passa em frente da nossa fá
brica fornecedora da luz eléctrica, até ao local, chamado das Al
minhas do Pinheiro, onde se juntava á estrada moirisca que seguia
para a ponte de Anta e vila Spino etc. A este ramal chamava-se
em Espinho nos nossos tempos de rapaz a estrada das «vareiras».

A outra via seguia da bifurcação por Espinho, Brito, Granja,
Arcozelo, Gulpilhares e lvladalena até Cate (Gaia).

Chegados aqui, não devemos avançar sem dizer que achando-se
em Coimbra D. Dinis, o Rei Lavrador, os procuradores do povo den
tre o Vouga e o Douro foram até junto dele queixarem-se-lhe em
nome dos povos que representavam, de que as areias vindas do mar
estavam a inundar e inutilizar os campos ribeirinhos e que, por isso,
se tornava preciso que S. Magestade desse providências para que
essa invasão cessasse.

A monarca ouviu-os e ordenou que as dunas de que !he
falavam, fossem semeadas de pinheiros ... E foram-no, mas, desco
berto o caminho para a índia por Vasco da Gama e o Brazil por
Pedro Aives Cabral, toda essa linda e extensa floresta foi cortada,
indo as suas madeiras para os estaletros de Gaia e do Trem do Ouro,
no Porto, onde se contruíram as numerosas embarcações, precisas
para o seu comércio e demais serviços do Estado. Quando, há
uns 20 anos, o mar avançou sobre as praias de Cortegaça e Esmoriz,
pôs a descoberto os cepos e as raízes dessas árvores e até pinhei
ros inteiros (e bem grossos que eles eram) que por demorarem em
os remover dos sítios, onde tombaram por lá ficaram, sendo em
seguida soterrados pelas areias movediças da praia.

Essas dunas largas e extensas vêm sendo repovoadas pelos
serviços florestais que já 'Semearam as que demoravam ao norte dos
Palheiras de S. Jacinto, e dos do Furadouro, andando agora a pro
ceder a iguais serviços nas que se estendem dos terrenos ermos
das freguesias de Cortegaça e Esmoriz até ás praias do mar.

Para completar a resenha das antigas vias ou estradas que
passavam pelo nosso Espinho antigo e suas cercanias, diremos que
dele partia, pelo menos, uma que o punha em comunicação com
aquelas e com as povoações, mais ou menos importantes, destas
redondezas. Era a que da nossa "Costa», ou «Palheiras», subia
e que, seguindo pelo leito da antiga rua Bandeira Coelho, hoje Rua
19, (na sua parte inferior á linha férrea) ia até um pouco acima das
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suas actuais cancelas de ferro, onde se dividia, pelo menos, em trez,
seguindo a primeira pelo norte, a segunda pelo centro acima e a
terceira por sudoeste além.

A primeira tomava o leito da actual Rua 62, antiga do Passeio
Alegre, e seguia através dos campos, chamados no nosso tempo
de rapaz, os "Campos da Lavoura de Anta", indo terminar na via
militar motr.sca, acolá na Ponte de Anta que há trinta, ou mais anos,
nós, os que escrevíamos correspondências de Espinho para os jor
nais, crismámos com nome de "Ponte dos Suspiros", como, os poe
tas e bachareis coimbrãos crismaram com o nome de "Penedo da
Saudade" o alcandorado cerro de Coimbra, donde se contempla
um lindo e vasto panorama, estradado de campos infindos, aqui ou
além sombreados pelas negras copas dos seus lindos laranjais e tendo
corno que a servir-lhe de pano de fundo, lá muito além, as cristas
duns montes sem vegetação que dali se avistam no seu horizonte ...

A segunda partia da entrada da hoje rua 19, encostada ao
passeio do lado do sul e precisamente do sítio onde está o último
depósito de limpeza da mina que alimenta o fontenário do Largo
da Graciosa, seguindo para nascente, pouco mais ou menos, pelo
leito dessa Rua 19 e atravessando os terrenos do Parque e da feira
que fizeram parte da quintarola do Pinheiro de Anta, (da qual lá
para diante havemos de falar), indo de seguida por Anta e Nogueira
até á via militar dos Romanos, por onde mais tarde, veio a ser cons
truído a então chamada Estrada Real que hoje tem o nome de
Estrada Nacional de Lisboa ao Porto.

Aquela via, como estamos vendo, ligava Espinho á chamada
"Estrada das Vareiras", á "Estrada Moírlsca- e por fim á grande via
militar romana, e, por meio delas, a todas as povoações que serviam.
Dos leitos de todas essas vias se aproveitaram mais tarde e em
parte, as câmaras municipais e o Estado para a construção das suas
estradas. A da Feira aproveitou-se da última que descrevemos para a
construção da que parte daqui e segue por Anta até Nogueira, de
vendo agora ser continuada até tapar na Estrada Nacional de Lisboa
ao Porto expensas da nossa câmara, auxiliada, dizem-nos, pelo povo
da última daquelas freguesias que de há muito ansiava pela sua
ida até lá.

A terceira via saída daqui e inclinando-se para sudoeste, en
costada ao célebre morro de areia denominado de Santa Cruz que
a Companhia Portuguesa mandou arrasar, quando deu princípio às
suas segundas linhas que ainda não utilizou por o mar ter deixado de
avançar sobre as nossas praias, essa terceira via atravessava os
areais de Anta e Silvalde, cortava a "Estrada das Vareiras- e a via
militar rnoirisca, e seguia até á sede do Condado da Feira, antiga
Laconbriga, cujas terras, por ter falecido o último conde sem
sucessão, foram passadas para a Casa do lnfantado, que, por sua
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vez, foi extinta em 1834, sendo os seus bens encorporados nos bens
do Estado.

Desta casa do lnfantado nos ocuparemos, quando chegar a
ocasiào de vos falarmos dos privilégios que os seus administradores
ria Feira, em 1808, concederam a alguém de Espinho para ele com o
produto deles ocorrer ás obras de construção da primitiva capelinha
de Nossa Senhora da Ajuda, onde naquele ano foi rezada a missa
pela primeira vez.

Náo nos despediremos do assunto sobre que vimos discri
teando sem voltar ao princípio da segunda via daquela que seguia
pela rua 19 acima. Nesse princípio havia um largo que tinha no seu
fundo, do nascente, uma casa com um terraço na frente, sendo este
vedado por grade de ferro. Desse terraço descia-se por uma escada
de pedra e era ao lado dessa escada e um pouco ao norte dela
que estava o depósito, onde a antiga mina terminava e onde o
povo nos nossos tempos de menino ia pela água precisa para os
seus usos domésticos. A via que ali principiava, partia do cunhai
do sul dessa casa e a mina era a mesma que actualmente decorre
pelo sub-solo da rua 19 e que ultimamente foi melhorada pela nossa
Câmara que mandou substituir-lhe a canalização de ferro por outra
de tubos zincados, o que de melhor é hoje usado para tais fins.

Naquela casa que servia de pano de fundo ao largo, esteve a
primeira farmácia que aqui houve. O nosso povo crismou-a com o
nome de «Botica do Senisqa-: não sabendo nós porque motivo lhe
deu esse nome que nos parece verdadeiramente depreciativo, a não
ser que o dono da botica o usasse como nome da família.

Quando o «Senisqa-: que não era diplomado, soube que de
Válega vinha para aqui montar farmácia um farmaceutico formado
pela Escola Médica do Porto, o nosso saudoso e inolvidável amigo
José António Pires de Rezende, que foi também um grande e devo
tado amigo desta terra, fugiu espavorido para o Minho, donde era na
tural, e onde mais tarde o foi encontrar casado com uma viúva
riquíssima o nosso querido amigo Rezende. A casa do «Botica do
Senisqa», quando esteve .na presidência da Câmara da Feira o co
nhecido e já falecido Dr. Roberto Alves de Souza Ferreira, grande
causídico e grande legisperito, foi expropriada por ela, juntamente
com outros para darem lugar à abertura da rua 19 até à altura da
rua 18, antiga Rua Sá Couto.

Naquele largo nos recordamos ter visto uma enorme maxila
de baleia, onde vós e os da nossa idade faziam os exercícios de
jogo ... do balançé, ia is eram as suas dimensões!

Tinha arrolado à praia e para ali fora conduzida pelos guardas
fiscais, sendo depois vendida e aplicada, segundo o ouvimos em
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nossa casa, a trave do côro duma igreja, da de Silvalde, ou doutra
qualquer das vizinhas.

Conhecidas as vias de comunicação, outrora existentes entre
o nosso Espinho antigo e as estradas, ou caminhos, que lhe passa
vam perto, as quais, por sua vez, o ligavam ás povoações, mais ou
menos importantes, das suas redondezas, vamos de longada, como
prometemos, até às vilas romanas que sabemos existiram nos nossos
arredores, a ver se por lá podemos des1enterrar e reconstruir qual
quer citania, qualquer cavidade, enfim, qualquer povoação antiga,
donde possamos extrair elementos para comprovar o que já afirma
mos, ou viermos a afirmar. A isso somos forçados, porque, como é
por demais sabido, nada existe escrito sobre o assunto que estamos
versando. Daí a necessidade que temos de nos embrenhar nas selvas
escuras e, por vezes, misteriosas e indecifráveis do passado em bus
ca de materiais para levarmos a cabo a obra que intentamos e dese
jamos realizar.

E de entrada afirmamos mais uma vez que, por enquanto o
que procuramos, é focar, identificar o nosso antigo Espinho, e por isso
se. algumas referências formos fazendo ao Espinho actual, é, porque
a sequência da narrativa a isso nos obriga.

Portanto, cumprindo o prometido, saiamos do nosso antigo
Espinho, (do que já não existe), e sigamos pela costa arriba até
àquela curva que a p·raia faz, acolá adiante, no seu seguimento para
a Granja. De caminho, porém, lancemos um olhar de tristeza para
o local, onde existiu a antiga e pequena laqca a que o nosso povo
dava o nome de Regueirão, ou de Rio Largo, e que Manoel Nunes
Branco no seu suplemente ao «Mapa de Portugal" do beneficiado
João Batista de Castro, publicado em 1870 (vol. 4.º, fls. 177), apelidou
de «Alqueirão», como um outro, cujo nome não ocorre, o apelidara
de -Alqueidão-. Lá voltaremos ao seu tempo e diremos o que sabe
mos e o que pudemos recolher da tradição a seu respeito.

Portanto, naquela curva, ou inflexão da costa, e primeiro que
tudo digamos qual o nome porque os nossos pescadores e os povos
destas cercanias conhecem este sítio, eriçado de penedias chistosas
que nas marés baixas ficam. em grande parte. a descoberto e que
nos desaparecem da vista na preamares.

Uns chamavam-lhe a «Cova de Brito»; outros as "Pedras de Bri
to" e aquele Nunes Branco chama-lhes as «Praias dos Esoinhos-, o
que quase nos levou a concluir que provavelmente foi daquelas pedras
que o nosso Espinho tirou o seu nome como decerto delas tirara o
seu aquela antiga vila romana -Splno», de que vos temos falado.

Seria assim? Não seria? Estaremos em erro?
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Deixemos para mais tarde a resposta a estas perguntas e, por
agora, examinemos com atenção o local. Se o fizermos em ocasião
de marés vivas e junto de nós tivermos um pescador esperto e
experimentado, façamos-lhe duas perguntas: primeira, se ali poderia
ser construido um pequeno porto de abrigo para as embarcações,
ornpreqadas na pesca costeira, lá poderem refugiar-se, quando acos
sadas pelos temporais, e segundo, se essas embarcações, estando o
mar chão (manso), poderão arribar ali e vasar facilmente na praia.
Temos a certeza de que ele, sem pestanejar, nos responde afirma
tivamente.

Pois, se assim é, reconstitui os acontecimentos e as cenas
de rapinagem que por aqui se deram, principalmente nos tempos
do domínio dos árabes na nossa beira-mar.

Passando acolá por fora nas suas embarcações costeiras, os
piratas normandos e sarracenos que tanto infestaram as nossas
costas, como reza a História e a tradição, vendo aqui para cima qual
quer igreja com sua povoação em redor, num abrir e fechar de olhos
aproavam ali, saltando em terra, e de alfange e outras armas em
punho, ei-los fazendo o que por toda a parte se sabe que faziam,
matando os moradores que podiam haver ás mãos, por eles não
terem podido fugir a tempo para longe, como faziam sempre que
pressentiam a sua aproximação do povoado, indo, por fim, ajoujados
de tudo o que encontravam nas igrejas e nos casais e lhes parecia
de valor, para os seus barcos, que lançavam ao mar e em que se
dirigiam para as tocas em que viviam e que demoravam, as dos nor
mandos, ao norte e as do sarracenos, ao sul destes sítios.

Deixemos, porém, esta praia eriçada de escolhos e subamos
um kilómetro para nascente a vêr se por ali existiu no tempo dos
celtiberos, dos gregos.dos sírios, dos romanos, dos suevos, dos go
dos, ou dos visigodos qualquer povoação que depois de roubada,
fosse desfeita, demolida, e arrasada, pelas hordas verdadeiramente
selvagens dos agarenos, dos piratas normandos e sarracenos que,
ou passavam pelas estradas militares suas visinhas, ou aportavam
ás nossas costas do mar para as rapinarem.

Dados alguns passos, abre-se diante de nós uma larga e ex
tensa esplanada de terrenos de pinhal e lavradio, limitada ao nascen
te pelo lugar do Juncal, ao norte pela vila romana de Brito e ao sul
pela de Spino, nossa conhecida, e todas hoje fazendo parte da fre
guesia de S. Félix da Marinha.

Sabeis que nome dão os povos dali a esta esplanada, e este
largo e extenso trato de terreno? O de «Marinha- e neles existe uma
tapada quase encostada á capela e ao antigo palácio da vila romana
de Spino que ainda hoje conserva o nome de "Tapada da Igreja des-
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feita», a qual, quando fomos pároco de S. Félix da Marinha, (1883 a
1897), pertencia a Emília Alves da Fonseca, que nessa ocasião era
criada do falecido dr. António Pinto de Araújo Ribeiro, da casa dos
Pintos da ldanha, de Anta, o qual, exerceu por muitos anos a clínica
no nosso Espinho que lhe deve a criação da sua feira que foi a
princípio mensal, depois bi-mensal e hoje é semanal.

Em Espinho deve haver quem ainda dele se recorde e possa
afirmar que foi um médico distinto, precocemente roubado pela morte
aos carinhos da sua família e á amizade dos seus muitos amigos.

Hoje, aquela tapada da Igreja Desfeita pertence ao sr. Manuel
d'Oliveira Sigalho, do Juncal, ou da subida da Tabuaça, de S. Félix.

Por essa tapada e vizinhas calcurriamos nos tempos em que
por lá estanc.onamos e dessas jornadas nos recordamos de por lá ter
visto lascas de pedras, pedaços de tijolos e de caliça que nos leva
rarn á convicção arreigada de que por ali existiu qualquer povoação
que fôra realmente desfeita.

No meio duma delas nos recordamos ter visto um cruzeiro de
qranito que os povos de por ali nos disseram que a tradição reserva
que fóra erguido, ou no sítio, onde estivera a pr.rneira Igreja da
Marinha, ou no do seu sacrário. Fomos lá há dias e já não encontra
moo esse cruzeiro!

Não o deviam ter tirado de lá!

Podemos acrescentar que o falecido Reitor da S. Félix, P."
António Ferreira Cardoso, pensava mandar construir ali uma capela
para memorizar o facto, quando a morte o surpreendeu.

Mas, perguntar-nos-ão, quem desfez, ou mandou desfazer
aquela igreja e a povoação que a cercava? Vamos responder a essa
pergunta, valendo-nos para isso da tradição corrente entre o povo
de S Félix.

Essa tradição, transmitida de pais a filhos e a que nos recor
damos ter ouvido fazer referências, quando passamos por S. Félix, diz
que a estrada militar, primeiramente utilizada pelos legionários roma
nos e mais tarde pelas hordas moiriscas, selvagens e fanáticas, subia
da actual Ponte de Anta, ou das suas imediações, e atravessava a
vila -Splno», descendo dali pela encosta que lhe fica ao norte, para
a povoação da «Marinha- e indo depois pelo Pinhal da Vela (onde
conhecemos e cremos que ainda existe um pequeno trecho dela).
pelo Côrvo e Gulpilhares até Cale(castelo de Gaia), onde terminava.
Ora, como toda a gente sabe e pode imaginar pelo que hoje S'eobser
va, as edificações de prédios para habitação multiplicam-se e multi
plicaram-se sempre à margem das estradas, dando o facto lugar a
aparecerem, aqui e além junto delas, povoações mais ou menos
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importantes. Antes do domínio romano os habitantes da Lusitânia,
dados geralmente à vida pastoril e guerreira, viviam nas suas cita
nis e cividades, espalhando-se pelos campos e pinhais com os
seus gados e recolhendo à noite a essas povoações que, quase
sempre, eram situadas em terrenos elevados e cercados de muros
para os seus moradores estarem assim a salvo das incursões e
arremetidas que contra eles pretendessem fazer os seus vizinhos.

Essa vida da gente do campo passou a ser outra no domínio
dos romanos. porque eles dividiram os terrenos em vilas e implanta
ram nelas a agricultura, como era de uso em Roma e seus arredores
segundo a tradição, a que acima nos referimos a população da Mari
nha e suas imediações era muito densa, e a história não contradiz es
sa afirmativa, porque no célebre recenseamento da população do Im
pério Romano, mandado fazer por Augusto César, a Lusitânia apare
ce-nos nele com seis milhões de casais, a que deviam corresponder,
pelo menos, vinte milhões de habitantes. Ora sendo assim densa a
sua população, não admira que se diga que fora grande a existente
nestes paragens.

Essa mesma tradição nos diz que na Marinha houve uma
Igreja.

A nosso vêr essa igreja foi construída no tempo dos roma
nos, depois do ano 313, data em que Constantino Magno, pelo seu
célebre Edicto de Mi'lão, concedeu aos cristãos o livre exercício da
sua religião.

De modo que eles, que até ali a praticavam a ocultas, nas
catacumbas, ou em lugares hermeticamente fechados, para não serem
vítimas dos seus perseguidores históricos, começaram a mandar edi
ficar os seus templos, as suas igrejas e ermidas para nelas fazerem
as suas reuniões e assistirem aos actos do seu culto.

Por isso a Igreja que aquela tradição diz ter existido na
Marinha, devia ter sido construída depois daquela data.

Essa igreja e povoação que a cercava e a que os bárbaros
do norte que por aqui passaram e dominaram, não fizeram mal,
foram afinal desfeitas, arrazadas, por ocasião da invasão dos sar
racenos, isto é, depois do ano de 711 da nossa era, motivo porque
os seus moradores se viram forçados a internar-se, a irem lá para
cima, para o extremo nascente do território da sua vila -Spino
e a levantarem lá casas para habitarem e junto delas a Igreja para
o exercício da sua religião. Lá as iremos encontrar, e dessa nova
povoação e igreja da vila romana «Splno» (Guetim ou Getim) dire
mos o que a tradição nos legou e sabemos, pois que nestas alturas
precisamos responder aquela pergunta que a nós mesmos fazemos
atrás: quem demoliu, quem «desfez» ou arrasou a povoação da Ma
rinha de S. Félix e a Igreja que nela houve?
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A tradição inclina-se a afirmar que foram os próprios mora
dores dali que o fizeram depois de cansados pelas maldades e de
predações da soldadesce rnoirisca que a cada passo passava para
o norte e para o sul na estrada que a cortava, e devemos juntar
essas maldades aos piratas normandos e sarracenos que Infesta
vam as 'águas da nossa costa e que a cada passo, tendo desem
barcado acolá na Cova de Brito, ou Pedras de Brito, vinham até
ela pondo tudo a ferro € fogo. Quando os moradores pressentiam
a aproximação duns e de outros fugiam espavoridos acolá para traz
daqueles pinheirais que ainda hoje vemos além do lugar da Mesura
e da Quinta de Farfa, só regressando a suas casas depois da re
tirada deles, casas que encontravam queimadas e arrazadas e
sempre despidas de tudo o que representava algum valor e que
eles por motivo de terem fugido apressadamente, não tinham po
dido levar consiqo.

Ora isto, sofrido durante um ou dois anos, custava, mas
durante centos deles e pelos quais se estendeu tamanho martírio ...
Daí a resolução que tomaram: - "desfaçamos as nossas casas e
a nossa lqreja e vamos levantá-la em sítio, onde estejamos livres
destas maldades e destes temores e receios."

Diz a tradição que assim fizeram, mas também há quem atri
bua o feito às hordas militares moiriscas ou piratas, vindos das
praias do mar, e a história não contradiz esta afirmativa, pois que
nos ensina que essa gente queimara e arrazara os conventos, as
igrejas e as povoações que encontrara no seu caminho aquando das
sues incursões na Lusitânia, tendo ficado tristemente memorável
uma delas pelos estragos e maldades que espalhou.

Foi a de Almansor que percorreu toda a nossa beira mar
até à Galiza, pondo tudo a ferro e fogo, aparecendo depois dela
os territórios das nossas praias transformados em charnecas só
habitadas por animais ferozes, como atrás narrámos.

Antes de deixarrnos a Marinha e de subirmos até Guetim,
que fez parte da vila «Spino» e que depois foi constituída em fre
quesia. como contaremos, façamos uma pequena diqressão até Brito
que nos fica aqui à ·esquerda, ou um pouco ao norte da Marinha
e que com os lugares da Granja de cima e de baixo (Praia da Granja)
constituiram a vila romana que nos documentos antigos nos aparece
com a designação de «Vila de Bríto-.

Deste facto se deduz, que foi desde sempre uma povoação
importante e a isso s-e refere a tradição por all em voga. Em
1130 era senhor dela o nobre fidalgo António Godinho, como o
afirma uma antiga crónica do Moste-iro de Grijó, que acrescenta,
falecera sem sucessão, motivo porque ela e os seus bens foram
incorporados entre os bens da coroa a que hoje diríamos do Estado,
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os quais em 1130 moram «Coutadas» ou transformados num couto
por D. Afonso Henriques que os doou aquele Mosteiro com tudo
«quanto houvesse tento na terra como no mar que lhe ficava em
frente». Este couto compreendia os dois lugares de Brito e Granja
nos tempos em que estivemos em S. Félix ainda existiam ao norte
dele os marcos graniticos que o separavam de Arcozelo ·e nos quais
se 1ia gravada a data de 1599.

Como nesse lugar existiam muitas casas grandes e de grande
antiguidade, não nos foi possível reconhecer qual delas teria sido
o palácio (Palatium) do primeiro senhor (dominus) da sua «Vila».
A estrada moirisca passava-lhe perto e por ela seguia da antiga
vila um caminho que a tradição dizia chamar-se a "Estrada dos Ca
valeiros». Junto deste caminho, já então abandonado havia uma
fonte de óptima água que pela canalização e por tudo mostrava
ter sido mandada construir por gente de muitos cabedais, por certo,
pelo senhor da antiga vila.

Havia mesmo quem dizia que por aquele encanamento era
a dita água conduzida para um balneário que os romanos ali man
daram construir, recordando-nos nós de no tempo em que por lá
vivemos ter ouvido a pessoas de avançada idade que, em tempo,
apareciam em oerto sítio do lugar restos de canalizações, das anti
gamente usadas, e que, pelas informações complementares que nos
deram, concluiremos serem semelhantes às que em 1901 tivemos
ocasião de observar nas Águas de S. Vicente de Entre-os-Rios,
quando lá se andavam a construir os seus actuais Balneários e
Grande Hotel. Estes restos de canalizações estavam ali guardados
num barracão de madeira e eram mostrados aos visitantes, para
lhes provarem que aquelas águas eram tão preciosas que até os ro
manos as utilizaram para fins terapêuticos.

Ora, como a água de Brito era e é de óptima qualidade, não
nos admiramos de que os romanos, gente prática e amiga dos pra
zeres e das comodidades, aí mandassem construir um balneário
para utilizarem, quando mais não fosse, para fins higiénicos .

. . .É por demais sabido que Roma se insou de estabeleci
mentos dessa ordem e por isso não admira que os seus procurassem
implantá-los nas grandes povoações que vieram a dominar e de
que nos falam a tradição e as ruínas de muitos deles.

Ainda hoje são mostradas aos aquístas e visitantes, como
aconteoe nas caldas do Banho (S. Pedro do Sul) onde se mostravam
a toda a gente as piscinas do tempo dos romanos e onde eles
faziam uso dos banhos das suas maravilhosas águas, e que a Em
presa do Balneário, aí existente em 1892, mostrava aos seus aquistas
e visitantes para lhes provar, como fazia a das Aguas de S. Vicente,
quando as suas eram preciosas e úteis.
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Continuemos

A sudoeste e nascente de Brito e um pouco sobranceiro ao
lugar, há um pinhal a que o povo de por ali dá o nome de «Pinhal
da Vela- e no cimo dele existem relíquias duma construção qual
quer, uma coluna redonda, a que o povo dá, ainda hoje o nome de
-Talefe -, que nos parece ser a corrupção da palavra -Teléçrafo-,
havendo nos monticulos de além, em Serzedo, Nossa Senhora da
Saúde dos Carvalhos, Monte do Murado etc., outros iguais. Diz
se que em tempos idos serviram paira transmitir as notícias de terra
em terra por me·io de sinais, dados, dumas para outras, por meio
de bandeiras e luzes.

Também pode ser que se trate de restos dum dos· «Fachos»
da nossa costa, de que havemos de falar, ou dum marco geodésico,
semelhante aos que se encontram dessiminados pelos cimos dos
nossos mais elevados montes e que, como se sabe, foram mandados
ali levantar para se proceder à organização da planta, ou mapa
geodésico do nosso país. Conhecemos um desses marcos, é o que
existe no Monte Grande, de Oliveira do Douro, (hoje denominado
Monte da Virgem) e um pouco ao sul da capelinha que ali foi cons
trulda há uns 22 anos.

Concluindo a nossa digressão até Brito, diremos que a tra
dição ali corrente nos tempos em que por lá estanciamos como
pároco, afirmava que aquela· povoação antes de ser «Vila», romana,
fora uma -cítanla- ligure ou celta e que, como elas, fora valada, ou
cercada de muros de pedra, nos quais possuía três portas uma ao
poente e por o·nde entrava aquela via, ou estrada militar romana
moirisca que dissemos passava pelo território da Igreja desfeita da
Marinha, outra ao nascente por onde saíra essa mesma estrada
para continuar por Arcozelo até Cale (Castelo de Gaia) e a terceira
por onde os moradores de Brito saíam quando se dirigiam para o
lugar denominado da Granja de Cima, que lhe ficava e fica ainda
ao norte, e que pertencia e fazia parte da antiga vila romana- Brito».

Concluída assim a nossa digressão, saiamos pela poente do
actual lugar de Brito, reentramos no antigo território da Igreja Des
feita da Marinha e tomemos a estrada que vem da Granja e que
termina na que vem da Ponte d'Anta e segue para a Bandeira, de
Gata.

Chegados á sua junção, andemos alguns passos para sul e
depois ... voltemo-nos para nascente e sigamos por aquele largo ca
minho a que o povo de por ali dá o nome de «Carreira Velha».

Andando por ela, aparece-nos logo á direita uma linda e
grande fábrica de serração e moagem, de construção moderna,
a norte dela o lugar da Mesura e. ao sul e em frente dele a grande
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quinta de Farfa, onde viveram e podemos dizer, onde ainda hoje
vivem descendentes dos Condes da Feira (Pereira Forjaz).

Lá conhecemos um grande homem de bem e um nobilíssimo
carácter que em vida se chamou Marcelino Pinto de Araújo Ribeiro,
da casa dos Pintos da ldanha de Anta, irmão do nosso já conhecido
dr. António Pinto de Araújo Ribeiro e pai do P. António Pinto de
Araújo Ribeiro, precocemente roubado ao carinho dos seus

A esposa daquele Marcelino Pinto que· tinha a linha e o porte
dum homem nobre, faleceu há perto de um ano, deixando apenas
alguns netos, porque os seus filhos de nomes Belmiro e Belmira
eram já falecidos.

Mas ... saiamos destes sítios que não podemos olhar sem que
a alma se inunde de profunda saudade e continuemos na nossa ca
minhada pela Carreira Velha, pelos Moirões de Farfe, pela Mur
teira até aos Lagos e, uma vez ali, olhemos para aquele macisso
serrado, de pinheiros e eucaliptos que nos barra o horizonte, e lhe
serve de pano de fundo. Não nos parece que, quando os moradores
da nossa beira-mar dentre Spino, Marinha e Brito se viram forçados
a fugir aqui para cima, ao depararem com um macisso de arvore
do igual áquele, haviam de exclamar unânimes: "Há-de ser por de
trás daqueles pinheirais que havemos de assentar arraiais, mandar
construir as nossas casas e a nossa igreja que nos vimos obrigados
a arrazar ou os sarracenos e os piratas nos arrazararn?»

lncontestaveimente.

Atravessemos, porém, esse pinhal.

Vêde esta grande casa, aquele enorme quinteiro, onde tudo
revela grandeza e onde tudo nos está dizendo que viveu ali um
grande senhor de terras e de herdades. Quereis saber o nome do
local?

Chama-se «Igreja Velha- que, diz a tradição, ficava naquele
campo fronteiro. Nesse campo existiu uma pedra com uma cruz
gravada, dizendo-se que fôra colocada no lugar onde estivera a
Igreja, ou onde estivera o seu sacrário. Do norte havia, há bons 37
anos, quando por ali principiamos como Abade de Guetim a nossa
vida pública, um terreno murado, onde se dizia existira o cemitério
e perto dele uma grande curtinha a que dão, o nome de curtinha do
Passai.

-...•....•••~--
A nosso vêr foi para ali que as gentes das duas vilas ro

manas, Spino e Brito, fugiram, aquando das primeiras invasões dos
sarracenos, parecendo-nos que esta Igreja Velha foi demolida quan
do se deu a invasão de Almançor até à Galiza, isto é, entre os
anos de 985 e 1002.
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A casa que vimos chama o povo de por ali a da
«Quinta da Igreja Velha". Casa e quinta pertencem ao nosso
velho e querido amigo, o sr. Joaquim Domingues Moreira Ramos,
da casa Pontes da Póvoa de Grijó.

Aquela quinta, porém, é hoje apenas uma parte da antiga,
pois que dentro dos seus limites abrangia, alêm daquela, as três
que foram de Manuel, D. Ana e António Domingues Moreira Ramos
que a ladeiam e que hoje pertencem: a primeira aos snrs. Sebastião
Domingues Moreira Ramos e um seu cunhado, a segunda ao sr.
Fernando Ramos, desta vila, e a terceira ao sr. Adelino Moreira
Ramo-s, da Igreja de Guetim,

Juntando á primitiva quinta que se parcelou nas quatro, cada
uma de por si enorme, as propriedades que em Guetim possuiu, e
passou à família daquele sr. dr. Adelino Ramos, chega-se à conclu
são de que houve tempo em que todo o território daquela freguesia
pertenceu a uma só família, à família dos Ramos da Igreja Velha
de Guetim, aparecendo, apenas, algumas casas de caseiros ou ren
deiros seus.

Para comprovar esta afirmativa basta dizer que Guetim, ape
sar de existir, como freguesia, desde a segunda reconquista astur
-leoneza, o que equivale a dizer, desde os tempos do governo do
Conde D_ Henrique e seus sucessores, nos aparece em livros e do
cumentos de 1708, possuindo quarenta e três habitantes e em 1796
apenas vinte e cinco fogos!

Mas o caso tem sua razão de ser. Como é por dema·is sa
bido, no decorrer dos tempos e na sucessão das gerações, as
grandes propriedades, então, como hoje, entraram de parcelar-se
paulatinamente; mas em Guetim esse parcelamento pouco se desen
volveu porque vindo para ali morar com a sua .gente e os seus
poucos caseiros, o grande proprietário da antiga vila romana Spino,
os seus sucessores, apesar de se ter realizado a segunda recon
quista astur-leoneza e de os que se haviam internado por causa
das incursões dos serracenos, terem descido até às desertas para
gens ribeirinhas, por lá se deixaram ficar, dando o facto lugar à
formação da actual freguesia, que por não ter parcelado mais o seu
território, estacionou como vimos no passado, e ainda hoje pode
dizer-se que disso se ressente, pois que conta ainda hoje somente
uns 160 fogos e quando muito seis a setecentos habitantes.

As suas ,grandes propriedades antigas da Igreja Velha e as
da família da Igreja actual, mantêm-se intactas e na mão dos des
cendentes do grande proprietário que foi Manuel Domingues Ramos,
casado com D. Ana Moreira, bisavó do sr. Fernando Ramos, e dai
a pouca densidade da sua população.

(continua)
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Maestro Fausto Neves

Fausto Neves nasceu em Argoncilhe, Grijó, em Janeiro
de 1890, tendo vindo muito novo para Espinho, terra a que se dedi
caria inteiramente, vivendo todos os s,eus problemas.

Foi um dos incansáveis obreiros da fundação do Hospttal da
Misericórdia, do Patronato da Divina Providência e sócio benemérito
das duas Corporações de Bombeiros e de outras Associações da
cidade.

De coração bondoso, foi grande amigo dos pobres da classe
piscatória, que ainda hoje o recordam com saudade.
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Fausto Neves ajudou ainda o Abade Joaquim Amaral a erguer
a Igreja Matriz tendo sido seu organista durante toda a sua vida.
Foi ainda impulsionador e regeme do Orfeão de Espinho e fundador
do Rancho Juvenil de Espinho que anexou ao Orfeão, com os quais
organizou espectáculos musicais em várias terras do país, sendo
sempre recebido com muito agrado.

Foi professor, intérprete e compositor. Pioneiro do aprovei
tamenrt:o folclórico vareiro, compôs vários viras vareiros com letra
de Alberto Barbosa (BEKA), Carlos de Morais e João do Norte
(José Martins da Silva).

Em 1935 foi agraciado com o grau de Cavaleiro da Ordem de
Benemerência pelos relevantes serviços que prestou em organiza
ções e particlpaçôes em espectáculos de beneficência.

O saudoso maestro que tem em seu filho, Mário Neves,
actual director da Academia de Música, um seu frei seguidor, viria
a falecer a 28 de Junho de 1955.

A sua obra muiscal distribui-se pelas seguintes modalidades:
Música de Concerto: «Na Costa Verde» (suite em 3 andamen

tos): «1140-1640" (Marcha Patriótica); «Elegia» (para instrumentos
de arco); -D'Esolnho Viva» (colectànea de canções vareiras); «Praia
de Espmho- (marcha triu·nfal com versos de Carlos de Morais), e
-Mlss Costa Verde» (selecção da opereta do mesmo nome).

Música de Opereta e Revista: «Amor na Aldeia» (opereta);
«Não há dúvida- (revista); -O Tio Provldência» (opereta); «Espade
lada- (opereta); «De Pêta e Bêta- (revista); -Fríquíque- (revista);
«No seio das Ondas- (opereta); «Os 7 Sábios da Grécia- (fantasia);
-Míss Costa Verde» opereta); «Alma Portuquesa- (opereta); «No
Cabo do Mundo» (opereta); «Ou Vai ou Racha- (revista).

Música Regional: «Fado de Espinho»; «Festa Vareira»; «Sol
de Espinho»; «Costa Verde»; «Desgarrada Vareira»; «Vira d'Espí
nho»: «À Beira Mar»; -Cantíqas Varelras»; «Vira das Ondas-: «Bar
cos em Terra»; «Viva d'Esptnho-: «Linda Espinho»; «Sobre as On
das»; «Fomos ao Mar»; «Cantigas da Nossa Terra»; «Marcha de
Espinho»; «Marcha Luminosa»: "Marcha do Rancho»; -Espinho Terra
Encantada»; «Fogueiras de S.João»; "S. João do Norte»; «Homem
de Amanhã»: "Berço de Heróis»; «Fonte dos Musgos Verdes»; «Sau
dade»; «Hino do Sportinq-: «Hino da Alegre Mocidade de Espinho»;
«Canção do Vinho do Porto".

Música religiosa: -Bern-Aventuranças-: «Missa»; «Glória ao
Criador»; «Hino a Santa Cecília»; «Regina Coel!-: «Divina Missão»;
«Senhora do Socorro»: «N.° S.° da Ajuda»; «Sermão da Montanha»;
«Cruz Redentora- e «Súplica à Senhora da Paz (Miraculosa), que
obteve um êxito extrao·rdinário em todo o mundo e é lembrado todos
os dias no carrilhão da Igreja Matriz da nossa cidade.



~ancioneiro ~areiro
Por FAUSTO NEVES

Do album "Canções da Beira-Mar- que o autor publicou em

Abril de 1931, transcrevemos a seguir as seguintes canções: «Viva

d'Esplnho », «Desgarrada Vareira», «À Beira-Mar,, e «Barcos em Terra».

Antes, porém, leiamos o prefácio do autor que antecede o

seu album e que ele intitulou de «Sinfonia de Abertura» no que ele

dedica este trabalho aos vareiros de Espinho.
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Ao editar este Album não obedeço a quaisquer intuitos mer
cantis ou a preteneiosas manifestações de vaidade. Pretendo, quan
do muito, avolumar o FDLCWRE nacional, pois as minhas mo
destas composições nada mais representam: que a tradução, em
música, dos populares e caractensticoe cantares da beira-mar,

Ê a alma ingénua e cândida dos Varreiros, gente humilde
mas heroica, tewpernda na faina. dtura d'o Mar, que se desdobra,
limpidamente, nestas páginas.

Ei-los, aos Vareiros da minha Terra; cantando, oleqremenie,
esquecedos já do esforço hercúleo com que domaram o Oceano,
na lufo, írnJfatvgá't,'ele rude, que lhes dá o pão bem ganho de
cada dia. ·

Ã mercê de Deus, sobre as ondas, lonçosiae as redes, quan
tas e quantas vezes o Mar, espumando em rebeldia, atinge pro
porções trágicas abrmâ~ouma sepultura em cada vaga e cobrin
do de crepes essa legião de obscuros heróis que são os Pescaâores.

Mas o Vareiro não cede. O Mar continua a atrai-lo, e os
barcos, a despeito da procela, não deixam de rasgar, audazes e
resolutos, o dorso encrespado âae águas.
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E, ao regressar, o Vareiro canta. De lonqe, ainda, a caea
humilde que é o lar, e que mal se apercebe, abre-lhe o coração
em canções.

Foi diminuta a pesca ? Foi quaei sobre-humana a energia
despendida para tão humrilde compensação ? Que imvorta ! Ama
nhã Deus a fará meihor.

Com duas cantigas cria uma alma nova. Tristezas? Para qwê?

E comiasn:

Foi desses caniaree que eu -me fiz intérprete. O «Rancho
Juvenil de Espinho» que em 1926 criei, tem espalhado, Portugal
fora, as típicas canções da beira mar.

Alguns dos números do presente Album, au, sejam os n.º'
3, 4, 5 e 6, são francamente reçionaie. E8palhados pelo Mwndo,
onde quer que se encontre um porcuquês, levar-lhe-hão um re
talho da alma da Pátria, que o espírito pop1ular tão franca e
irujenuamente consubetancia.

Aos Vareiros a quem Espin,ho .foi berço, como a mim, de
dico este meu despretencioeo trabalho.

Espinho, Abril de 1931.

FAUSTO NEVES
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Ao Ex,» Snr. J!lmiranle [eitne !lfreixo
desvelado amigo dos "Vareiros"

111egree Moderado Fausto Neves

('J/f) Pregão das Vendedeiras de sardinha
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MENiNAS Bis

Córadas, frescas, redondas,
C'oas ancas a dar a dar
São bem a imagem das ondas
São bem a imagem do mar.

Já deixamos a sardinha
Aos freguezinhos entreque,
Pois quando ela é assim fresquinha,
Vale mais do que galinha,
Não há manjar que lhe chegue. li

RAPAZES
Basta o pregão afamado
Oh ! fresca d'Espinho viva
Para d'urn e d'outro lado
Vir o povo entusiasmado
Com a «massa" respectíva.

Bis

Viva d'Espinho,
Não tem rival,
Com pão e vinho
Põe a caminho
Qualquer mortal.

Viva d'Espinho, etc.

Carlos de Morais
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A minh« afilhada:
D. Fausla Neves Valente

n~4 Desgerrrade Varreirra
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l'l•mp.o

Tens, de tanto namorar,
Tão inquieta a cabecinha,
Como as gaivotas no mar
Quando sai muita sardinha !

Ai, ó flor!
Ai de quem se fiar

Em promessas de amor,
Ou nas ondas do mar !

Já tens dez, não queiras mais,
Não deites tudo a perder:
Que quando o peixe é demais,
Pode-se a rede romper !

- Ei - ha ! .. . ahi !
- Sia de lá,
Rema d'aquí !

Que o barco não perca o rumo,
Como eu o perco por ti !

li

Do mar do banco p'r'alérn
São dez braças de fundura;
- Só não topa o fundo quem
Nos teus olhos o procura !

Ai, ó flor!, etc.

P'ra que falaste em casar,
Que ensinaste ao meu desejo
Aquele geito de andar
Que Deus deu ao caranguejo !

- Ei - ha ! ... ahi !, etc.

Alberto Barbosa (Béka)
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... tei ... ra Procu. _.1.. rar amor

li
Bis

Bis
Querer bem a certa gente,
E' como em Março ir ao mar
Entra o barco facilmente,
Mas é um risco p'ra arribar!

Porque o teu bem não te agrada,
Não o engeites, minha filha:
- Quando o mar não dá mais nada
Que haja, ao menos, -esoadilha- (*)

Bis

Procurar amor fiel
Em moça namoradeira,
E' querer, c'urn -repichél- (*)

Escoar uma bateira

Procurar amor fiel, etc.

Alberto Barbosa (Béka)

(*) Repichél: Pequeno saco de rede.

(*) Espadilha: Peixe a que os Vareiros dão pouca importância.
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Ao distinto colaborador:
CARLOS DE MORAIS

Alegre e ~opular (: f: !!"" Fausto Neves

-MIMOSO POETA

n~6 Bancos em Tenna

Piano

nem tendo..me~
r= J J -
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li ~I ::ili
&~~
•) - ./.hei.. .. ra, f. Deitas sentido aos meus ais.

- - - - > > "'· > .......•... ~ >
-

.L .~ -~ ,r-

ÍC Deitas

P. Vem lon 1 ge a minha_b•.Ltei.. ra
> >

P.

li

Bis É agora arriba, etc.

É agora ! arriba !
Que está o saco a rebentar! Bis

Quando, com o teu lindo geito,
Sorris p'ra outro e eu vejo,
Atiças-me cá no peito
Dez «lotas» de caranguejo!

Bis

-Eí - á ó risca» !
Oh ! vaga do mar !

Bis

Vem longe a minha bateira
E já te aparto entre as mais;
Só tu, nem tendo-me á beira,
Deitas sentido aos meus ais.

É agora arriba, etc.

Alberto Barbosa (Béka)
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Memórias ~e uma ~vó
Por LUDOVINA VILANOVA DE BASTOS
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Fomos morar em Espinho, uma das mais concorridas praias
portuguesas, naquele tempo frequentada principalmente por turis
tas espanhóis, durante os meses de Julho e Agosto. Setembro per
tencia à classe abastada, fidalga, e Outubro aos lavradores dos ar
redores que também tinham direito a umas férias reconfortantes
e a uns banhinhos bem gelados que quase sempre se limitavam à
molha dos pés. Mas de qualquer maneira, era uma frequência rui
dosa, e que dava alegria e vida à localidade. Chamavam a estes
veranistas - "espanhóis de Anadia», não sei qual o significado.
O Verão era ansiosamente esperado. Os Invernos, são tristes, ge
lados, tormentosos, e o povo espera ansioso a chegada da linda
Primavera, prenúncio de um Verão forte e quente, com as árvores
vestidas de folhagem nova, engalanadas de flores variadas que, em
breve, se tornarão em saborosos frutos, que ansiosamente espe
rada, pois trás alegria, calor e vida nova. Os dias são longos,
há tempo de sobra para todos os afazeres, e a temperatura con
vida aos mais distantes passeios e aos saborosos piqueniques.

Naquela época, há mais de cinco décadas, Espinho era uma
localidade, mas tinha uma grande indústria: conserva de sardinha,
a saborosa sardinha de Espinho, conhecida em todo o Portugal e
que as vendedeiras (vareiras) apregoavam com orgulho: «sardinha
do nosso rnare-. Era colhida ali mesmo. Havia os barcos de pesca,
que levavam as redes para o alto mar onde eram lançadas, e quan
do os barcos regressavam, as redes eram arrastadas para a praia
reservada a essa tarefa, por juntas de bois, num trabalho exausti
vo, de algumas horas. Mas era lindo, gostoso, ver chegarem as
redes pejadas de tanto peixe, reluzindo ao sol, dando ideia duma
camada de prata, saltando ... e às vezes as redes arrebentavam
tal a fartura que Deus nos dava. Era uma graça ver as vareiras
afobadas, gritando e praguejando porque o peixe escapava, e as
mulheres vingavam-se em puxar os cabelos e baterem-se, além das
palavras mais ousadas ...
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Era divertido para o espectador. Hoje, Espinho mudou. Es
tamos em 1974. Não tem mais companhas de pesca de sardinha,
nem fábricas desse produto. Espinho tornou-se uma próspera ci
dade, uma formosa praia, com muita vida própria, bons colégios,
bom comércio, bem montadas confeitarias, flagelo das pessoas gor
das, lindos edifícios, luxuoso casino, muitos restaurantes, modernos
cafés e uma confortável piscina. Um hotel requintadamente luxuoso,
ao lado de outros mais modestos, uma linda avenida à beira-mar.
ajardinada. É o progresso que chega a toda a parte.

Mas sim, foi naquele Espinho primitivo que fomos habitar.

Logo me adaptei à nova vida e em breve estava feliz to
mando parte na sociedade local, onde formamos o nosso grupo para
as nossas promoções sociais e para as nossas festinhas íntimas.

Continuei com as minhas aulas de piano, pois os padrinhos
de modo algum queriam que parasse. Compraram piano. As aulas
eram com um professor que vinha a Espinho uma vez por semana,
onde tinha mais alunos. Porém, o piano não me agradava tanto como
as outras prendas, e quando podia, mandava a criada dizer que es
tava fora ... oh «mentira imperdoável- oh «preguiça terrível, a quan
to obrigas». Eu preferia bordar, costurar. Ao domingo íamos à mis
sa logo de manhã e às 4 horas da tarde ao terço; morávamos num
largo bem em frente à Igreja, o que facilitava a nossa comparência
a todos os actos religiosos. Nas horas disponíveis do domingo fazia
o meu esquema de bordados e outros trabalhos para a semana se
guinte e assim a vída ia correndo gostosa, calma e cheia de alegria.

Mas era preciso fazer algo mais: devemos aproveitar, o tem
po é tão rápido, tão fugaz, fazer qualquer coisa que nos console
a alma, precisámos ser úteis a nossos semelhantes, eles precisam
de nós, a comodidade nada constrói. Lembramo-nos de fazer algo
pelos pobres, que naquele tempo eram muitos. Hoje em Portugal
não há pobres, graças a Deus, sobretudo nas aldeias e terras pe
quenas; todos trabalham, ganham bons salários, abonos, têm a sua
casinha, e muitos o seu carro, todos vivem bem. Porém, naquele
tempo era bem diferente ... tanta criança rnaltrapllha, batendo o
queixo de frio e de fome, tanto velhinho impossibilitado para a vida
amarga do trabalho.

Juntamo-nos seis moças com o auxílio de uma comissão de
senhoras e fundamos a ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PO
BRES. Ali, num prédio, um barracão, não sei se cedido ou alugado,
fizemos um grande salão, cheio de mesas compridas onde às 11
da manhã e às 6 da tarde crianças e velhos se reuniam para comer
uma grande malga (tigela) de sopa e um pedaço de broa. As re
feições só constavam disto, a não ser nos domingos ou dias dis
tinguidos, quando dávamos um bacalhau cozido ou algo mais.
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Não havia verbas para maiores despesas, e o nosso fim era
proteger o maior número possível de crianças e velhos, que já se
sentiam felizes com o estômago e o corpo quentinho. Se quisessem
podiam repetir. Também distribuíamos roupas, e a nossa palavra
amiga, reconfortante, ensinando as crianças a rezar para agradecer
a Deus a refeição recebida. Mas isso não era suficiente: éramos
6 moças jovens e muito unidas, todas com o mesmo ideal de tra
balhar para o bem colectivo. Viramo-nos para a Igreja. Formamos
o grupo Nossa Senhora da Conceição, com a finalidade cJie cantar
na Igreja, tornar mais imponentes as festividades de Nossa Se
nhora. Tínhamos um padre muito virtuoso, P." Joaquim Amaral, que
nos incentivou e nos ensaiava com coros de 3 e 4 vozes; assim
cantávamos as missas de festa, o mês de Maio e as principais no
venas da Nossa Mãe do Céu. A Igreja ficava lotada, e nós felizes
com os nossos feitos e também muito convencida. Oh «Vaidade»...
Será urna vaidade santa? ...

Aqui já tivemos que formar outros elementos pois nem todas
tínhamos boa voz; por isso o nosso grupo aumentou, mas todas
muito boas e unidas. Tínhamos uma solista com uma voz afinadis
sima, era um espectáculo.

A Assistência aos Pobres não tinha verbas para continuar
mos com a sopa, mas não podíamos parar. A família Bastos guarda
como preciosa recordação uma pequena salva de prata com a se
guinte inscrição: «À Ex."'ª Sr! D. Ludovina a Associação de Assis
tência de Espinho. Em nome dos pobrezinhos a quem desvelada
mente serviu e amou. 30-Vl-1922».

Resolvemos dar um esoectáculo e com o produto continuar
a obra, e assim fizemos. Em pouco tempo estávamos trabalhando
como actrizes ... Mas que fracasso Chegamos a desanimar, mas
incentivavam as outras, não podíamos recuar. Lembramo-nos, com
o auxílio da comissão masculina, de trazer um actor do Porto, para
presidir aos ensaios e ver se iamas lá ou não. Eu e outra moça
inteligente e muito estudiosa fomos escolhidas para a peça «Há
Rosas Todo o Ano". Depois de alguns ensaios, o ensaiador deu
-se por satisfeito e procuramos marcar a data para a nossa pri
meira apresentação. Vieram as roupas do Porto e nós desempe
nhamos o papel a contento, pois no dia seguinte o -Cornécio do
Porto» dizia que a peça tinha sido desempenhada por duas artistas.
Enchemo-nos de satisfação, ganhamos gosto e todos os anos o
Teatro Avenida, em Espinho, enchia-se de espectadores, contribuin
do, assim, para a continuação da nossa sopa aos pobres. As nossas
reuniões sociais constavam em cantar e dançar umas com as ou
tras, depois de um chá com bolos isto na casa de uma de nós,
conforme combinávamos. Ninguém se lembrava de namorar, quería
mos gozar a mocidade, aproveitar ao máximo da felicidade que nos
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rodeava, conversar, brincar, combinar o que queríamos fazer na
semana seguinte; parece que .érarnos todas contagiadas pelo mesmo
ideal. No Verão saíamos à noite para o picadeiro, como chamáva
mos a Avenida 8 (costume que ainda hoje predomina), com os nos
sos vestidos mais bonitos, para vermos e sermos vistas, e os rapa
zes atrás de nós, soltando piadinhas, enxeridos, como dizem agora,
mas nós não dávamos bola, ninguém queria prender-se. A liberdade
é tão boa, fazer o que s•e quer, não dar confiança a ninguém, só
à família, que coisa haverá mais formidável?

Coração livre, cabeça fresca, ideias generosas ... Era este
o nosso modo de pensar e de agir, esse bichinho desinquieto que
se chama «amor» ainda continuava adormecido... Foi neste am
biente, neste clima de felicidade que passei uns anos em Portugal,
imensamente alegre, feliz, despreocupada, compreendida pielas meus
e por aqueles com quem convivi, na Santa Paz de Deus.

Mas o Pará, uma vez mais, pedia a presença do padrinho e
tivemos que voltar. Foi com imensa saudade que deixei Portugal,
as minhas queridas companheiras, o nosso coro e principalmente
os nossos pobrezinhos... Chorei.

"MEMÓRIAS DE UMA AVÓ» (Autobiografia e apontamentos

de viagem) - Edição particular de Domingos F. Bastos -

Belém - Pará - 1977
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PERSONAGENS

Garoto

Juiz

Escrivão

14 anos

48 anos

50 anos

A CENA

A acção decorre num acto único, no gabinete dum Juiz com a so
briedade habitual, momentos depois de terminada a audiência dessa
tarde na sala do Tribunal. que se presume para além da porta do
fundo.

Secretária, estantes, cadel ras, mesas, etc.

Ao levantar o pano a cena está deserta, e ouve-se a voz dum oficial
de diliqênc+as g.ritando para o presumível auditório:

Está encerrada a audiência !

Está encerrada a audiência !

Instantes depois entra o Juiz com vários documentos debaixo do
braço, ainda de toga e encaminhando-se para a sua secretária, si
tuada na D. B. ou E. B., conforme o gosto de encenador. Entre
tanto ouvem-se na plateia os ruídos característicos do público sain
do dum recinto. como se presumível sala de audiências estivesse
a ser evacuada nessa ocasião.

Escrivão, (assomando à porta do F. instantes depois do Juiz ter
entrado):

Senhor Dr. Juiz, dá-me licença?

Juiz, ainda de pé junto da secretária: Entre.

O que traz para mim?

Escrivão, aproximando - se com vários documentos para assinar :

Trago as suas sentenças, e alguns processos ...

Juiz, enquanto arruma alguns papeis sobre a sua banca:

Sempre as velhas malquerenças.

As eternas questões! ... Um tribunal é o ventre do pús da huma
nidade! ...

Escrivão: É como a foz dum rio, Senhor Dr. Juiz!... Tudo por aqui
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passa ... O ódio, as ambições, a culpa, o desvario ...

Juiz: Sente-se para assinar o expediente desta tarde:

É muita vez, também, a virtude e a desgraça.

Veja a audiência de hoje! ... Eu não topei matéria para culpar os
réus! ...

Escrivão, sentenciosamente:

Bem lhes basta a rnrsérta !

O Juiz assina alguns documentos que o Escrivão vai recolhendo em
respeitoso silêncio durante alguns momentos, sem pressas que per
turbem a rígida formalidade do acto.

Juiz, concluindo o seu trabalho e olhando a papelada que está so
bre a secretária:

Mais nada?

Escrivão: Nada mais. O serviço em atrazo, ficou todo arrumado ...
excepto aquele caso do rapazote ...

Juiz, enquanto arruma alguns papeis:

Um caso estranho, e comovente !

Escrivão: Porquê, Snr. Dr. Juiz? - Um reincidente!. ..

Deu o que tinha a dar! Já nunca mais se emenda !

Começam sempre assim l . .. Todos os mesmos, todos !...

Juiz: Talvez fües faça falta uma alma que os atenda, que os guie
e que os ampare.

As vezes, com bons modos, consegue-se bem mais do que à for
ça de pulso!

Pobre de quem não tenha um generoso impulso a empurrá-lo na
vida!.

Escrivão, verrinoso, num encolher de ombros:

Embrenham-se no vicio, e vai depois, não os assusta o precipício !

Juiz: Mas há nesse rapaz um pormenor curioso: Olha-nos bem de
frente !

É nobre ! É corajoso !

E defende-se bem !... Dentro da sua esfera, é um caso singular,
uma excepção ...
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Escrivão, rápido, sarcástico:

Pudera !... Sabe ler e escrever ... Já fez a quarta classe ...

Juiz: Melhor l. ..

Escrivão: E cursou um liceu, segundo disse sabe-a toda, um ma
ráu !... Por isso é mais !... Rapáce, mais hábil no engenho. mais
forte na intrujice !...

(Conciuindo intencionalmente)

- Tem artes de levar a gente no embrulho, Snr. Dr. Juiz!...

Juiz incisivo: Homem !... Nem tudo é entulho por esse mundo além !...

Para mim, o garoto sai fora do vulgar!

Por sob um foto roto pode haver coração, bondade, consciência ...
nobre aprumo moral ... ternura... inteligência.

Escrivão, na mesma atitude:

Pode ser que assim seja, eu, no entanto, penso que é sem re
médio o mal!

Juiz: Deus, todavia, é imenso !

Na sua idade, abandonado, espezinhado, que queria o Snr. que
e:e fizesse ?

Ao lado da virtude, seria um santo, um virtuoso ... Entalado entre o
vício, é isto um criminoso!

(Sorrindo, numa ironia)

Queria vê-lo a si, a si no lugar dele!. ..

Escrivão, fazendo o sinal da Cruz:

Deus me defenda a alma, os ossos. mais a pele, Senhor Dr. Juiz !...

Que coisa dolorosa !...

(E depois de coçar o queixo, luzindo-lhe nos olhos a chama duma
ideia salvadora)

De resto estou pensando a solução honrosa. Para este caso, não
se me afigura grave !

Há leis que regem tudo, e a lei, quando é suave, como acontece
com os jovens delinquentes não dói cumpri-la !... São banais, e são
frequentes caso·s como estes ...

Juiz, que o tem observado, fingindo aceitar a ideia: Eu sei. Uns me
ses de cadeia ... Despacho-o para lá, e pronto. Não é isso?
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Escrivão, que se deixou cair no lôgro:

Mas evidenteme·nte ! Era o melhor serviço a prestar ao rapaz ! .

Lá, pelo menos come Tem onde se deitar ... e não vagabundeia .

E enquanto lá estiver, também nos não consome.

Juiz, enérgico :
Egoísmo, e malvadez ! . . . Seria um erro crasso ! ...

Isso equivaleria a preparar-lhe o braço para o tornar pior ainda ! .

De demência, de pão e de trabalho é que ele tem carência .

- E dum pouco de amor, de paternais cuidados !

Não é função dum Juiz fazer mais desgraçados, e a lei tem, feliz
mente algumas directrizes mais humanas e sãs, para honra dos
Juizes ! ... Não basta castigar. A origem da rnasela é que importa
curar, que importa combatê-la ! Nós temos que saber ouvir um
lábio mudo!

(Após um momento de concentração)

Há no seu rosto imberbe um nada que diz tudo, e sombras que dão
luz, e isto não é normal !

Raciocina, foge à craveira habitual do malvado precoce ! ... Interro
gado a êsmo, fui franco, como viu. - Olhe que estive mesmo para
o mandar em paz, se a paz fosse possível dentro dum feito em
guerra aberta com a vida !... Já pensou nisto a sério?

Escrivão, num embaraço por tão alta lição:

Ainda não ! É horrível ! ...

Juiz: Pois pense, pense bem !...

Escrivão, como a penitenciar-se do que dissera antes: É muito du
ra a lida dos que tentam subir, e morrem sobre a lama!. ..

E as estrelas. no céu, com mentirosas chamas, a fingir que dão luz! ...

Eu sei ... eu reconheço que há sempre uma excepção ..

Juiz, rápido, salvando-o daquele embaraço:

Olhe: Dê-me o processo, e traga-me o rapaz!

Escrivão, aliviado, entregando um processo pouco volumoso ao
Juiz: É apenas um instante, Snr. Dr. Juiz...

O escrivão saiu pelo F. O Juiz examinou com atenção o processo
que recebera. O silêncio demorado até que o escrivão regressa
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novamente impelindo na sua frente um rapaz sujo e mal vestido
que faz rodopiar nas mãos uma boina esburacada, olhando espan
tado para o Juiz e para todas as coisas que o rodeiam.

Escrivão, apontando o Juiz ao garoto, cioso da sua autoridade:

Juizinho, meu tratante !

Não te ponhas agora a andar de ramo em ramo, ouviste, meu pardal ?

Juiz, olhando o garoto de relance, com um sorriso para o escrivão:

Se for preciso eu chamo.

Verei melhor sozinho, as culpas que lhe aponta, as manhas de que
o acusa, e a origem dos seus erros!

Pode-se retirar. Deixeo-o por minha conta !...

Escrivão, teimando na sua ideia:

O mal que vem do berço, é o mal que jamais finda !...

Juiz, num gesto de recriminação:

Torpe lugar comum !... Pod€ salvar-se ainda !... É incarcerar o So·I,
pôr uma criança a ferros; ...

(Apontando-lhe a porta, num sorriso)

Eu lhe direi descanse o prémio que mereça !...

Escrivão, voltando-se, já da porta da F.

Eu cá me vou na minha ... É má rês! ... É má peça! ...

O escrivão sai, e IO Juiz fita o garoto da cabeça :aos pés demora
damente. A 'boina do rapaz rodopia agora mais velozmente, e os
seus olhos fitam o .luiz, ora o chão, ora o tecto, num embaraço cres
cente.

Juiz, severo :

Não posso perdoar-te. És vádio, e ladrão !
Acabo de estudar a feia acusação que pende sobre ti, e córo de
vergonha !

(Num recolhimento)

Custa-me a acreditar que em carnes tão mimosas despontem tão
cruelmente os germens· da peçonha !...

(Noutro tom)

São puras como o Sol, e castas como as rosas, as almas juvenis,
porém patife, a tua desceu ao lamaçal e à podridão da rua com um
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desprendimento audaz e petulante.

Tu quantos anos tens?

Garoto: Catorze.

Juiz: Bem. Adeante. Tens Pai ?

Garoto: Morreu.

Juiz: Tens Mãe?

Garoto: Morreu. Morreu também !

Juiz: Sem Pai ... nem Mãe ... e irmãos?

Garoto: Não tenho mais ninguém !...

Juiz; com interesse: Então não tens ninguém, rapaz, que te possa
dar um empurrão na vida ... erguer-te ... auxiliar-te?

E um parente amigo? Há amigos que confortam ...

Garoto: no mesmo desdém de abandono:

Tenho uns tios no Sul. São ricos ... não se importam !

Nem sequer no liceu pagaram as propinas que tanto lhes pedi, em
dezenas de cartas !...

Nem a esmola dum pão me mandam os sovinas ! ...

Até me causam nôjo as suas panças fartas ! ...

Juiz, num recolhimento:

Mais um poço sem fundo ! ... Os bárbaros egoísmos de sempre, a
escancarar abismos sobre abismos, cultivando a descrença e des
truindo a Fé! ...

(Fitando o garoto)
É muito comovente a tua história, que é a história da miséria atroz,
na pura essência que a move e agita, em convulsões de luto e dor!
Viver na lama, e embora a lama crie flor, também se criam nefo as
plantas perasitas que muita vez dão flores bísarras e esquisitas !

És uma dessas flores, ou uma dessas plantas ! ...

(Folheia o processo)

Mas pesam sobre ti já tantas culpas, tantas, que eu tremo em as
lembrar, no entanto, é meu dever.

Dito-te as principais. Prometes-me dizer toda a verdade ?

Garoto, sincero:
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Sim. Senhor Dr. Juiz.

Não valia de nada esconder o que fiz ...

Juiz: A verdade e o azeite andam sempre ao de cima. Toda a pala
vra é luz quando a verdade a anima e dispensa o artificio a frase
verdadeira !

(Carinhoso)
Conta-me a tua vida

Garoto: Inteira ... toda inteira !...

E até vai ser um bem, um remédio eficaz para a minha amargura.

Juiz: É mesmo ass-rn rapaz !

Conta-me pois : -

Roubaste a um confeiteiro, um dia, um pão de ló, da montra.

Garoto: É certo.

Juiz: Uma ousadia, um crime que a justiça humana não perdoa !

Porque é que não pediste ?

Garoto, quase num espanto :

Eu ?... A pergunta é boa ! ...

E o meu cruel tormento ? E a certeza de que eu tinha de que o
pedia em vão !

(Num soluço, limpando as lágrimas à boina)

E em casa uma irmãzinha a morrer, sem um mimo, aguarda, à minha
espera !. ..

(Soluçando)

No meu lugar, Senhor, quem é o não fizera?

- Fiz mal, bem sei ... porém o encanto de a ter visto comer o pão
de ló - pobrezinha de Cristo ! Os seus olhos nos meus, de alma
purinha e nua, o deu bem para o que eu sofro agora !

Juiz, num espanto: Uma irmã tua?

Mas tu disseste, há pouco ainda, que a não tinhas!

Já sei. És me·ntiroso, e, assim mentindo, vinhas sondar-me o co
ração para me enterneceres ! ...

Tens uma arte subtil, tens manha, e quando queres sabes levar a
água ao teu moinho ! ...
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Fantástico !...

Tens a resposta pronta e o raclocínlo elástico !

- Bem me dizia, há pouco o escrivão !

Garoto, num asseno de protesto:

Injúrias, Snr. Dr. Juiz!. ..

Juiz, atalhando com violência:

Não venhas com lamúrias !

Mas que contradição a tua, tão flagrante !...

Tens então uma irmã!? ...

Garoto, 'numa revolta íntima:

Não me compreendeu !...

A minha pobre irmã estava agonizante ...

Candeia já sem luz, pouco depois morreu ...

E é desde então que eu ando aos tombos, e à deriva, sozinho, nes
te mar de dôr e de amarguras, buscando a praia que me salve !...
Juiz, comovido por tão sincero desabafo do Garoto:

A praia esquiva nas sombras do teu drama há prnjecções tama

nhas, que me dão a impressão de incendiar montanhas, nimbando
-as de clarões !...

Ai que sombrios traços o livro do destino encerra para alguns !...

Sem um sopro de amor, sem beijos, sem abraços, o livro que te

aponta, as mágoas e os jejuns, não deve ter rivai ! ...

E variado e amêno !. ..

A tua vida é um mar de fel e de veneno, mas no teu coração des
pontam alvoradas, e há rastos de ternura a seguir-te nas pegadas !...

(Folheando o processo para se juntar à emoção que o domina)

Prossigamos, porém. A forma como exaltas teu ceivário de dor, não

te atenuam as faltas ...

Garoto, numa tentativa medrosa de justificação:

Senhor Juiz ! ... Eu tinha a minha irmã de cama, a morrer lentamen
te. o!hos febris, em chama, e era eu sozinho, noite e dia, a olhar
por ela !
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Juiz, como num sonho :

O garoto de rua a velar uma estrela ! ...

Que lindo verso tosco, humano, universal. ..

- Um verso que escapou a Dante, a Hugo, e a Antero !

Um quadro de Rembrandt ao vivo, ao natural !. ..

O amor cristão florindo entre festins de Nero!. ..

(Após um silêncio que medita)

Gostavas dela ?
Garoto: Ai não ! ... Nem quero recordar o brilho estranho, e doce,
e juro desse olhar, quando ela, a delirar, balbuciou o meu nome,
e dizia assim: - Eu tenho tanta fome !. ..

(Tomando alentos para prosseguir)

Eu nem sei explicar aquilo que sentia! ...

Ficava como louco, e minha irmã, esguia fremente, ia implorar
a caridade alheia ...

- Porém, ninguém me ouvia ... Era a barriga cheia, ao lado da vazia!

Era o desprendimento e a preocupação !

O riso e o sofrimento !. ..

(Num desafio amargurado)

Não houve expediente a que me não lançasse, e muita vez ba
nhei de pranto a minha face ! Chegava a ajoelhar-me, e assombro
dos assombros, olhavam-me de esguelha ... e encolhiam os ombros!

Ninguém me acreditava, e alguns, num desafio, riam da minha dôr ...
chamavam-me vadio !...

(Explodindo numa revolta),

Então entrava o ódio em mim, a germinar, e o coração dizia-me: -

Anda ! ... Vai roubar já que a ninguém soubeste ainda inspirando !...

(Chorando voz embargada pelo pranto)

Foi duma vez ... assim ... que trouxe ... o pão de ló!. ..

Juiz, 'tentando dominar a sua comoção:

No belo sentimento humano que a reveste tem uma face linda a
tua acção, eu vou-te perdoar o roubo desse pão, mas não te per
doarei os outros que fizeste.
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- Sabes muito bem que és réu de várias culpas das quais não
poderás apresentar desculpas _

(Folheando o processo)

Por exemplo: - Este roubo, o último do auto.

- Diz aqui que roubaste a um comerciante incauto, da mais audaz
maneira a corôa de rosas mais linda que ele tinha à venda nesse
dia!

(Retomando a severidade)

Tentou-te a sua côr? A sua bisarria?

- Ora isto só confirma a fama de que gozas, pois julgo que não
era à tua irmã doente que isso a ia aproveitar, mas a ti, simples
mente, a tua extravagante e suja mocidade !.. _

(Mais severo ainda)

Para quê, este roubo a mais ? Diz a verdade ?

Garoto, fitando o Juiz, ferido pela injustiça .duma interpretação ·er
rada a seu respeito :

Não era a minha irmã doente ? E isso que impo-rta, se quando fiz
tal roubo ela já estava morta, e morta é que pedia o encanto des
s.as flores ?

- Eu já tinha assistido a enterros de doutores, ou de genti-nha, em
caixões pobresinhos, ou de anjos côr de cera, irmãos das borbo
letas, mas nunca vi nenhum vazio dos carinhos das rosas, dos
jasmins, dos lírios, das violetas._.

Juiz, interessado na romântica dissertação do garoto, como falan
do para dentro -de si mesmo:

Deve dar-se a quem morre a esmola de uma rosa, doce oração
final, tão bela e tão piedosa, que nenhum lábio dtz com tamanha
doçura !... Pode ser li rida a prece ! - As flores têm mais ternura !...

Garoto, que "Sevai sentindo mais à vontade :

Não sei porquê - não sei ! - mas sei que fico triste se junto a
mim não ri, não canta, não existe a mancha duma flor a embriagar
meus olhos!

Juiz: E há tantas flores no Mundo !

E há tantas flores aos molhos !

Garoto, que 'se vai sentindo mais à vontade:
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Pois sim, mas minha irmã, purinha como um lírio, não tinha em seu
caixão a pétala de um lírio !

Juiz: flespondendo àquela queixa inocente e justa:

Todos temos, rapaz, na vida horas cinzentas! No mais pequeno
nada há, um cabo das tormentas !

- A falta duma flor não parece uma afronta, mas tu sentiste-a
bem! ..

Acaba a história. Conta ...

Garoto, passando a mão pela testa num estremecimento :

Tremo ainda senhor, quando de tal me lembro!

(Tomando alento)

A nortada glacial cortava. Era em Dezembro ...

- Num ímpeto, transpuz a porta, cheio de ânsias, e puz-me a ca
minhar. Devorava as distâncias!

(Entusiasmando-se pouco a pouco)

Espreitei nos jardins, espreitei nas vivendas ...

- Ai que desolação !. .. Ai que horas tão horrendas !...

Tudo estava mirrado !... Então fui para o monte !

Senti chorar comigo a água duma fonte
E o próprio vento pôs-se a soluçar também !

Sondei a encosta, lés a lés, aqui e além, em busca de uma flor,
agreste, muito embora, mas flor que traduzisse a minha saudade,
a minha dôr tremenda, ansiosa, esmagadora, e lhe levasse a ela
um beijo de amizade, dessa amizade sã que em vida nos unia ! ...

Porém a neve branca, a neve branca e fria, tinha queimado tudo?!. ..

(Soluça)

Amaldiçoei a neve, e regressei de novo a casa a passo breve ... Só
vi a minha irmã, ela ia nessa tarde dormir no cemitério, e eu seria
um cobarde se não lhe fosse pôr com terna devoção, ao menos
uma flôr ao pé do coração.

(Num esforço crescente)

De repente, meu Deus ! - à porta de uma casa vi uma corôa ex
posta. Um laço, em jeito de asa, chegava quase ao chão ! - Nem
sei o que senti ... O!hei à minha volta, e - juro ! - apenas vi mi
nha irmãzinha morta, à espera dessas flores !. .. - O dono estava
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a ler, alheado dos rumores da rua... a minha mão caiu sobre a
coróa, e segui rua além ...

(Suspirando num alívio)

Nem uma só pessoa tinha visto o meu gesto.

Estava salvo dessa !...

- Então puz-me a correr para chegar mais depressa, mas quando
em casa entrei ... Já a tinham levado !. ..

(Limpando de novo as 1lágrimas)

Julguei que endoidecia ... que ia morrer ...

Juiz, instintivamente : Coitado ! ...

Pobre dela... e de ti ! ...

(Garoto soluçando docemente)

Bem contra o meu desejo, lá foi sem uma flor ... lá foi sem dar
-lhe um beijo ! ...

Juiz, assoando-se para dissimular a comoção

Mais uma vez a sorte - a sorte caprichosa ! -

Brincou com a amargura intensa e dolorosa que te marcou a fogo
o pobre coração !

Compreendo a tua mágoa ! ... E fizeste então ?

Garoto: Puz-me a chorar, com raiva, encostado a um portão ...

Mas depois, reagi.

Enchi-me de coragem, e resolvi levar a empresa até final ! ...

Juiz, bebendo-lhe ansiosamente as palavras:

E o que fizeste ? Diz ! ...

Garoto, •transfigurando-se à medida que vai .falando:

Num ímpeto selvaqern, corri ao cemitério.

Uns homens rudes, feios, sem sombra de piedade, à minha do:
alheios, riam sinistramente à beira do coval !...

- Nunca na minha vida ouvira um riso igual, nem nunca o meu des
dém, pelos homens foi tamanho ! ...

No entanto, aproximei-me. Um ruído seco, estranho, gelou-me o
corpo todo!
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Estavam a descê-la para o coval medonho !...
Ágil, deitei sobre ela a corôa de flores, que uma enorme pázada
de terra, sepultou junto do seu caixão !...
(Num último esforço quase exausto)
Chorei de raiva, e de pavor - Mas, desde então, juro, Senhor Juiz,
nunca roubei mais nada ! .
(Chora brandamente)
Juiz: Roubaste para dar à tua irmã mais nova, desde o pão para
a boca às tristes flores da cova !
Garoto, limpando as lágrimas:
E:la era pequenina ... e eu era o seu amparo ...
Juiz: És um irmão modelo ! És um exemplo raro !... Mas eu desejo
ver-te alevantado e nobre ... Quero lavar a nódoa escura que te
cobre, quero fazer de ti um homem às direitas!. ..
(Levantando-se)
Não é a primeira vez que às coisas imperfeitas se arrancam perfei
ções completas e sublimes !
(Passeando a cena)
Tudo é convencional. No fim de contas, crimes, virtudes, honras,
são apenas convenções ...
- São mera fantasia humana, aos encontrões com a justiça pura,
honesta, verdadeira, que não se compra ou vende, a peso, na tra
peira; Que acolhe de igual jeito, os tímidos e os pródigos; Que
sabe as leis de cór, e que dispensa os códigos ! ...
- Onde pára, afinal essa justiça honesta que não faça da fome
o seu tambor de festa ?
(Parando em frente do garoto e colocando-lhe as mãos nos ombros)
Juras ser, de hoje em diante, um homem modelar?
Garoto, convicto e solene: Juro, Senhor Juiz! ...
Pode-me acreditar ! ...
Juiz, dando curso aos seus pensamentos:
Pois bem, eu creio em ti. Terás a minha ajuda ! Sê sempre justo
e bom. Trabalha ... pensa ... estuda. Vou-te mandar lavar, vestir, de
jeito que possa entrar a luz nas trevas do teu peito !...
Tu, és uma alvorada ainda, e não é justo que as brumas do poente
envolvam o teu busto em plena madrugada! ... Ergue a cabeça ...

Sonha !... Tens d-retto a viver uma vida risonha, pelo menos en
quanto o Sol da Primavera brinca no teu olhar, e o enche de
quimera ! ...
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(Sorrindo com ternura para o rapaz)

Diz adeus ao passado - esse passado do adverso que te pintou
de negro a vida, desde o berço, e te deixou na alma uns laivos de
sarcasmo!
Posso contar contigo ?
Garoto diz-lhe que sim, numa alegre afirmação muda).
É o meu entusiasmo ! ... Ergue essa fronte ! ...
Vibra desde a cabeça aos pés, rapaz de fibra a fibra ! ..
Toma a vida nas mãos, e molda-a a teu talento !...
Faz da lama da rua uma estrela brilhante e da tua amargura um
hino de alegria ! ...
(Atirando a toga para cima de uma cadeira)
Uma existência nova, a que hoje principia ! Voltas para o liceu !
- Não quero que descreias, meu rapaz, da moral dos homens !...
Há mãos cheias de Sol, acariciando as almas, na purissima rota
do amor cristão, por esse Mundo todo !...
- Segue sempre essa rota, em ternura humaníssima, pois sem ter
nura humana a vida é um mar de lôdo !...
(Chamando-o com um gesto)
Anda jantar comigo ...
Garoto, duvidando de tamanha ventura num espanto: Então não me
condena ... Não vou para a cadeia?
Juiz, rindo: Eu? Não. Porquê? Tens pêna? Que ias tu lá fazer?
Garoto, no mesmo espanto, mas com uma hispa de esperança a
cantar-lhe nos olhos:
Não ia fazer nada ...
Que podia eu fazer numa cela apertada, sem vêr a luz, sem vêr
o Sol amigo e quente ?
Nada ia lá fazer ... mas todos me diziam que o Juiz era mau...
que era muito exigente ... e que no julgamento ...
Juiz, solene, agigantando-se, transfigurando-se:
Eu sei, eu sei ! ... Mentiam ! ...

Mentiam, porque não entendem a bondade, nem podem entender,
rapaz, esta verdade:
É que para julgar delitos como os teus só um juiz existe ... e esse
Juiz é Deus !...

Cai o pano.
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As maresias da primeira quinzena de março último provoca
ram um forte erosão no areal que forma a praia de Espinho tendo
posto em risco a balustrada da avenida à beira mar ultimamente
ali construída pel,a Comissão de Turismo, e vieram pôr de novo
em foco o problema de defesa da povoação contra as ínvestldas
do mar.

Na requisição de fundos para obras durante o ano económico
que vai terminar, tinha a Divisão Hidráulica do Douro incluído uma
verba de 150 contos, a fim de dar seguimento e remate às obras
de defesa daquela praia que estavam praticamente paralisadas
desde 1916 e que com os sucessivos ataques do mar posteriormente
àquela data tinham não só a sua eficiência actual muito reduzida
mas em determinados estados da praia um aspectos muito lamentá
vel devido à dispersão dos enrocamentos. Os factos vieram demons
trar que a previsão tinha sido oportuna e que a necessidade de re
matar aquelas obras era mais urgente do que geralmente se supunha.

Como o fenómeno que se dá neste ponto da costa marítima
se não tem dado, pelo menos de maneira notável, em nenhum
outro ponto da costa portuguesa, julgou-se interessante trazer a
este Congresso uma pequena notícia sobre a história das corrosões
da Costa de Espinho pelo mar e dos remédios que, para evitar,
têm sido aplicados. É o que vou procurar fazer em traços largos
pois que a enumeração de detalhes tornar-se-ia fastidiosa e impró
pria desta ocasião.

Não deve subsistir dúvida de que em tempo não muito afas
tado, o sítio onde hoje está assente a parte poente da vila de
Espin:ho, deiimitada proximamente pela linha férrea do Norte, era
ocupado pelo mar. A tradição oral que afirma esse facto é corro
borada pelo aparecimento de numerosas conchas sempre que se
procede à abertura de poços nessa zona e pela existência no sub
-so1o de rochas com a superfície perfeitamente polida como a das
que hoje se encontram no litoral expostas à acção do mar e das
areias. Quando há cerca de trinta anos a Companhia Portuguesa
necessitou alargar a estação de Vila Nova de Gaia, teve de exe
cutar volumes importantes de aterros que foram feitos na maior
parte com areia trazida de Espinho e carregada próximo da fábrica
de Conservas Brandão Gomes & C.•, em frente ao sítio onde hoje
está a estação de Espinho - Vouga. Na escavação dessa areia fo-
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ram encontrados a pequena profundidade cabeços de rocha nessas
condições, e um deles que ainda hoje está a descoberto, a uma
cota pouco inferior à dos carris da linha férrea, que deve andar
por 1O m acima do zero hidrográfico.

Em poços abertos na zona poente da linha tem-se encontrado
frequentemente cabeços de rocha muito dura a uma profundidade
de uns três metros abaixo da superfície do solo.

A existência dessas rochas duras e polidas a uma tão elevada
cota combinada com a mudança de natureza do terreno que, para
nascente da linha férrea, passa a se·r de saibro bastante compacto
e com uma cota que vai subindo sempre paira nascente mostra que
o avanço maior do mar em tempos passados dentro dos limites da
actual povoação pode definir-se aproximadamente pela posição da
linha férrea. E era, certam€nte, esse conhecimento transmitido pela
tradição e corroborado pelos vestígios e indícios atrás- apontados
que trazia apavorada a população e os proprietários desse bairro
mais rico e importante de Espinho quando se deram os ataques do
mar d€ 1909 a 1912, certos como estavam da sua impotência perante
a força de um legítimo proprietário que voltava a ocupar o que era
seu, expulsando os usurpadores sem piedade e sem receio de que
a prescrição do código o irnpedisee.

A própria Companhia Portuguesa preparou prudentemente a
nova via a nascente de Espinho, chegando mesmo a mudar uma
parte da antiga, a meio camlrrho da Granja, por forma a po-der
estabelecer rapidamente a concordância com aquela- em caso de
necessidade.

Pelo que diz respeito ao recuo máximo que o mar tenha feito
para poente em épocas afastadas, nenhuns elementos há que per
mitam fixá-lo. A história de Espinho é relativamente recente, pois
que anteriormente a 1860 era apenas uma modesta povoação de
pescadores constituída exclusivamente por pequenas habitações de
madeira, em gíria da beira mar chamados palheiros, como os que
ainda hoje se encontram até ao Cabo Mondego, em Esmoriz, Fura
douro, Torreira, S. Jacinto, Praia de Mira, etc.I') A planta topo-

( 1) Di·z o Rev. P·a'CtneAntónoi'DAndré die Lima, aibad-ede Esmorlz. jilustre
erudito que muito nem estudado a hii1s,tóri·ade E1sp•i1nho,sua terra natal, que em
1808 foi reza1dami•sis1apela primeira vez na Cepela de N.' Sr.• da Ajuda. Esta
oaipelléla1i1n1daex1rstliiaem 1900 e tiloa.va si-nu·aldaiproximamenite da R. dia Esitação
(lho1jeRua 17) a uns 190 m da Estação do Oami1nho de Ferro em ponto que nas
balxee-mares de ho]e se vêem uns oocheoos.

Também o mesmo autor fa1l'ana exi1St:ênioiade um livro de matrtcusa dos
pe9'0ado1resde lITTl8 «campanha» de pesca de sardinha que trabailhou nas C0611Ja1s
de 1Eispinhodie 1822 a 1839. Não há, porém, elementos para se dizer com aoroxt
mação qual ena ll1riha dos praia-mares nessa época.
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gráfica mais antiga existente nos a·rquivos da Câmara Municipal de
Espinho tem a linha dos prata-mares em 1866 a uma distância
média de cerca de 450m da linha férrea em frente à estação do
Caminho de Ferro. Em 1912 essa linha chegou ª' estar apenas a
140 m do mesmo ponto, isto é, o avanço do mar tinha sido em 46
anos de 31Om ou seja a média anual de 6,7 metros. Na planta topo
gráfica acima referida encontram-se também lançadas as linhas dos
praia-mares no anos de 1875, 82, 86, 89, 92, 98 e 1908. Combi
nando estes elementos com os que tem determinado, desde que
foram iniciadas as obras de defesa, construiu-se o gráfico junto.
Actualrnente as ordenadas desse gráfico são obtidas da seguinte
maneira: Em cada mês, no dia da lua nova, mede-se a distância
da linha do praia-mar a pontos fixos situados em determinados
alinhamentos paralelos que coincidem mais ou menos com o enfia
mento das ruas nascente-poente que delimitam os quarteirões regu
lares da povoação. A média· das médias destas medições é que
representa a ordenada do qráfico no ano correspondente. A origem
das medidas é a linha da escarpa produzida no avanço máximo do
mar em 1912. A simples inspecção do gráfico faz notar a simetria
que ele vai tomando em relação à posição de 1912, e com efeito
se o avanço médio do mar na fase de corrosão foi como dissemos
de 6,7 metros por ano a média do recuo entre 1912 e 1920 é
de 6,5 metros.

Será urna simples coincidência? Manter-se-á o recuo? Será
o fenómeno de avanço e retrocesso do mar tão regular e periódtco
como isto?

É Impossivel dizê-lo e só o decorrer dos anos e continuação
das observações poderá defini-lo melhor.

É interessante citar nesta altura um facto que se deu em
Maio de 1922 Existe ao norte de Espinho um pequeno ribeiro
chamado rio Largo ou rio do Môcho, que rra última parte do seu
curso traz uma direcção proximamente normal à costa e assim
desagua no mar a uma distância de 400m das primeiras casas da
povoação. Em virtude da acumu·lação de areias que naquele ano
se produziu junto à sua foz esta obstruiu-se pouco a pouco e o
ribeiro começou a correr de norte para sul paralelamente à orla
do mar aprovettando um talweg que a duna de areia tinha formado
e, depois .de passar em frente da parte principal do casario e de
atravessar o areal da praia de banhos, foi abrir uma nova saída
para o mar cerca de 1.400m ao sul da que tinha antes, em frente
ao Bairro da Rainha, perto da fábrica de conservas. Manteve-se
com este curso até Julho seguinte em que a acção do mar abriu
de novo a saída do norte.

Este acontecimento que mesmo isoladamente já merecia in-
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teresse torna-se digno de maior menção se o referirmos ao co
nhecimento que há de que, em época muito anterior às primei
ras erosões de que há notícia, existia ao nascente da Capela de
N." S." da Ajuda, um ribeiro que corria de norte para sul. A ca
pela estava situada proximamente no ponto a que já nos referi
mos e o ribeiro não podia oor outro senão o rio do Môcho.
A repetição deste detalhe da antiga topografia pode ser um indício
de que as causas que provocaram o primeiro recúo conhecido do
mar se podem reproduzir com os correspondentes efeitos,

Quais são essas causas é o que até· hoje se não pode desco
brir. A formação do areinhos (nome local dos bane-os de areia),
a existência de giotas (canais de grande fundo) entre eles, algumas
vezes apontadas como autoras ou colaboradoras das desgraças
de Esp:nho, não são mais, em meu entender, do que efeitos conco
mitantes com o da corrosão e todos produzidos pelas mesmas
causas comuns desconhecidas.

Todavia, a stnqularldade do fenómeno que se dá em Espinho
e se não repete em nenhum outro ponto da costa ocidental da
península, pode ter um começo de explicação na sua posição
geográfica especial. Com efeito, observando a carta, vê-se que
nenhum outro ponto da orla marítima ocidental tem uma coorde
nada de maior longitude (Oº 271 E Lisb.) e que a sua posição
é no vértice de um ângulo cujos lados se estendem paira N.'N.W.
até ao cabo Flnlsterre e para S.S.W. até ao cabo da Roca.
Desta circunstância resulta que as correntes marítimas que acorn
panharn o litoral sofrem uma mudança na sua direcção geral de
cerca de 25 graus. Esta mudança é bastante para explicar pelas
correntes reversas a que dá lugar, o depósíto do enorme
volume de areias que se faz em frente a Espinho·, produzindo uma
extensa zona de baixos fundos em toda a costa que enfrenta o
vértice daquele ângulo. O jogo dessas areias depositadas sobre
um fundo de rocha eriçado e saliências, sob a acção complexa
do vento, da rebentação do mar que se estende a enorme distân
cia da costa em virtude dos baixos fundos, do fluxo e refluxo da
maré e das correntes marítimas litorais é que traz como resultado
final o açoreamento ou a corrosão da costa.

Já agora não passa·rei adiante sem citar a opinião que en
contro escrita de que os terrenos onde existe o estuário que forma
a ria de Aveiro, assim como os. de Ovar e os areais para norte
até Espinho e para sul até ao Cabo Mondego, não existiam ainda
na época da dom'nação romana na península (').

(1) Aldo·lfo tourelro em Porcos ME:irí1timos contirrna a hlpótase sem
fixar a _época.
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O que não se sabe, porém, é quais são o valor e a cor
relação dos diversos elementos que constituem o problema.

Para os determinar e ao mesmo tempo acudir à situação
angustiosa em que por diversas vezes, de há 70 anos para cá se
têm visto os habitantes desta costa, foram nomeadas várias co
missões compostas dos melhores nomes que a nossa engenharia
hidráulica tem possuído e que hei-de citar mais adiante com as
conclusões dos respectivos relatórios.

Pode dizer-se que o estudo do problema se dividiria em duas
partes: uma dizendo respeito às variações dentro de curtos perío
dos e outra às de períodos longos. Com efeito, além do fenómeno
geral de avanço e recúo do mar que as constatações que no
começo fiz fazem suspeitar e a observação do gráfico n.º 1 corro
bora, há por assim dizer a reprodução do mesmo fenómeno em
pequena escala de tempo e de espaço. É frequente de uma maré
para outra encontrar a praia com modificações enormes em per
fil e planta e passados poucos dias voltar a encontrar as cara
cterísticas anteriores. Foi o que sucedeu em Março último: a
situação tornou-se bruscamente alarmante porque o mar produziu
em poucas horas uma escavação formidável com uma escarpa de
altura de três metros que chegou a pequena distância da balaus
trada da avenida marginal; passados quatro ou cinco dias toda a
impressão de perigo tinha desaparecido porque a praia tomara o
perftl anterior, afastando-se consideravelmente a linha da praia
mar. O estudo do fenómeno de largo período, além do interesse
científico, pode ter um alto interesse económico se dele puder
resultar o conhecimento certo da maneira por que se há-de pro
vocar um largo açoreamento ao longo de toda a costa compreen
dida entre Miramar a Esmoriz, com uma superfície de 500 hectares
ou mais, a qual seria pouco a pouco fixada com a plantação de
espécies vegetais apropriadas e com a construção de pequenas
obras de defesa contra ulterior corrosão. .... :

Porém o que tem um interesse mais imediato e urgente é o
estudo da protecção da linha da costa que hoje existe afim de
impedir eficazmente novo avanço do mar visto que, como já se
disse, entre essa linha e aquela até onde há indícios de o mar
já ter estado em tempos remotos, existe a parte mais importante
da povoação cuja derrocada pela acção do mar significaria a
perda de muitas dezenas de milhares de contos de propriedade
urbana.

Foi de estudo desta parte do problema que foram encarre
gadas as várias comissões de técnicos a que acima me referi.

O ataque mais antigo e mais notável de que há notícias
certas deu-se em 9 de Março de 1869, segui ndo-se-1he outro em



82 ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

1871 e um terceiro em 1874. Não há elementos para determinar
com segurança a importância dos avanços do mar em cada um
deles, mas pelo cotejamento de uma planta antiga de 1866 com
uma outra em que se encontra lançada a linha da praia - mares
em 1875, vê-se que o avanço total dessas três investidas do mar
tinha sido de cerca de 95 metros. Para termo de comparação direi
que a distância de alinhamento da face poente da actual estação
do caminho de ferro até à linha de praia-mar era em 1866 de cerca
de 450 metros; em 1875 ficou reduzida a 355 metros e em 1912
a 140 metros. Estas distâncias são medidas segundo o eixo da
Rua Bandeira Coelho, hoje rua 19; portanto, como já se disse, a
corrosão total durante 46 anos foi, naquela direcção, de 310 metros.

Pelos elementos que possuímos parece que naqueles três pri
meiros ataques não houve prejuízos nas casas de povoação, o
mesmo sucedendo no novo ataque que teve 1ugar em 1885 em que
a linha de praia-mar avançou uns 20 metros, segundo aquela

direcção tomada para termo de apreciação.

Em Outubro e Dezembro de 1889 novos avanços totali
saram mais de 5 m tendo desta vez sido destruídas umas vinte
casas de madeira, habitações de pescadores. Em face dos clamo
res então levantados começaram as entidades oficiais a movimen
tar-se, tendo sido encarregada a 2.° Circunscrição Hidráulica
(Coimbra) de estudar as causas e propor os remédios. Em Abril
de 1892 o Engenheiro José Maria de Melo e Matos apresentou o
relatório desses estudos no qual considerou duas hipóteses:

A 1.ª, baseada na opinião de Adolfo Loureiro e Baldaque da
Silva, que sustentavam a existência de uma corrente litoral perma
nente de Norte para Sul, levava-o a propôr a construção de um
dique submerso com o fim de desviar para o largo a conente
marítima que, nessa hipótese, seria o agente da corrosão da costa;

A 2.", baseada na opinião de Nogueira Soares que negava
terminantemente a existência daquela corrente e atribuía os movi
mentos das águas nas nossas costas à influência de certos ventos
que sopram no mar alto, conduzia-o a propôr a construção de um
quebra mar paralelo à costa por meio de grandes blocos lançados
a uma dlstãncie ainda a determinar.

Não havendo elementos bastantes para com acerto se poder
optar por qualquer das duas obras, o Director da 2.° Circunscrição
propôs ao Governo a nomeação duma Comissão que melher estu
dasse o assunto.

1." Comissão - Foi nomeada por Decreto de 18 de Junho
de 1892, constituindo-a os Engenheiros Conselheiro Silvério Augusto
Pereira da Silva, Afonso Nogueira Soares, João Tomás do Costa,
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Joaqu.rn Filipe Néri da Conceição Delgado, Joaquim Botelho de
Lucena e José Maria de Me!o e Matos. No seu relatório apresen
tado em 26 de Julho seguinte mostra-se emabaraçada sobre qual
das duas causas citadas por Melo e Matos há-de lançar a respon
sabilidade da acção destruidora do mar, e como este se tivesse
nessa altura afastado para W cerca de uns 34 anos, a Comissão
sugeriu que talvez se tivesse entrado num período de descanço
e até possivelmente na terminação dos ataques do mar. O Conselho
Superior de Obras Públicas e Minas concordou em seu parecer
de 30 de Janeiro de 1893 e tornou a execução de qualquer tra
balho futuro dependente de estudos de sondagens, levantamentos
hidrográficos, observações de marés, ventos e correntes marítimas.

Durante três anos o mar não fez novos ataques; mas no
começo de 1896 voltou à sua tarefa, destruindo várias casas e
atirando abaixo com a sacristia da igreja paroquial (22 de Feve
reiro). Sossegou até Outubro nos seus ataques que depois se conti
nuaram por tal forma que em começos de 1898 havia a menos
edificações que tinha 65 metros de largura média na direcção
nascente-poente e cerca de 800 metros de norte a sul.

Daqui resultou a nomeação da

2.• Comissão - em 9 de Março de 1898 pelo ministro Augusto
José da Cunha, composta pelos Engenheiros Conselheiro Adolfo
Loureiro, José Joaquim de Matos e João Tomás da Costa, com
o objectivo de «investigar as causas que tem determinado nos últi
mos anos a considerável corrosão da praia de Espinho, e indicar as
obras de defesa que porventura possam obstar à continuação da
acção destruidora das vagas». A esta comissão foram agregados,
por portaria de 16 de Março, os Engenheiros Filipe Néri da Conceição
Delgado e José Maria de Melo e Matos. No seu relatório diz não
poder indicar as causas nem emitir um juízo seguro; não concorda
com pai issadas, nem com obras sobre estacadas, nem tão pouco
pode aconselhar obra definitiva por não ter elementos em que se
basear; mas propõe, a título de experiência, um prisma de enroca
mentos ao longo da escarpa, com pedras de grandes dimensões, que
deveria ter na crista 1,50 m de espessura, taludes a 45º, secção
transversal de 1O m2, extensão 1.200 metros e custo cerca de
20 contos. Constatou a Comissão que os ataques mais importantes
haviam coincidido com as épocas de grandes marés e ventos do
3.º quadrante.

Em virtude das dificuldades expostas pela Comissão nada
se fez, apesar da obra dos enrocamentos ter sido aprovada pelo Con
selho Superior de Obras Públicas em sua consulta de 28 de Junho
de 1898 e pelo Governo; e o mar foi continuando a demolir o

casario, de madeira na maior parte, entre os clamores inúteis dos
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pescadores já resignados à fatalidade da sua sorte, até que em
portaria de 23 de Março de 1908 surgiu a

3! Comissão - Fizeram parte dela os Engenheiros Néri
Delgado, Adolfo Loureiro e Tomás da Costa, da Comissão de 89 e
ainda os Engenheiros Paulo de Barros, João Henrique von Hafe e
A. de Proença Vieira. Nos dez anos decorridos. o mar tinha des
truído uma facha de 60 a 70 m de largura em todo o comprimento
da povoação (800m) e desaparecera quási completamente além da
igreja o labirinto de casario, quási toda de madeira, que medeiava
entre o mar e as edificações de alvenaria que ainda hoje existem
na maior parte. A linha do praia-mar distava apenas 160 m da
origem que temos tomado para termo de comparação.

A Comissão no seu parecer de 2 de Abril de 1909 constatou
que nenhuns ·estudos se tinham feito dos aconselhados pelas Comis
sões de 92 e 98. lnslstlu na construção do prisma de enrocarnentos
sugerido pela Comissão anterior o qual agora era orçado em mais
7 contos e devia começar no rio do Môcho, prolongando-se até às
últimas casas ao sul. Foi sugerido o emprego de redentes ou espo
rões de pedra salientes sobre a linha da praia; não os aconselhando
desde logo por julgar necessário conhecer antes qual devesse ser
a sua orientação, extensão e afastamento que variam com a direc
ção e intensidade dos ventos e correntes marítimas e com a direc
ção de propagação das ondas.

A Comissão julgou «em risco eminente de serem destruídas
pelo mar todas as construções situadas na facha de terreno em que
a superfície da rocha rija é inferior ao nível da mesma praia-mar»;
e, por isso, recomenda que se façam sondagens não só na escarpa
à beira-mar, mas perpendicularmente a ela no interior da povoação:
pois julga o conhecimento deste ponto importante para quando se
organizar o projecto das obras definitivas.

Sabemos que não havia unanimidade de vistas na Comissão, e
que por isso não vingou a ideia dos "esporões» ou «redentes» em
saliência sobre a praia, da iniciativa do ilustre e saudoso enge
nheiro von Hafe.

Não faltavam porém os exemplos do resultado de obras desta
espécie na costa portuguesa pois que por toda a parte onde se tem
construído molhes normalmente à costa - Aveiro, Felgueiras (na
Foz do Douro). Leixões, Póvoa de Varzim, Esposende, Viana do
Castelo (Cabedêlo) - se tem verificado imediatamente um avanço e
engrossamento das praias contíguas. As costas da Holanda desde o
Hoeck von Holland à ponta de Helder (120 quilómetros) são defen
didas por esse sistema. O mesmo sucede em Newpor, Ostende,
Zeebruge, que são, como aquelas, costas de areia. E o sistema é
igualmente aplicado com sucesso nas costas de falaise tais como
Eastbourne, Brighton, no sul de Inglaterra, no canal de S. George etc,
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CONSTRUÇÃO DA MURALHA

A situação era a que deixamos referida quando, certamente
pela impressão causada pelas citadas palavras do relatório da últi
ma Comissão, a 1! Direcção dos Serviços Fluviais e Marítimos, de
que era Director o Sr. Engenheiro von Hafe foi autorizada, subita
mente, a começar obras em Espinho. Dizemos subitamente porque,
por um lapso na especificação das bacias hidrográficas que haviam
de pertencer a cada uma das Circunscrições Hidráulicas que haviam
estas foram creadas, lapso que se tem mantido nas reformas poste
riores dos serviços, toda a costa marítima ao sul do Douro com os
rios que por ela chegam ao mar, pertencia à jurisdição da 2.°
Direcção dos Serviços Fluviais e Marítimos com sede em Coimbra
e por consequência era a esta que cornpetlria a execução dos traba
lhos. Mas surpresa era ainda maior porque não havia qualquer
projecto organizado, nem, em face do relatório da Comissão, havia
ainda ideias assentes. As instruções recebidas diziam porém que
se deveriam cumprir as indicações que sobre o assunto daria o
Ex.mºSr. lnspector Geral dos Serviços Hidráulicos, o qual vindo a
Espinho optou pela construção de uma muralha de cortina assente
sobre estacania e corrida a um nível pouco inferior ao pavimento
das ruas adjacentes. O perfil tipo O,SOm no coroamento, 1,5m
na base e 2,50m de altura com paramento interior vertical e uma
sapata de 2,00 de base por 1 metro de altura. Ao ser-lhes comu
nicado este projecto com o qual se não conformava por não se
atender nele à fixação das areias, principal objectivo a ter em vista
e prevendo a destruição rápida da muralha projectada em tais con
dições, o Sr. Engenheiro von Hafe dirigiu à instância superior um
ofício alegando as razões em que se fundava para discordar do
autor do projecto cuja execução lhe fora confiada e ao mesmo
tempo indicava a maneira como entendia dever ser orientada a
defesa de Espinho. Não obstante começou desde logo o trabalho
de cravação das estacas para fundação da muralha de cuja direc
ção fui encarregado em 5 de Outubro de 1909. As estacas ti
nham o diâmetro médio de 12 centímetros e o comprimento de
3 metros e eram cravadas à distância de um metro umas das outras
sendo as suas cabeças arasadas a uma cota de 5,50m acima do zero
hidrográfico. Os trabalhos começaram em frente à Rua 19 próximo
à Capela de Nossa Senhora da Ajuda. A cravação era difícil e lenta
por ser feita em areia muito compacta e se empregar uma bate-esta
cas de 6 tiradores e pequeno peso, único de que se podia dispôr, não
caminhando por isso o trabalho tão depressa como previra o seu
autor. Como estava o inverno, à porta e havia receio de ataques do
mar foi dada ordem para suspender a cravação das estacas, que só
se fez na extensão de 35 metros, e a muralha seguiu assente apenas
no fundo do cavouco aberto na areia. Para suprir a falta das esta-
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cas foi ordenada a construção de uma contra-muralha ou risberma
feita de blocos de 4 toneladas construídos in situ. A pedra empre
gada era um micaschito proveniente das pedreiras de Guetim e
outras próximas de Espinho argamassada a cal hidráulica e are-ia
com o traço de 1/2,5. A verba autorisada para esta obra foi de
7 contos no ano económico de 1909-1910. Tendo eu sido nomea
do para fazer parte da Comissão nomeada por portaria de 7
de Janeiro de 1910 para se ocupar das Obras nos portos de
Leixões e do Douro em seguida às avarias causadas pela grande
cheia do Douro de 23 de Dezembro de 1909, foi a direcção dos
trabalhos confiados ao distinto Engenheiro Sr. José Gromwel Camos
sa Pinto. Na 2! qinzena de Fevereiro de 1910 sobreviveram as pri
meiras avarias na muralha em virtude de um temporal que bateu a
costa durante 13 dias, mas foram relativamente pouco importantes
pois que apenas se limitaram à destruição de 8 blocos recente
mente costruídos e ainda sem presa suficiente (eram armassados a
cal hidráulica,) à destruição de 6 metros de muralha no extremo norte
e ao aluimento de 6m de alicerce na muralha mais antiga cuja parte
superior ficou suspensa formando abóbada. Outro tanto não sucedeu
com a parte norte da povoação ainda não protegida onde o mar
avançou cerca de 15m com destruição de várias casas.

Em Dezembro de 191O sob reveio novo temporal de extrema
violência que produziu a destruição de 40 metros de muralha e
60 metros de contra-muralha entre a rua da Estação e a capela
de N! S.' da Ajuda e a gravíssima ruína de uma extensa parte
da muralha.

Dominaram em ambos esses temporais os ventos de S. e SW.
provocando a formação de uma corrente de S. para N. que

arrastava as areias desgastando a praia e descalçando a muralha.
Estava-se procedendo à reparação destas importantes avarias

quando em 30 e 31 de Janeiro de 1911 novo temporal destruiu
a muralha em quási toda a sua exte·nsão que era de 354,50m.
Apenas ficaram de pé três testemunhas: uma no extremo norte
com o comprimento de 33 metros, outra ao centro com 35 metros,
que era parte assente sobre estacaria, e outra no extremo sul
com 36,50m. É caso para dizer que -estava escrito», pois bem
o tinha escrito o sr. Engenheiro von Hafe dezoito meses antes.
Até a casa onde estava a secretaria das obras foi destruída ...

Estas obras custaram 14.200$00 Esc.

É justo que se diga que se não fosse a existência da muralha
os temporais violentíssimos de Fevereiro e Dezembro de 1910,
teriam fatalmente deitado abaixo mais uma parte importante da
povoação, não sendo fácil de prever qual teria sido; porém, o que
não sucedeu nessas duas ocasiões teve lugar quando a muralha
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foi abaixo em Janeiro de 1911, pois que a ressaca que se formava
por entre os seus destroços e o talude de areias que antes se
encostavam a ela era tão formidável que o desgaste no taíude
e na povoação foi assim enormemente acelerado, especialmente
ao norte, entre as ruas 13 e 7, onde se deu o avanço de 25
metros nas derrocadas.

A incerteza porém do que poder-ia ter sido a destruição cau
sada pelo mar se não tivesse existido esta, obra - destruição que
podia muito bem ter atingido toda a zona até à linha do cami
nho-de-ferro - é o bastante para nos devermos consolar da sua
efémera existência.

CONSTRUÇÃO DOS ESPORÕES

Em face da desconfiança insistentemente manifestada pelo
sr. Engenheiro von Hafe a respeito da eficácia da obra anterior
e das esperanças que fundamentava no emprego dos esporões
ou redentes, tinha sido aquele engenheiro autorizado a mandar
construir uns esporões de ensaio para o que lhe foi concedida
a dotação de mil escudos em 14 de Maio de 1910. Foram cons
truídos dois ao sul, em frente das ruas 25 e 27, à distância de
90 metros um do outro, orientados a 70º com a linha NS; eram
formados por estacas de 3 metros, cravadas na areia à profundi
dade de 2 metros, espaçados de 1 metro e ligadas por pranchões
de 0,05m de espessura.

Sobre o resultado obtido transcrevo as palavras do autor,
na memória descritiva do seu projecto: «O efeito dessas ligeiras
construções sobre o perfil da praia não se fez esperar. À medida que
se pregavam os pranchões o nível da areia elevava-se sensivelmente,
e pouco depois de concluídas, achavam-se em grande parte cobertas
por espessa camadas de areia, que em alguns pontos excedia a altura
de metros. Assim, viam-se confirmadas todas as ·previsões baseadas
na acção que sobre as praias contíguas tem .resultado de obras aná
logas, embora de tipo e construção muito ~diversa, construídas tanto
na nossa costa corno nas de outros paízes-.

De acordo com o parecer favorável do Conselho Superior
de Obras Públicas e Minas, de 12 de Janeiro de 1911, sobre o
resultado deste ensaios, foi por portaria de 24 de Maio seguinte,
determinado ao Engenheiro Director da 1.° Direcção dos Serviços
Fluviais e Marítimos Sr. von Hafe a elaboração do projecto defi
nitivo das Obras de Defesa de Espinho que, apresentado em 5 de
Agosto, teve o paracer favorável da maioria dos vogais daquele
douto Conselho .sendo aprovado pelo Governo em portaria d'e 26
de Agosto do mesmo ano.
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O projecto constava de 1 molhe-esporão principal e de 4
esporões secundários de madeira. A posição do primeiro era su
bordinada· à circunstância de proteger a parte média da povoa
ção que era a mais atacada, visto ao sul, junto à Fábrica das Con
servas, haver até açoreamento - e, além disso, à necessidade de
obter para fundação da cabeça do molhe fundo de rocha firme.
A existência de uma laje reconhecida. por sondagens ao sul da praia
de banhos com a cota (+ 0,20m) determinou a implantação desse
molhe um pouco ao norte da Rua 23 com a orientação 71º40'W.
A sua extensão era de 116m terminada em dois grandes caixões de
cimento armado com enchimento de beton, pedra seca e areia e o
coroamento arrazado à cota (+ 5,30m). Perfil transversal em trapé
sio com 6,00m de largura na parte superior. Paramentos jorrados
a 1/5. Declive do coroamento em perfil longitudinal 3o/o. O corpo
do molhe era em enrocamentos, maciço argamassado ou blocos
artificiais, consoante o ponto do perfil longitudinal ia avançando.

Os esporões secundários eram em estacas e pranchas como
os que tinham servido para ensaio e ficavam todos para o norte
do molhe-esporão distanciados deste e, entre si, de 90m.

Na memória dizia-se: "ª construção do molhe- esporão deve
ter um efeito imediato sobre o perfil da praia, produzindo-se espe
cialmente do lado do norte, a acumulação da areia arrastadas pelas
vagas, que não 1podeseguir para o sul ou para o norte, conforme os
ventos, por efeito da barreira que lhe opõe o molhe».

O orçamento era de 29 contos.

- No ano de 1911-12 a verba concedida para esta obra foi
de 6.000$00 Escudos. Os primeiros enrocamentos foram lançados
em 29 de Novembro; o trabalho progredia a princípio lentamente,
pela dificuldade em obter pedra com as dimensões convenientes e
em a transportar. Entretanto, nos fins de 1911 e começos de 1912
foi a costa açoutada por temporais intermináveis que provocaram
novas derrocadas na povoação. Na linha de referência que temos
tomado para comparação (R. 19) o mar entrou mais uns 30 metros
ao sul (em frente à R. 27) 50 metros; ao norte quási nada.

À medida que o avanço dos trabalhos começou a correr
mais satisfatoriamente, principiaram a sentir-se nitidamente os seus
efeitos.

O engrossamento da praia seguia pari-passu o prolongamento
do esporão. De Março de 1912 em diante pode dizer-se que Espi
nho canta vitória. Há 19 anos que o mar se tem mantido em
respeito.

Para o ano económico de 1912-12 foram autorizados por duo-
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décimos mais 6 contos com que se foram prolongando os enroca
mentos até o esporão atingir 78 metros.

Entretanto desistia-se da construção dos esporões secundá
rios de madeira para fazer obra mais sólida e, nesse sentido, o
Sr. Engenheiro Carnossa Pinto organizou o projecto do 2.º molhe
-esporão cuja raiz foi implantada a 230 metros do n.º 1. O tipo
adaptado era o deste, diferindo apenas em questões de detalhe.
Assim a orientação é de 82º 20' W, mais· 10º 40' do que no n.º 1,
porque durante a construção deste pareceu a sua inclinação exa
gerada pois determinava um grande açoreamento muito menor do
lado do S com ventos do 4.º quadrante e um açoreamento muito me
nor do lado do S com ventos do 3.º. Procurou-se pois, com a mudan
ça, igualar os açoreamentos de um e outro lado do molhe. O compri
mento era de 168 metros dos quais 132 em enrocamentos e 36 em
dois caixões de cimento armado que seriam cheios a beton.

Como para o molhe n.º 1 estes caixões da cabeça deveriam
ser construídos nos estaleiros das margens do Douro e conduzidos
por flutuação, a reboque, para os pontos onde haviam de ficar.

Era um trabalho melindroso por terem de assentar-se os
caixões na zona de rebentação do mar e só poder fazer-se, por
tanto, em ocasiões de absoluta calmaria, muito raras nestas pa
ragens.

Além disso havia necessidade de esperar o recalque no
corpo de emocamentos do molhe. Por estes motivos em vez de
terminar o esporão n.º 1, avançou-se rapidamente com os enroca
mentos do n.º 2, reconhecendo-se desde logo os seus efeitos sobre
o engrossamento da praia.

Tendo o Sr. Engenheiro Camossa Pinto pedido a sua colo
cação nos Caminhos de Ferro do Minho e Douro, fui em Outubro
de 1913 encarregado de examinar o estado dos trabalhos e as
avarias causadas pelos temporais do fim de Setembro. Na última
semana deste mês e especialmente nos dias 27, 28 e 29, desenca
deara-se sobre a costa um temporal fortíssimo, de S. W., tendo a
depressão barométrica atingido 742mm. Esta depressão, a coincidên
cia do máximo do temporal com a sizigia lunar, a proximidade do
equinócio, a acção muito prolongada do vento e por ventura o
efeito do tremor de terra que se fez sentir na madrugada de 27,
determinaram uma altura da maré muito considerável (4,80 às 14
horas do dia 28, no marégrafo de Leixões) que tornou violentíssima
a acção do mar contra diferentes povoações do litoral, dando
lugar a avarias maiores ou menores em quási todas as obras
marítimas da costa. Porém, em Espinho, os estragos foram insigni
ficantes não só no que diz respeito às obras de defesa mas também
na povoação.
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Quanto aos primeiros, limitaram-se no esporão n.º 1 (do sul)
à demolição de 3 metros da parte mais avançada da linha férrea
de serviço não tendo os enrocamentos sofrido grande alteração e
no n.º 2 à destruição de 13 metros da linha de serviço e dos enro
camentos da extremidade que ficaram espalhados numa área de
35 metros de altura por 25 metros na direcção do eixo do molhe.
Os estragos maiores neste molhe do que no do sul explicam-se
porque os enrocarnentos deste último estavam já profundamente
encastrados na areia, ao passo que os do norte, mais recentes,
estavam apenas assentes sobre a areia, de modo que a ressaca
punha-os constantemente em movimento.

Quanto aos estragos na povoação não os houve de valia, pois
apenas no extremo norte onde a escavação de areia foi maior
foram acabados de arrasar restos de alicerces de construções já
demolidas por outros temporais.

Sobre a eficácia dos molhes não podia restar dúvida depois
da prova deste temporal. A praia tinha tido no verão anterior uma
largu-ra superior a 100m, que nunca tivera, e o volume de areias
acumulado era por tal forma grande que apesar da duração e vio
lência desse temporal, a escavação produzida pela vaga teve ape
nas como consequência dar ao -estran-, que estava apertado e
com grande inclinação, uma largura de cerca de 80 metros e uma
incli·nação suave, eminentemente própria para amortecer a força
viva da vaga sem se desgastar. É esse o objectivo dos esporões:
acumular areia em tal quantidade que enquanto o temporal não
passa o mar se vai cançando cada vez mais pela praia acima a
carreiá-la antes de poder atacar a linha da escarpa por traz da
qual está a povoação. Para se obter este desideratum é necessário
que o seu cumprimento, orientação e altura sejam as convenientes

Nas conclusões do relatórro que apresente·i em 3 de Novem
bro de 1913, ao então Director Sr. Engenheiro Henrique Carvalho
da Assunção, propunha:

1.") Que o molhe esporão n.º 1 fosse prolongado pelo menos
mais 20 metros.

2.") Que o molhe n.º 2 fosse prolongado até atingir um com
primento igual ao primeiro.

3.') Que se construisse mais ao norte, a uma distância do
2.º molhe igual à que separava este do n.º 1, um 3.º molhe.

Depois drsso foi reparada uma parte das avarias nos esporões
n.º 1 e 2 e começou a construir-se ao norte o n.º 3 que ficou
apenas em 20 metros de comprimento por ter começado o açorea
mento da praia a produzir-se em tal escala (por influência estranha
a esse esporão), que se julgou desnecessário prosseguir com ele.
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Em cada um dos anos de 1913-14 e 1914-15 foram conce
didas as dotações de 8.500$00 para as obras do 2.º e 3.º esporões
e pequenos reparos do 1.º. Todavia nunca se chegou a restabelecer
completamente o perfil do n.º 2 muito desgastado pelo temporal
de Setembro de 1913; -e a acção do mar mesmo fora de ocasiões
de temporal, tinha sempre por efeito deslocar os enrocamentos
das extremidades e diminuir, portanto, o comprimento útil das obras.
Para evitar esta acção destruidora apresentou em 30 de Junho
de 1915 o Engenheiro António Ferreira da Silva Barros, um pro
jecto de remate dos esporões n.º 1 e 2, consistindo na cons
trução de duas cabeças de alvenaria assentes sobre os enro
camentos dispersos. pelo mar que se supunha terem atingido a
rocha firme subjacente. Essas cabeças tinham a forma troncónica
com raios de 4,00m e 5,30m no coroamento e base, e 6,5m de alto,
1mportava o remate em 16 contos.

Começou, porém, a correr nessa época a convicção de que
o mar não voltaria a atacar Espinho, e o Sr. Engenheiro Dírector
da 1.' Direcção dos Serviços Fluviais e Marítimos, Carvalho da
Assunção, num relatório que fez às instâncias superiores, termina
por constatar que tudo fazia crer num acentuado movimento de
retrocesso das correntes que tinham dado lugar a tantas ruínas
e que o engrossamento da praia se ia fazendo, lenta mas pro
gressivamente.

Era opinião deste ilustre Engenheiro que o limite dos ataques
do mar se achava definido pela escarpa resultante da corrosão
operada em 1912, e que se acentavam tendências para uma con
solidação certa e, nesta convicção, em 17 de Março de 1917,
dadas as dificuldades em obter pedra e vagons para a transportar,
propôs a suspensão temporária dos trabalhos.

Daí resultou que, além de pequenos reparos na frente dos
esporões afim de juntar um pouco os enrocamentos que as grandes
marés dispersavam sempre mais ou menos, não mais se pensou
no seu prolongamento de acordo com os projectos elaborados,
nem mesmo no remate estudado pelo Sr. Engenheiro Barros.

E, com efeito, parecia que os factos justificavam a opinião
do Sr. Engenheiro Carvalho da Assunção, como se vê no gráfico
atrás representado, pois o -estran- já acusava nessa época um
aumento médio de 20 metros, em relação ao que tinha sido em 1912.

O decorrer dos anos mais parecia confirmar esse parecer,
como se vê da alture geral daquele gráfico, e o estado do açorna
mento já em 1922 era tal que tornou possível o estabelecimento
do curso do rio Môcho pela frente dos três esporões, ficando ainda
uma duna de 80 a 100 metros de largura entre eles e a ·linha do
baixa-mar.
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Posteriormente, durante anos consecutivos os esporões esti
veram tão completamente cobertos de areia que, como pode ver-se
na colecção de fotografias que enviei para a Exposição de Enge
nharia deste Congresso, quási não se dava pela sua existência.

Se bem que em movimentos de águas e areias sobre um
fundo irregular de rocha baste muitas vezes a abertura ou ob
turação de um dos canais de escoamento para provocar alte
rações profundas no regimen final, parecia evidente que o açorea
mento que se prolongava tanto para diante· das extremidades dos
esporões não tinha relação próxima com a existência destes.

Todavia nos anos de 1929 e 1930 a praia começou a diminuir
de largura e os temporais de Março último com a corrosão que
produziram podem muito bem ter influído para que no ano corrente
se continue a manter essa diminuição. Será uma das variações
de pequeno período e voltaremos a vêr, dentro em breve, a curva
do gráfico subir? Ou estaremos a aproximar-nos de uma situação
semelhante à de 1912? É este risco que precisamos a todo o
custo evitar.

O desengrossamento da praia nos dois últimos anos tinha
posto alerta os habitantes de Espinho que por intermédio dos seus
representantes no Município solicitavam perante as instâncias supe
riores o prosseguimento das obras paralisadas há 14 anos e por
seu lado os Serviços Hidráulicos tinham incluído na requisição de
fundos para o corrente ano a verba de 150 contos com esse destino.
A siutação subitamente alarmante creada pelos temporais de Março
veio por bem manifesta a necessidade de concluir as obras de
defesa, e sua Ex! o Sr. Ministro do Comércio, dignou-se por
portaria de 30 de Março último autorizar para o presente ano eco
nómico a verba de 75 contos ocm esse destino.

A experiência feita, a observação do que se passa em torno
das nossas obras avançadas ao mar, a prática consagrada em ou
tros países na defesa das suas costas e a existência de projectos
com o objectivo de que tratamos não permitiam hesitação sobre a
escolha das obras a empregar. Teriam de continuar-se os molhes
esporões. Nem o facto de se terem produzido na praia de Espirrho
açoreamentos por causas estranhas aos esporões iniciados pode
enfermar a confiança na eficácia destes que foi, pode dizer-se,
absolutamente reconhecida.

Várias dificuldades surqiam porém para a adopção pura e
simples da conclusão dos projectos von Hafe e Camossa Pinto.
Em primeiro lugar o custo considerável das obras: a actualização
do orçamento do molhe n.º 1, feita a dedução do volume de enro
camentos que ainda existem, dava para custo da sua conclusão
mais de 950 contos. O n.º 2 não devia custar menos e o n.º 3 muito



D O C U M E N T O S 93

mais porque é o que tem maior volume de trabalho a executar.

Em 2.º lugar a dificuldade em obter enrocamentos, As pedrei
ras que poderiam ser utilizadas estão longe (10 quilómetros), forne
cem pequenos volumes, de pequena categoria, e estão quási todas
tomadas para fabricação de paralelipípedos. A dificuldade do seu
transporte viria tornar extremamente moroso o avanço das obras.

Em 3.º lugar o sistema de remate dos molhos pelos caixões
construídos no Douro e conduzidos num dia de Agosto por calmaria
absoluta, através da embocadura do Douro para ir assentar na
zona de rebentação de Espinho à hora do preamar, afim de os
rebocadores e mais barcos necessários à manobra terem altura de
água bastante para navegar sobre fundos cheios de cabeços de ro
cha - parece-nos um trabalho que só muito dificilmente será levado
a bom termo.

Por outro 'lado a continuação dos molhes com os enroca
mentos e sem este remate, conduzia-nos a uma situação idêntica
à que hoje temos com 25 a 30 metros do extremo de cada um
dos molhes destruídos e com as pedras lamentavelmente espa
lhadas pelo areaf.

Havia, portanto, necessidade de estudar uma variante.

Foi o que fizemos e consiste ela em aproveitar as zonas
semeadas de enrocamentos já muito encastrados na areia, que
existem na frente de cada esporão em resultado da demolição
parcial das suas testas, para sobre elas construir blocos de beton
de 20m3 (2x 2X 5). Estes ficarão dispostos, em planta, em três
fiadas paralelas de 5 blocos cada uma, até atingir a linha do
preamar que agora dista dos extremos dos molhes 25 a 30 metros;
em perfil transversal duas fiadas travando entre si; em perfil lon
gitudinal formam ressaltos de 0,50m de dois em dois blocos para
com este declive de 5% obrigar as areias que a eles vão en
costando a tomar um perfil suave, próprio para amortecer a vio
lência da vaga. Chegados à linha do preamar serão lançados por
meio de uma ponte de serviço, a conveniente altura, blocos de
cinco toneladas por forma a constituir um molhe que avançará
até aos pontos em que se previa a colocação dos caixões que
haviam de formar as cabeças, ou sejam mais uns 30 a 40 metros,
ficando com os extremos à cota + 2. Os blocos das testas ficam
assim assentes sobre a rocha firme que tem nesses pontos uma
cota que varia entre 0,30m e zero, e não serão, portanto, facilmente
deslocados. Quanto aos blocos grandes prevê-se o seu desloca
mento maior ou menor pela acção da vaga que os fará marchar
em profundidade se os enrocamentos sobre que assentam não
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tiverem ainda chegado à rocha firme que se encontra a uma cota
que regula pelo zero hidrográfico. A regularização e concordân
cia dos enrocamentos actuais com a parte feita em blocos far
-se-á posteriormente, aproveitando-se para isso os enrocamentos
dispersos pela praia.

O avanço dos trabalhos é por este modo muito mais rápido
do que pelo sistema antigo e o custo do prolongamento dos dois
molhes n.º 1 e 2 até aos pontos indicados não deve importar em
mais de 350 contos.

Não terminarei esta exposição forçadamente resumida e que
portanto há-de ter resultado deficiente em muitos pontos, sem pedir
licença para dizer ao Ex.?'' Sr. Ministro do Comércio, Dr. João
Antunes Guimarães, que não tenho procuração do povo de Espniho
para advogar a sua causa, porque Espinho bem sabe que tem no
elevado critério de S. Ex.ª e na sua firme vontad€ de atender a
tudo o que é justo, os seus melhores advogados. Apenas acres
cento que a verba pedida para o próximo ano económico é de
275 contos ...

Resta-me agradecer ao Ex.mº Sr. Administrador Geral dos
Serviços Hidráulicos, Sr. Engenheiro Poole da Costa, a honra que
me conferiu cometendo-me o pesado encargo de vir, perante pes
soas da categoria das que se encontram presentes, fazer um resumo
da parte angustiosa da história de Espinho, e fe.licitar os ilustres
Engenheiros H. Carvalho de Assunção, Camossa Pinto e Francisco
de Menezes, peles preciosos elementos que deixaram arquivados
no processo destas obras, os quais muito facilitariam a minha tarefa.

Mas faltaria ainda a um grande dever se, neste momento,
deixasse de prestar a homenagem da minha saudade ao meu que
rido Director, Amigo e Grande Mestre Sr. Engenheiro João Henri
que von Hafe, a quem Espinho tanto deve.

Porto, 3 de Junho de 1931.

F. Perdigão
(Engenheiro Civil de 1.° Classe)

J Conçcesso Necionet dé Enge-nharla - Comuniceçêo pelo Eng.• O~vil de 1.'
ciesse Francisco Pe!'d11gão.31 pág. Oficinas de (<0 Comércio do Porto. Porto, 1931).
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ALVES LIMA, Maria - "MATOSINHOS - Contribuição para
o estudo da linguagem, etnografia e folclore do Concelho. Separata
da Revista Portuguesa de Filologia, Vols. XI, 1961 e XII, 1962-1963.
Coimbra, 1963.

Este trabalho, que constitui a dissertação de llcencíatura da
autora em Filologia Românica, representa uma valiosa contribuição
para o estudo da linguagem, etnografia e folclore do Concelho de
Matosinhos.

Evidenciando um intenso contacto com as gentes aqui re
tratadas, através 'de inquéritos a informadores ideais, a autora logrou,
com rara felicidade, conseguir um trabalho etno-linguístico digno
dos maiores louvores.

Além de uma introdução onde nos dá uma visão global das
cond'ções históricas, geográficas e económicas do concelho, o pre
sente estudo inclui ainda três capítulos: o da etnografia, o da lin
guística e o do folclore.

A primeira parte estuda o Homem e o meio que o rodeia:
a sua psicologia, hábitos, relações sociais, a habitação, as suas
actividades, que se desdobram entre a agricultura e a pesca, com
as suas alfaias agrícolas e apetrechos de pesca.

Na segunda parte, registam-se e classificam-se todos os fe
nómenos fonéticos, morfológicos e lexicológicos da linguagem do
concelho.

A terceira parte inclui a descrição de festas, romarias, su
perstições, textos de medicina popular, orações, quadras populares.
Remata este importante estudo um extenso e bem elaborado glos
sário onde se encontram todas as palavras sublinhadas na primeira
parte, todas as palavras sublinhadas que, em fonética, são varian
tes populares de um termo da linguagem corrente, ou variantes
de um termo local e todas as palavras sublinhadas que, em morfo
logia e onomasiologia, necessitam de explicação.

O volume é ainda ilustrado com numerosas fotografias e de
senhos do material etnográfico: utensílios agrícolas i:i de pesca.
trajes, costumes, etc.
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