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(continuação)

Antes de irmos por diante, deixai que vos diga que àquela
casa da quinta do nosso amigo sr. Joaquim Domingues Moreira
Ramos anda ligado um acontecimento a que o povo da freguesia
se refere a cada passo e a que, quando por lá estanciámos, ouvimos
fazer largas referências Esse acontecimento teve lugar em 1846,
aquando da guerra civil que nessas alturas se desenrolou no nosso
país e que foi cognominada - a guerra da «Patuleia» ou da «Maria
da Fonte».

É sabido que nesses calamitosas tempos algumas das casas
das nossas aldeias, tidas na conta de ricas, foram assaltadas por
bandos organizados e armados, de ladrões e assassinos, que tinham
o arrojo de mandar dizer aos seus donos que no dia tantos de tal
mês lá iriam buscar os dinheiros que tivessem.

Aquela casa da Igreja Velha, onde, segundo a tradição se
mediam à rasa os "soberanos» e os -dobrões» (moedas de oiro
de grande valor) chegou um dia a comunicação de que um desses
bandos se preparava para lá ir buscar o que lá houvesse. O pro
prietário da quinta avisou logo os vizinhos do que ia dar-se e
preparou-se com a sua gente de casa para a refrega.

Aos criados deu ordem para prepararem para a noite indicada
uma esfolhada ou descamisada de milho, convidando para ela as
pessoas válidas da freguesia e vizinhas. Assim fizeram e terminada
a função, o dono conseguiu demorar os convidados por algum tem
po até que, já perto da meia noite, todos notaram pelo tinir dos
cavalos em que vinham montados, nas pedras do caminho, que eram
chegados, estabelecendo-se logo uma luta medonha entre os que
estavam dentro da casa e os seus assaltantes que, vendo que os
não podiam levar de vencida, se resolveram a bater em retirada,
levando consigo dois cadáveres dos seus e deixando o chão enso
pado em sangue.
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Fomos há dias ao local e lá vimos na varanda que aquela
casa tem voltada ao poente, e em cada uma das suas portas que
dão para a varanda que ali há, cinco orifícios que serviram aos de
dentro para eles despejarem os seus bacamartes e as suas esco
petas.

A mãe do sr. Fernando Ramos que nasceu em Fevereiro de
1838, vai fazer 90 anos em 14 daquele mês do ano de 1928.

Tinha 8 anos quando o facto se deu.

A ela e a uma velha criada que tivemos, ouvimos por vezes
o que aí fica e que o sr. Fernando Ramos nos confirmou há dias
em carta particular.

Quando, após a segunda reconquista astur-leoneza, se orga
nizaram as paróquias cristãs do nosso país, os moradores da Marinha
reconheceram que a sua, formada pelos territórios das duas anti
gas vilas romanas Spino e Brito precisavam ter a sua Igreja no seu
centro e foi por isso que a foram construir no local de S. Fins,
onde ainda hoje está.

Do facto, resultou que o seu padroeiro, a princípio foi S. Fins
e ainda hoje na freguesia e fora dela se ouve chamar-lhe, em
vez de S. Félix da Marinha, somente S. Fins.

Porém, no decorrer dos tempos começou a ser denominada
S. Félix da Marinha e por esse nome é hoje oficialmente conhecida.

Segundo a tradição, quando a Igreja Velha foi para S. Fins,
havia no local, onde hoje está a Igreja de Guetim uma pequena
ermida, em que um velho padre rezava missa e em vista daquela
ir para tão longe, esse padre e os moradores das cercanias pro
curaram transformar aquela ermida em Igreja, passando ele a exer
cer nela o culto como vigário e delegado do Abade de S. Fins.

Foi isto que deu origem àquela freguesia. Até 1834 eram
os párocos de S. Felix que para ela nomeavam os seus vigários,
mas terminados naquela data os padroeiras eclesiásticos particu
lares, essa nomeação passou a ser feita interinamente pelos Snrs.
Bispos e permanentemente pelos Snrs. Ministros da Justiça.

Em 1794 era vigário de Guetim o P. António Martins de Morais
que a paroquiou até 1816, sucedendo-lhe nesta data o vigário P.
Manuel Duarte dos Santos que ali esteve até 1838, data em que entrou
a paroquiá-la o célebre P. Casqueira, como o povo lhe chamava,
sendo o seu nome próprio - Frei Alexandre d'Oliveira Fontes,
egresso do Convento de Santo António do Vale da Piedade, junto
ao local do Cavaco, Gaia, donde saíra em 1834 por terem sido ex
tintas as casas conventuais. Era natural de Sandim, Gaia, e deixou
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por ali boa memoria da sua passagem. Uma criada que lá tivemos,
que tinha uns 80 anos e fôra criada dele, contou-nos a seu res
peito coisas encantadoras que nos deixaram plenamente convenci
dos de que era muito inteligente, muito virtuoso, muito caritativo
e um dos melhores oradores sacros da nossa terra naqueles tempos.

A sua paroquialidade estendeu-se desde 1838 até 1882, vin
do ele a falecer neste ano com a bonita idade de perto de 90 anos.
Sucedeu-lhe nela o P. José Alves dos Santos, da casa do Outeiral
de Serzedo, há pouco falecido ao qual Guetim deve a construção
da sua linda e bem lançada igreja matriz actual que foi edificada
no sítio, onde existiu a primitiva, a que já nos referimos e que
estava a esboroar-se, quando ele principiou a paroquiá-la. Ajudá
mos a concluir essa igreja, quando para lá fomos, em 1890, e é
justo que deixemos aqui escrito que o bom povo de Guetim, da
queles tempos, nos ajudou entusiástica e generosamente a levar
a cabo aquela obra, vendo-se à frente dela dois homens, cujos
nomes os seus habitantes jamais devem esquecer. Pelas suas be
nemerências e pelo seu entranhado e desinteressado amor àquela
terra tinham direito a que os seus nomes fossem gravados a le
tras de oiro nas paredes daquele templo e nas estradas e caminhos
da freguesia por onde eles o espalharam.

Esses homens chamaram-se em vida José Francisco Pereira
e João Francisco da Silva Guetim.

O primeiro, nascido e criado em Perosinho, de Gaia, viera
para ali viver por se haver casado com aquela sr! D. Ana Ramos,
que ainda vive e que foi a herdeira duma das quatro quintas, em
que se parcelou a grande e primitiva Quinta da Igreja Velha, quinta
onde ela reside ao presente e que, como já mencionámos, pertence
agora a seu filho o sr. Fernando Ramos Pereira.

O segundo era filho de Guetim e ali teve junto da Igreja
a sua casa que hoje pertence a seu filho, o sr. Cristovão da Silva
Guetim, negociante á rua 19 da nossa vila.

João Guetim foi novo para o Brasil e, tendo a!i adquirido ho
nesta e honradamente no negócio uma boa fortuna, regressou a Por
tugal, vindo fixar residência aqui em Espinho, na antiga Rua do
Progresso hoje Rua 13, onde tem a sua casa em que faleceu.

Está sepultado no cemitério de Guetim, seu berço natal
que estremecia e pelo qual espalhou os seus benefícios e as suas
generosidades.

De passagem deixai que aqui escreva estas palavras que
julgamos serem justas.

Se Guetim lhe deve muito, Espinho não lhe deve menos.
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A respeito dele, do Vigário Alexandre d'Oliveira Fontes, do
P. José Alves dos Santos e de José Francisco Pereira, grandes be
neméritos e grandes amigos de Guetim, possuímos largos aponta
mentos e conhecemos numerosos actos seus que merecem ser ar
quivados, mas como tencionámos lá para o fim escrever alguns
capítulos sobre as freguesias que hoje fazem parte do nosso conce
lho e sobre os seus homens de maior destaque em nossos dias,
para então reservarmos tudo isso.

Antes de deixarmos Guetim que, dizêmo-lo com toda a sa
tisfação, folgamos ver dentro do nosso concelho de Espinho, que
remos mais uma vez acentuar que o seu território fez parte da
antiga vila romana que em velhos documentos nos aparece com o
nome de vila Spino, destacando-se dela aquando da segunda re
conquista astur-leoneza para constituir a freguesia que tem sido e
é. Desde esses tempos até há pouco, teve sempre pároco próprio.
Hoje ... não o tem. Encontra-se, para efeitos religiosos, anexada à de
Nogueira de Regedoura que também faz parte do nosso concelho.

Topograficamente falando Guetim é formada por um verda
deiro quadrilátero, tendo o lado do sul encostado aos pinhais da
quela freguesia, o do nascente a terrenos da freguesia de Grijó,
o do norte á freguesia de S. Félix da Marinha e o do poente a
terrenos desta e da ldanha de Anta.

Saindo por este lado, desçamos pela linha divisória das suas
freguesias - Anta e S. Félix da Marinha, deixando á nossa di
reita as quintas d'Azenha, Boavista e Farpas de S. Félix e de que
já falámos, e entremos nesta carreira a que por ali chamam o ca
minho da Tabuaça de Anta, a qual, depois de cortar a estrada que
de Espinho pela Ponte de Anta segue para o Côrvo e Bandeira, se
continua pelo caminho chamado do Mocho, indo até aos fins da
antiga e grande propriedade da casa do Mocho e seguindo depois
pelo caminho estreito que atravessa o Rio Largo e avança para
o nosso Espinho, onde temos pressa de chegar e onde nos está
parecendo que os leitores anseiam por nos vêr ...

Não o fazemos, porém, sem dizer que a este território, a
esta vasta esplanada que nos fica à direita e a que por ali dão hoje
o nome de lugar da Tabuaça de S. Félix da Marinha, com certeza
só muito recentemente lhe puseram um tal nome, porque, fazendo
ele parte do da antiga vila Spino hoje lugar de Espinho daquela fre
guesia, e ficando quase chapado ao local, onde afirmamos e conti
nuamos a afirmar, que existiu o Paiatium (Paço) do seu antigo
dominus (Senhor), o nome que até tempos relativamente recentes
usou, foi o de Espinho.

Lugar da Tabuaça existiu um desde tempos imemoriais, como
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consta de documentos muito antigos, e ainda hoje existe, mas esse
é o da freguesia de Anta, que todos nós conhecemos.

Para prova do que afirmamos, basta dizer, que tivemos em
.iosso poder e lemos o livro da matrícula dos pescadores duma
campanha de pesca de sardinha que trabalhou, como nele se lê.
nas Praias ou Costas de Espinho (o nosso), desde 1822 até 1839.

Pois não encontramos nele, nem um só nome de matrícula que
residisse no dito lugar da Tabuaça de S. Félix, quando lá os en
contramos ás dezenas, mas residentes nos lugares de Espinho, de
Brito, de Além-rio, de Matosinhos, de Farta, etc., de S. Félix da
Marinha; dos da ldanha, Tabuaça, Guimbra e Esmojães da de Anta;
dos da Igreja Velha, Souto, Aldeia Nova e Bouças, da de Guetirn: do
da Póvoa, da de Grijó e de muitos outros lugares de todas as
freguesias das nossas cercanias.

Ora se, ao menos nessas alturas, houvesse em S. Félix
algum lugar com tal nome, de crer é que ali aparecesse mencionado,
o que não vemos. Disso concluímos que, ou aquela esplanada, aque
ie território a que hoje chamam Tabuaça de S. Félix foi povoado
de casas depois daquela data ou, se elas já por lá existiam eram
designadas, como do lugar de Espinho, que, como vemos, é anti
quíssimo, datando do princípio do domínio dos Romanos na Penín
sula, ou antes, na nossa Lusitânia.

E, se mais tarde os moradores de por ali passaram a batizar
aquele território com o nome de Tabuaça, foi, de certo, por ele ficar
a frontear com o de igual nome daquela freguesia de Anta.

E não passemos adiante sem acrescentar que aquela cam
panha de pesca que no nosso Espinho trabalhou, foi vulgarmente
conhecida entre nós pelo nome de Companha da Granja, como
bastas vezes o ouvimos aos nossos velhos.

Todavia, no livro de que vos falamos o seu nome oficial foi
primeiro de Companha dos Moleiros e mais tarde de Companha das
Almas e Santo António.

Lá para diante falar-vos-emos dela e de outras de que os
lavradores das freguesias cercanias do nosso Espinho antigo se ser
viram para isentarem os filhos de serviços da «tropa- e das «rnlll
elas- ao abrigo duma ordenação de D. Maria 1 (1777-1816) pela qual
concedeu a todos os que, desde os 14 anos vivessem da pesca,
o privilégio de a esses serviços não serem obrigados. Não cremos
que tal se desse com os matriculados porque, filhos de lavradores,
de certo lavradores eram, mas os pais sei-viam-se do expediente e...
ninguém lhes ia ás mãos, nem os incomodava, porque o próprio ar
rais daquela campanha era o recrutador dessas milicias, o Alferes
de Matosinhos de S Félix, de nome Manuel Domingues Ramos, pai
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do Dr. Manuel Domingues Ramos Júnior, e bisavó do sr. Dr. Adelino
Ramos da casa da Igreja de Guetim.

Nesses tempos não houve aqui em Espinho, a par das
campanhas dos nossos vareiros, só esta. Houve outras com os
nomes de Anta, Silvalde, etc., como um dia vos contaremos.

E porque julgamos asado o momento para responder não
concordou connosco, quando afirmámos que o palácio, ou paço dos
primitivos senhores da vila Snino existira com certeza ali no local
onde hoje está a casa pegada à capela de S. Tomé, fa-lo-emos, dizen
do que é convicção nossa de que o edifício primitivo foi arrazado
pelos sarracenos, aquando das suas correrias pela nossa beira-mar,
como, segundo reza a tradição, o foram todas as casas que por
ali existiam nesses tempos calamitosas sendo então dizimada pelos
alfanges agarenos uma grande parte dos seus habitantes.

Sim, não cremos que aquela casa escapasse a essa razia
sem nome, verdadeiramente bárbara atiçada pelo ódio religioso da
quelas gentes aos cristãos nem que ela seja a que apontamos e
isso por todas as razãos e mais uma que é a de ser ela a casa
da residência dum dos grandes do lugar, dum dos seus primeiros
proprietários e duma das pessoas de maior destaque no povoado,
motivos porque seria a primeira a ser atingida pela sua sanha e
pelo seu ódio.

Mas também cremos que, após a segunda reconquista astur
-leoneza Henriquina e Afonsina, muitas das famílias, descendentes
das que por causa dessas correrias se viram forçadas a internar-se lá
para a Igreja Velha de Guetim e seus arredores, quando desceram
até estas paragens, mandaram com certeza reedificar as casas dos
seus que passaram a habitar. Ora nessas alturas os descendentes
dos donos daquele antigo palácio não deixaram com certeza de o
mandar reedificar, muito embora em proporções mais humildes, co
mo são as que hoje nos apresenta ...

Quanto á capela, aquela ou outra, foi com certeza construída
logo depois que a Igreja paroquial da freguesia o foi em S. Fins e
não na Marinha para que os habitantes que por ali tivessem nela
a comodidade da missa aos domingos, visto ficar-lhes agora tão
longe a igreja matriz.

Hoje nessa capela realiza-se apenas a festa do seu Padroeiro
e uma, ou outra missa. em cumprimento de promessas dos seus
vizinhos. Quando pároco de S. Félix, lá fomos algumas vezes para
esses fins.

Aqui tem os nossos contraditares os factos em que nos
baseamos para fazermos as afirmações que fizemos.
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Fixemos agora os nossos olhos no local onde fica o ca
minho da Tabuaça e principia o do Mocho, ambos da freguesia de
Anta, mas que servem de limites a ela e á de S. Félix da Marinha.

Saibam os que nos lerem que a este local anda ligada uma
série de acontecimentos que se relacionam com a histórra da cria
ção da nossa freguesia de Espinho; aos quais nos vamos referir,
por agora ligeiramente, mas com a promessa de mais tarde voltarmos
a falar deles. atenta a importância que nela tiveram como havemos
de vêr.

Foram esses acontecimentos os seguintes:

Quando em 1889 Espinho que já contava uns 700 fogos, mas
que ainda era lugar da freguesia de Anta que á sua parte tinha
apenas 500, foi dela desanexado e constituído em freguesia autó
noma, o decreto que a criou e que tem a data de 23 de Maio da
quele ano, dispôs que ela fosse constituída pela povoação de Espi
nho e por uma área de terrenos circumvizinhos, delimitados a nas
cente pela estrada de Silvalde, seguindo pela Ponte de Anta até
á Tabuaça, ao norte pela freguesia de S. Félix da Marinha, ao
poente pelo Oceano e ao sul ser formada por uma linha divisória que,
partindo da praia, ao lado da fábrica de conservas de sardinha que
ao tempo ali existia e à qual sucedeu a actual fábrica da firma Bran
dão Gomes & C.°, Lda., se dirigisse directamente à estrada da Vila
da Feira e desta obliquamente à já mencionada de Silvalde á Ta
buaça.

Procedendo-se á demarcação da freguesia criada por aquele
decreto, a tal linha oblíqua foi dar á casa de habitação da família
ali conhecida pelo nome de-família dos Melros,,, seguindo depois
pela estrada de Nogueira a Espinho, pelo caminho das Alminhas do
Pinheiro e pela Ponte de Anta até aqui, onde os dois caminhos da
Tabuaça e Mocho se juntam e, descendo depois pelo Mocho abaixo
até às praias do mar ...

Limitamo-nos por agora a estes dados e transcrições, porque
é nosso desejo publicar um dia integralmente todos os documentos
que ao caso se referem por nos parecer que é preciso serem por
todos conhecidos, afim de se concatenarem e analizarem devida
mente e com justiça os acontecimentos que durante anos aí se
deram e que vieram a terminar pela fixação dos limites que hoje
existem entre Espinho e Anta.

Quem lêr o que acabamos de expôr, vai de certo dizer que
á nossa freguesia foram designados limites que subiram demasiada
mente por Anta acima.

Não nos admiramos disso, porque nos recordamos de na



16 ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

ocasião ter ouvido a alguém "que pouco faltará para os levarmos
até ao largo do Souto da Matriz da freguesia de Anta».

Pois bem. Os acontecimentos que depois se desenrolaram
entre nós, vieram provar que tudo era preciso e que, quem dera
as indicações para esse traçado de limites, previra bem, adivinhára,
pode dizer-se, o que mais tarde veio a dar-se

A freguesia fôra instalada em 22 de Setembro e logo a se
guir, em Novembro, o mar deu princípio á sua obra destruidora que
terminou por engulir por completo, ou quase por completo todo o
nosso antigo Espinho!

Atacado pelo poente para onde podia ele bracejar?

Para onde ir com as suas lindas e extensas ruas e avenidas?

Para que terrenos transportar miríades de casas que o mar lhe ia
pouco a pouco lançando por terra?

Fatalmente para o nascente, para o sul. .. , para Silvalde,
para Anta e... Foi então que todos conclamaram que a pessoa que
trabalhara, que se esforçara para que os limites da paróquia que ia
ser criada se estendessem o mais que fosse possível para eles,
tivera razão para o fazer, adivinhara o que depois sucedeu e, o que
não deve esquecer, com esse gesto o seu grande amor, a sua ver
dadeira paixão, o seu desvelado carinho para com o nosso Espi
nho.

Não sabeis quem foi que deu essas indicações para os
limites da nova paróquia ao autor e prepugnador da nossa au
tonomia paroquial, o Conselheiro Correia Leal. de saudosa memó
ria, grande e desvelado amigo da nossa terra que por ela tanto
trabalhou e... tanto sofreu?

Não sabeis, nunca vos disseram quem foi o seu braço di
reito na conquista dessa nossa autonomia?

Sabemo-lo nós e vamos apresentar o seu nome, porque
esse acto o honra sobremaneira, revela, traduz o seu grande amor
ao nosso Espinho que lhe deve uma eterna e indelével gratidão.

Chamou-se em vida Manuel António Pereira. Era, cremos,
natural de Perosinho de Gaia, e para aqui viera novo, tendo a sua
casa de habitação e comercial na rua do Progresso hoje rua 13,
ma; cm sítio já atingido pelo mar. Era sogro dos nossos amigos
Auqusto Francisco Pereira que conheceis, e do nosso saudoso
amigo Fernando Francisco Pereira a quem a nossa gente chamava
o Fernando da Capela, há poucos anos falecido. Ambos tem na nossa
terra numerosas famílias que bem conheceis.

O retrato de Manuel António Pereira encontra-se numa das
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sacristias da nossa Igreja Matriz, ao lado dos Conselheiros Correia
Leal e Beirão, verdadeira trindade de amigos a quem Espinho deve
a consecução duma das suas mais desejadas regalias, a sua ele
vação de humilde lugar duma paróquia a freguesia autónoma e
independente, acto que ao tempo celebrou com os maiores transpor
tes de alegria e contentamento, como um dia havemos de narrar.

Conversando com Manuel António Pereira sobre o caso dos
limites entre Espinho e Anta, recordamo-nos de lhe ter ouvido
estas palavras: - «O sr. Conselheiro Leal mandou-me que per
corresse os arredores de Espinho e visse por onde deviam correr
os limites da paróquia a criar. Que levasse comigo uma pessoa
que levantasse desses terrenos uma planta para ser junto ao pro
cesso que ia principiar para ser criada essa freguesia.

Fiz como ele me ordenou, levando comigo o meu vizinho
Ferreira (que teve um atelier de fotografia na rua da Estrela) e,
prevendo arrancadas do mar contra Espinho, fez com que ele lhe
cortasse os limites o mais acima possível para no caso de se dar
aquele ataque, dispormos duma área de terrenos precisos para
nelas se erguerem os prédios demolidos." Depois do que se deu
e até de acontecimentos bem recentes, não pode deixar de dizer-se
que Manuel António fôra previdente e no facto deixará bem este
reotipado o seu grande amor á nossa terra natal e sua pátria
adoptiva. Honra lhe seja !

Feita, porém, a demarcação da nova paróquia por meio
de balizas de madeira, destinadas a serem depois substituídas por
marcos de pedra. toda a gente viu num relance, e os interessados
primeiro que todos, que dentro dela, além da povoação de Espinho,
ficavam duas extensas áreas de terrenos de Silvalde e de Anta; a
daquela freguesia constituída por terrenos arenosos e incultos, mas
de grande estimação para construções, os quais se estendiam des
de a rua Primeiro de Dezembro, hoje rua 29, até á Fábrica de
Conservas de sardinha e subindo das praias do mar até aos terre
nos cultivados, mas nos quais se contavam, um aqui, outro além.
44 casais de moradores que por coisa nenhuma deste mundo que
riam fazer parte da nova povoação.

"Nós ... d' Espinho! gritavam eles rabiosos de indignação ...
nunca!,.

Daí os protestos de todos, mas principalmente dos de Anta,
ameaçadores e até, por vezes, sanguinolentos, os quais principiaram
pelo arranque e desaparecimento daquelas balizas. E a seguir,
como um ou dois dias, depois de instalada a nossa freguesi'a,
faleceu nela um seu paroquiano, e como não tinhamas ainda ce
mitério, acordou-se com as autoridades administrativas, levar o seu
cadáver para o de Anta, e dar-lhe sepultura.
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Mas, quando o préstito fúnebre ia a chegar acolá, ás alturas
da Avenida, ou Estrada das Vareiras, surgiram dos campos próxi
mos e armados de paus e pedras, de armas de fogo e relhas de
arados muitas pessoas daqueles 44 casais, que capitaneados por
Luiza do Pinto, esposa do proprietário da casa do Mocho, e irmã
do Dr. António Pinto, obrigaram o homem que levava a cruz da
nossa freguesia a arreá-la e não querendo que o enterro avançasse,
presidido pelo Abade de Espinho. Ora como a notícia do feito foi
trazida velozmente até aqui, muitos dos nossos, acompanhados da
polícia destacada em Espinho, que estava então em plena época
balnear, correram assudados até ao local, de modo que os desordei
ros ao vê-los aproximarem-se, rasparam-se precipitadamente pelos
tais campos fora ...

E o enterro seguiu até aos limites traçados pelos engenheiros,
debaixo de presidência do nosso Abade de Espinho, e indo nele
hasteada a cruz de Espinho.

Dali subiu até à Igreja de Anta, onde o seu pároco e a cruz
da sua freguesia o esperavam, para se proceder em seguida á en
comendação e sepultar o cadáver no referido cemitério.

Mas isto não foi tudo ...

Lêde o resto ...

No domingo a seguir ouviram-se em Espinho os sinos das
Igrejas de Anta e de Silvalde tocar a rebate, depois das missas
primeiras das duas freguesias, aparecendo os seus povos á entra
da de 'Espinho, aí pelas 1O horas. Reuniram-se acolá junto ás can
celas da Rua 19, acima da linha férrea, tendo os de Anta á sua
frente o Moreira da ldanha, como o nosso povo chamava a Manuel
Alves Moreira, que viveu aqui muitos anos e aqui faleceu, e os
de Silvalde o Domingos Caixeiro, grande influente político há pouco
lá falecido.

Quando aquela massa enorme de gente ali chegou já lá es
tavam muitos dos nossos mais aguerridos conterrâneos e amigos
dedicados de Espinho para o que fosse preciso, mas todavia, com
recomendação especial de se esforçarem por não haver desor
dens... Serenidade e paciência eram precisas, porque, disseram
-lhes. aquilo era uma trovoada que ia passar rapidamente.

Se passou ... porque, uma vez juntos aqueles dois dirigentes,
conferenciaram rapidamente, dando a seguir ordens aos seus para
os acompanharem pelo Passeio Alegre, hoje Rua 62, acima ...

Foram, mas estacaram em frente da casa do Conselheiro
Correia Leal a quem mandaram pedir audiência ... S. Ex.• mandou
-lhes dizer que fossem até junto dele os seus dirigentes, porque por
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seu lado lhes desejava muito falar. Vendo-os diante de si, acon
selhou-os a que se retirassem em sossego; que não praticassem
desordens nem distúrbios; que não provocassem o povo de Espi
nho que, se assistira sereno, paciente e sofredor ao acto de provo
cação que acabavam de lhe fazer, fôra, porque ele assim lho or
denara.

Que as suas reclamações iam ser ponderadas maduramente
e, se fossem justas, seriam atendidas por quem de direito ...

E eles retiraram, subindo pelo Passeio Alegre até à Avenida
do Teatro, hoje ma 16, e indo dali até a actual Rua 19, donde os
de Anta foram para Anta e os de Silvalde para Silvalde ! Mas mudos
e quedas... Não desceram até ás cancel·as, até ao sítio, onde se
haviam juntado !...

Mais tarde todos os «vilões", como os nossos lhes chama
vam a eles, e os -varetros-. como eles nos chamavam a nós, con
fessaram que fora um acto bom que praticaram, porque, se têm
vindo por lá, não sabemos o que aqui aconteceria.

Fomos testemunha presencial dos acontecimentos e não nos
esqueceram ainda os preparativos que os nossos chegaram a pôr
em prática para se arremessarem contra eles, caso os provocassem ...

Findou o ano de 1889, decorreram os de 1890, 1891, 1892,
1893 e 1894. Eis-nos por fim em 1895...

Os de Silvalde neste intervalo consultaram advogados, ouvi
ram o autor do Decreto que creara a nossa freguesia e acabaram
por se conformar com a sorte.

Aqueles cobiçados terrenos arenosos pertenciam a Espinho,
porque fora esse o pensamento do Governo ao designá-los e de
marcá-los naquele Decreto.

Mas ... os 44 casais de Anta, esses ... nem à mão de Deus
Padre queriam ser de Espinho! Tanto que, nesses anos, recorreram
ao Pároco de Espinho para qualquer serviço religioso de que ca
receram ...

E, o que é mais, nunca deixaram de clamar e de pedir que ...
os voltassem a mandar para Anta ...

Naquele ano de 1895 subiu ao poder um Governo regene
rador, presidido pe·lo conselheiro Hintze Ribeiro, ocupando a pasta
do Reino o sr. Conselheiro João Franco.

Era chefe dos regeneradores em Espinho aquele já nosso
conhecido Dr. António Pinto, que, muito embora fosse amigo de
dicado de Espinho, onde vivera e exercera a clínica até morrer,
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era irmão daquela Luiza do Pinto, da casa do Mocho que o asse
diava com pedidos contínuos, com súplicas, com lágrimas até, para
que conseguisse a passagem da sua casa, da casa do Mocho que
conheceis, para Anta a que sempre pertencera.

Do Ministério do Reino baixou então uma ordem, mandando
que aqueles 44 casais passassem a ser considerados de Anta, de
vendo as juntas das duas freguesias acordarem no modus faciendi
dessa ordem. __

Espinho não a viu com bons olhos e tanto que, tendo o seu
autor vindo ao norte em viagem política e eleitoral e, encontran
do-se no Porto, donde ia regressar a Lisboa, a Espinho veio alguém
com o intuito de lhe preparar uma manifestação de agrado, quando
passasse na nossa estação, mas .. _ esse alguém teve de desistir
do intento, porque o gado ia sair-lhe mosqueiro .. _ como soe dizer-se.

Perguntara ao nosso e vosso amigo, sr. José Manoel da Silva,
muito conhecido entre nós pelo nome de Silva dos Tabacos, que
ele, se quiser ... pode contar-vos tudo o que por esse motivo se
passou entre nós ... nessas alturas .. _

Até este momento não nos foi possível haver às mãos o
documento, emanado do Ministério do Reino, que se refere aos
actuais limites entre as freguesias de Espinho e de Anta, mas es
peramos tê-lo dentro em breve e logo que isso se dê, o copiare
mos para o dar na íntegra, quando nos ocuparmos circunstanciada
mente da criação e instalação da nossa freguesia em 1889. Até lá
basta saber-se que os seus termos são tão vagos e imprecisos,
que as Juntas das duas freguesias os discutiram durante anos, nada
resolvendo, sobre o caso, que só veio a ser arrumado de vez,
quando Espinho já era concelho e por meio duma escritura nas notas
dum tabelião, na qual outorgaram a nossa Câmara e a Junta de
freguesia de Anta.

Quem, todavia, quiser, por agora, conhecer os termos des
sa escritura, que passe os olhos pela planta do nosso Espinho, le
vantada pelo Engenheiro Bandeira Neiva em 1901 e publicada em
separado pela nossa «Gazeta", que a distribuiu pelos seus assinan
tes. (Possuímos dois exemplares dessa planta). Nela se vê, que
os actuais limites entre as duas freguesias são constituídos por
uma linha recta que parte do Pinhal Novo, do sítio em que se
juntam as três freguesias, Silvalde pelo sul, Anta pelo nascente e
Espinho pelo poente, e segue pela Avenida das Vareiras, pouco
mais ou menos, pela antiga via militar ou Estrada das Vareiras,
a que já nos referimos, passando um pouco a nascente do edifício
da antiga fábrica de Santos Pousada que é hoje da Câmara e já
serviu de hospital, e indo até topar no Rio da Ponte de Anta, ou
do Mocho, como queiram chamar-lhe aii. Desse sítio a linha divi-
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sorta desce pelo rio até às alturas da casa do Mocho e sobe dele
em direcção ao norte e por baixo dessa casa até ao caminho do
Mocho que já conhecemos, e de modo a ela ficar pertencendo
a Anta!

Que porcaria, direis com certeza ! Pois é verdade !

O caciquismo daqueles tempos produzia destas belezas e
semelhantes ...

Temos a certeza de que o actual dono da casa do Mocho
o sr. António de Oliveira Carvalho, amigo de Espinho, há-de ser
o primeiro a concordar com a classificação que demos ao final
da linha divisória, pelo norte, entre a nossa freguesia e a de Anta.

Mas... adiante. E para finalizarmos este assunto diremos
que sobre os limites entre Espinho e S. Félix da Marinha, desde
a casa do Mocho até à praia do mar, algo temos que contar, mas
deixamo-lo para diante.

Por agora e ao ingressarmos pelo caminho do Rio Largo
no nosso antigo Espinho, deixai que apresentemos os nossos res
peitosos cumprimentos aos habitantes de S. Félix da Marinha e que
lhes digamos com toda a franqueza e lealdade que ficamos muito
tristes e muito pesarosos por não ver a sua freguesia entre as
que por Decreto de Outubro do ano passado foram anexadas ao
nosso concelho de Espinho e que alimentamos a esperança de
a ver um dia, tarde ou cedo, fazer parte dele.

Por mais que parafusemos, não colhemos uma só razão, um
só motivo que justifique a sua exclusão do nosso convívio e da
nossa camaradagem, quando nos ocorrem e bem numerosos a
aconselhar e até a exigir a sua passagem para o nosso concelho.

E senão, vejam as relações comerciais, industriais e até
mesmo ... religiosas que existem entre Espinho e S. Félix; os laços
íntimos que prendem os seus habitantes e que hoje, mais do que
em qualquer tempo, ligam a sua linda. antiga e histórica freguesia
ao seu Espinho do mar como seus moradores se referem à nossa
vila actual e os seus maiores se referiam à nossa antiga povoação
de Espinho que, não esqueçam isto, ao seu lugar de Espinho foi
buscar o nome de que usou desde o seu nascer e de que ainda
hoje usam.

Vêde a chusma de operários de S. Félix que aqui trabalham,
a quantidade de juntas de bois dos seus lavradores que puxam
para terra as redes das nossas campanhas da pesca da sardinha.
Postai-vos, aos domingos, às portas da nossa Igreja Matriz e da
nossa capela da Ajuda e vêde que quantidade de pessoas daquela
freguesia ali vão assistir aos actos religiosos.
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Postai-vos todos os dias, mas principalmente às segundas
-feiras, acolá às pontes de Anta, da nova linha férrea e do cami
nho do Rio Largo •e vêde se podeis tomar o número de centenas
de pessoas que ali passam carregadas de hortaliças, e de todos
os géneros de consumo para serem vendidos na nossa praça, na
nossa feira semanal e nas nossas ruas e avenidas.

Depois ... lêde isto de que fomos testemunha e que é bem
significativo ... da amizade que liga os povos de Espinho aos de
S. Félix.

A nossa Câmara, uma vez anexada a freguesia de Anta, viu
que a estrada que segue da sua Ponte pela ldanha para Guetim
e Barrancos se encontrava num estado verdadeiramente desgra
çado, não podendo quase passar-se por ela de pé, quanto mais
em carro ou a cavalo.

Em vista disso resolveu pôr, desde logo, mãos à obra e
fazer dela, pelo menos até às Alminhas do Pinto, uma larga e linda
avenida de 12 metros de largura que, quando concluída, deve ficar
obra soberba e belíssima.

Fomos lá há tempos vêr essas obras, e, como notassemos
que entre os lavradores que lá andavam a proceder à remoção
dos aterros, havia pessoas que conhecíamos desde há muitos anos
em S. Félix, perguntamos-lhes, porque não sendo do concelho de
Espinho, andavam ali a prestar serviços com os seus bois e carros ...

A resposta que prontamente nos deram foi: - "que S. Félix
já era ... de Espinho, bastando apenas o Governo dar-lhe a sua
aprovação ... o que esperavam se não demoraria e que por isso
iam já trabalhando em benefício do «seu» concelho ... futuro ... ».
Que lhes parece isto ?

Depois... se a Espinho interessa a passagem de S. Félix
para o concelho, a S. Félix não interessa isso menos.

Reparai para as nossas ruas e avenidas, postadas, acolá
nos bairros do Mocho, do Cemitério, do Matadouro e do Rio Largo,
a mirarem os terrenos de S. Félix por onde apetecem seguir direi
tinhos para se povoarem de casario inumerável e necessário para
albergar a sua povoação operária, e burocrática que cresce dia
a dia ...

Ainda mais ...

Quando reparo para Espinho julgo-o um gigante com o rosto
voltado ao mar, tendo o seu longo manto estendido por Anta até
aos confins de Guetim, Nogueira e Oleiros, o braço esquerdo pro
longado por Silvalde, Paramos até ao sul de Esmoriz, mas ma-
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Casa solarenga e capela de S. Tomé, na actualidade, e que
se situa no lugar de Espinho, da Freguesia

de S. Félix da Marinha.

Segundo o Padre André de Lima, tratar-se-à do antigo
solar do «dorninus» (senhor) da vila romana «Spinu».
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neta do braço direito que é preciso arranjar-lhe e colar-lhe para
ficar ... coisa que se veja ... Ligue-se-lhe pelo menos S. Félix e
ter-se-à conseguido isso ...

E porque não?

Que laços de amizade e gratidão vem unindo e unem S.
Félix e Gaia ?

Que provas de carinho, de afecto e de boa camaradagem
lhe tem dado Vila Nova até ao presente ?

Vêde como estão cuidados os seus caminhos e procurai as
estradas municipais que através de S. Félix ela tem mandado
construir ...

E, porque o caso vem a talhe de foice, como soe a dizer-se
e serve para demonstrar o grande amor de Gaia por S. Félix da
Marinha, a ele nos vamos referir ... Decerto muitos dos nossos lei
tores o conhecem.

É que ele andou pelas colunas dum dos jornais do Porto,
sendo possível que, por então, lhes caísse debaixo dos olhos e
dele ainda se recordem. Foi o seguinte: Faleceu num dos lugares
de S. Félix um dos seus moradores e, quando o levavam a enter
rar, ao chegarem a um sítio em que havia um grande lodaçal,
e ao lado dele uma passadeira de pedra por onde só podia passar
uma pessoa após outra, resolveram os do préstito que dois dentre
eles, os mais possantes e vigorosos, pegassem no caixão, um
aos pés e o outro à cabeceira, e o levassem até além do lamaçal,
entregando-o a seguir aos seis que o vinham ... carreando.

Imaginem a série de comentários azedos e picantes, que
o caso fez chover da boca de todos os presentes, alvejando, é
claro, a Câmara de Gaia que não mandava tapar aquelas covas e
compôr os caminhos da freguesia que, quase todos, senão todos,
se encontravam no mísero estado daquele.

No domingo que se seguia àquele dia, o sr. Abade de S.
Félix, que é uma figura de destaque no nosso meio, por tudo e
principalmente por ser um homem muito activo e muito inteligente,
referiu-se na Igreja, a esses comentários, procurando arredar de
sobre os membros da Comissão Administrativa da Câmara a res
ponsabilidade de os caminhos da freguesia estarem, como esta
vam, acrescentando que, composta, em parte, de militares briosos
e distintos e na sua totalidade de pessoas desligadas dos partidos
políticos, não cuidariam de fazer caminhos e estradas que passas
sem às suas portas, ou pelas suas propriedades, ou dos seus
amigos, como sempre fizeram os caciques políticos, e que por isso
o que desejavam era levar os seus benefícios a toda a freguesia
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e a todos os lugares. Que em vista disso os seus paroquianos
organizassem uma comissão que fosse junto dela e lhes mostrasse
o estado a que esses caminhos estavam reduzidos, que ela daria
imediatas providências para serem compostos e beneficiados tanto
quanto fosse possível aos cofres do município ...

Os leitores sabem como a Câmara de Gaia correspondeu
ao apelo amistoso, sensato e justo do Rev.º Pároco de S. Félix?
Mandou-o processar por a ter... injuriado !

No entanto, a verdade e a justiça pedem que digamos que,
depois disso, soubemos não só que esse processo fora mandado
arquivar, como que se reconheceu que os homens da Câmara fo
ram induzidos a proceder, como procederam por terem sido enga
nados por alguns intrujões e intriguistas locais que lhes foram con
tar os factos, mas deturpando-os ... e encaminhando-os a consegui
rem que os dinheiros que a Câmara destinara à composição dos
caminhos de S. Félix, fossem aplicados nos da freguesia de Ser
zedo e por sinal nos que passam por propriedades dos tais !...

Que os srs. edis de Gaia mandem verificar o facto e verão
se lhes dizemos ou não a verdade. Procurem saber quantos dos
cinco contos que mandaram para S. Félix foram gastos nessa fre
guesia e verão onde os restantes foram parar.

É, por essas e outras semelhantes que o povo de S. Félix
não pode deixar de reconhecer, que é tratado por Gaia com desa
mor, com má vontade e que, portanto, não pode quebrar lanças
para continuar a pertencer ao seu concelho. Chegue-se aos bons ...
que vai nisso o seu bem e o seu interesse.

Mas esperem, porque aqui do lado, alguém nos segreda ao
ouvido que dentro dos limites de S. Félix da Marinha está uma
parte da Praia da Granja e que, por isso, passando S. Félix para
Espinho, teríamos nele dois galos num poleiro ...

Deixem-se de lérias.

Esse argumento não colhe, nem tem valor algum.

E se não vejam: No poleiro de Gaia existem pelo menos
seis praias. Contem-nas pelos dedos e verão.

São Lavadores, Sanatório Marítimo, Francelos, Mira-Mar ou
Senhor da Pedra, Aguda e Granja.

Ora digam-nos: Já as viram brigar, despedaçarem-se umas
às outras? Não, porque o que todos tem visto e com imensa satis
fação, é que elas vêm trabalhando afanosamente, dedicadamente
para se dotarem de grandes melhoramentos, para se embelezarem
cada vez mais, para se engrandecerem e se tornarem, dia a dia,
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mais cómodas, mais lindas e mais procuradas para habitação nas
estações calmosas.

E isso quem há aí que lho leve a mal? Quem há aí que não
louve e não elogie aqueles que têm concorrido com os seus traba
lhos e até com os seus dinheiros para tal fim? Têm sido ajudadas
pelas Câmaras de Gaia ?

Decerto tem ...

Mas Espinho havia de proceder de igual modo ou até mais
generosamente, mais gentilmente, por ser quem é, para com a
Granja, se ela fizesse parte do seu concelho. Havia de dar-lhe
aquilo a que tivesse direito, se não fosse ainda mais longe ... É por
isso que afirmamos que nada há que se oponha a que Granja e
Espinho se dêm as mãos, se abracem e caminhem animadas, en
tusiasmadas na senda do progresso, do engrandecimento e do
embelezamento mútuo que vêm trilhando.

Depois ... há uma necessidade a remediar que as deve levar
a unirem-se. É a da construção duma avenida que as ligue, avenida
de que desde criança temos ouvido falar e que ainda se não realizou.

É preciso dar realidade a esse sonho dourado de Espinho e
Granja e só entrando a Granja para o nosso concelho é que ela
poderá vir a ser construída ...

E que ela interessa as duas praias a ninguém resta dúvida.

E ainda assim reparem. A Granja, não é S. Félix da Marinha,
porque é apenas uma parte e uma parte pequena da freguesia.

E a toda ela interessa muitíssimo o virem ... até Espinho ...
Creiam que, se morrermos sem ver isso realizado, levamos na
alma para o outro mundo a esperança fagueira de que o facto
há-de realizar-se um dia, tarde ou cedo.

S. Félix há-de passar para dentro dos limites do nosso con
celho que só assim ficará completo e devidamente preparado para
o resto ... para a sua· emancipação derradeira ...

Mas, cá temos o eterno mas, mas dir-nos-ão por entre sor
risos rnaticiosos ou gargalhadas estridentes: lembrem-se de que a
Granja dos Burnais e dos Aires de Gouveia, a Granja nobre e
fida1lga, enfumada pelos seus pergaminhos e pelos estos do seu
sangue azul e sem mescla, talvez se sinta rebaixada por ter de
descer das suas altas tamancas, dos seus palácios encantados
e da sua Brevia fradesca, dos sieus lindos jardins e das suas flores
encantadoras para vir acamaradar, deambular bras dessus, bras
dessous com Espinho, o proletário, o pobretão, o plebeu ...
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Ah! esperem que nós sabemos e recordamo-nos muito bem
de que, in illo tempore, os granjolas, como chamávamos aos seus
banhistas e moradores, fugiam à légua para não roçarem os seus
ricos vestidos e as crestosas pedrarias dos seus aneis deslum
brantes pelos nossos albarnozes e pelos nossos calções, pelas
nossas jaquetas e pelas nossas manaias velhas e remendadas,
a ponto de, por vezes, se tornar difícil adivinhar de que estofo ha
viam sido prirnltivamente feitos ...

Nós recordamo-nos ainda e muito bem das festas lindas e
encantadoras que se realizavam na... (ai o que íamos a escrever)
na... casa da Assembleia, ou club recreativo, que demora acolá
ao pé da nossa estação ferroviária, dos, ricos e deslumbrantes
cotilons, das matinées ou soirées lindas e retumbantes que lá se
realizaram e a que os jornais do dia seguinte se referiam com
palavras entusiásticas e elogiosas, esfusiantes de admirações e
aplausos, apontando os nomes do que de mais nobre e distinto
do Porto, de Gaia, da Feira, de Aveiro e cercanias a elas tinha oo
sistido ou nelas tinha tomado parte, mas brilhando sempre pela
sua ausência dessas feitas os granjolas, nossos vizinhos de ao pé
da porta ...

Recordamo-nos sim e muito bem de os ver passar velozes,
como relâmpagos, como meteoros, pelas nossas ruas, nos seus
carros doirados e brazonados, ou nos seus ginetes pur sang, fina
estampa, correndo ou galopando sem cessar e só descendo aqui
ou além, à porta das doçarias a comprar pastéis para os seus
chás ou bombons para os bebés, mas fugindo logo, logo pressu
rosamente para a sua Granja adorada, para a sua Côte d'Azur,
para a sua Nice, rival de Sintra e dos Estoris, como eles empina
damente diziam piscando desdenhosamente os olhos e apontando
para Espinho ...

Fosse alguém, nesses tempos, pedir-lhes que entrassem nos
nossos Casinos, nos nossos Cafés, nos nossos Hóteis, nos nos
sos Restaurantes, ou no nosso Teatro ... que tinha de fugir diante
dos seus olhares esgaseados e coriscantes por ter dito diante deles
uma... blasfémia horrível, uma coisa nunca ouvida ...

Ouçam ... Um dia alguém tentou montar uma roleta chie, ou
coisa que o parecia ... Teve de fechar imediatamente porque eles
viram no caso uma leproseira vinda da praia vizinha, como eles

Esses factos deram-se há muitos anos e tantos que nos
diziam, referindo-se a nós, em tom e com visagens depreciativas ...

Mas essa onda passou ... e nós ao encará-ía podemos excla
mar, como o Mantuano ao defrontar a sua visionada Troia: -
«Campus ubi ... fuit» ...

Esses factos deram-se há muitos anos e tantos que nos
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parecem séculos! É que as coisas e as pessoas mudaram porque
o mundo desde então até hoje deu muitas e muitas voltas... Os
pergaminhos antigos fanaram-se quase por completo e as classes
sociais têm-se nivelado imensamente, desmesuradamente .

Todos o sabem, porque todos o vêem ... Depois Espinho
engrandeceu-se muito ...

De freguesia passou a concelho e dum concelho microscó
pico subiu a um grande concelho... que num futuro não muito
distante há-de ser uma linda ... Cala-te boca, não vá o menino
acordar e desatar aos berros com a sua perrice... inocente ...

Sim, nós sabemo-lo, Espinho não possui títulos nobiliárqui
cos, como os d'antanho, não, mas apresenta melhores que hoje
existem, usados nos moldes da instrução, da virtude, da indústria,
do comércio, enfim, do trabalho afanoso, honesto e honrado que
é afinal o que hoje vinca e marca. Nos geus sumus, como dizia
o outro ... e como tal valemos ...

A nossa terra tem-se avantajado enormemente pelo seu ca
sario e pela onda sempre crescente da sua população que já vai
extravasando por Silvalde e por S. Félix além, caminhando para
a Granja que, perdoem-nos, parece que ficou mumificada a cortejar
a Brevia dos Frades de Grijó e os palácios dos seus antigos
senhores ...

Temo-la comparado, por vezes, a uma chinezinha antiga,
quando elas martirizavam os pés e (cremos que ainda hoje o fazem)
para os meterem em microscópicas chinelinhas, marchetadas de
oiro e pedras preciosas ... ou a um cemitério inglês como uma vez
lhe ouvimos chamar, pela atmosfera triste, meditabunda e saudosa
que nela se respira, muito embora atufada numa montanha de flores
e ensombrada por míriades de lindas e frondosas árvores.

Tivessem-lhe dado, desde os seus princípios, a liberdade
de que sempre Espinho gozou, que ela se expandiria, como Espinho
se expandiu, e hoje poderiam ambas, à semelhança da Póvoa e
Vila do Conde mirar-se desvanecidas e radiantes nas límpidas águas
do mar que lhes beija os pés ... Mas os donos dos seus terrenos
agarraram-se a eles, como a lapa à pedra, e essa circunstância
deu como resultado ser hoje a Granja o que é, um pequeno amon
toado de casas ...

Sim, porque é preciso que os leitores saibam que a parte
da Granja que está dentro dos limites de S. Félix e que é a por
nós cobiçada, é muito pequenina.

Conhecem a estrada que vem dos Carvalhos e que desce
por Perosinho e Serzedo até ela, até aquele chafariz que fica ao
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norte e indo dum pouco ao sul da passagem de nível em direcção
ao mar, onde terminam ...

Portanto as casas e os terrenos que ficam pelo norte des
sa linha divisória, são da freguesia de Arcozelo, sendo de S. Félix
apenas os que decorrem dela para o sul. ..

Logo a praia da Granja de S. Félix, é apenas uma parte da
povoação ... e não toda ela.

Todavia, para se ver quanto marcava em tempos idos, basta
saber que quando a linha férrea foi estendida de Ovar até Gaia,
ela e Esmoriz foram dotados pelos srs. engenheiros, com estações,
quando Espinho não lhes mereceu nem ao menos um apeadeiro!. ..

Porque aconteceu isso? Porque a Brevia dos Frades de Gri
jó era ao tempo dos pais do falecido arcebispo de Calcedónia,
D. António Aires, tendo a capelinha de Santa Cruz que ali existe
sido mandada edificar por eles em 1860! Entre parentesis diremos
que essa capelinha pertence hoje ao sr. Bispo do Porto e a Brevia
aos herdeiros do falecido D. António Aires.

Além disso, Manuel Espergueira, engenheiro e director des
ses trabalhos, tinha lá o seu chalet existindo junto dele o do Con
selheiro Anselmo Braamcamp, que é hoje uma casa histórica, visto
que foi nela que teve lugar o célebre Pacto da Granja, que das
crisálidas dos partidos Reformista e Histórico fez sair o Partido
Progressista que Deus haja ...

Tudo isso explica, cremos, o que aconteceu ... a Espinho ...
nesses tempos em que ele já era um importante centro piscatório
e uma praia de banhos razoavelmente concorrida.

E saibam os que nos lêem que, se a nossa terra foi, no inter
valo que medeou entre 1864 e 1874, mimoseada pela Companhia
Real com o apeadeiro que existiu acolá um pouco ao sul da
-passarel- e que, se esse apeadeiro que em 1870 vendeu 700 bi
lhetes e teve de rendimento 1.200$00 reis, passou poucos anos
depois a ser uma estação, isso deveu Espinho aos esforços her
cúleos do Conselheiro Anselmo Braamcamp, ilustre chefe do Par
tido Progressista, que para o conseguir teve de pôr em acção todo
o seu valimento e toda a sua amizade com o dito engenheiro,
Conselheiro Espergueira, seu correlegionário, fazendo-o para ser
agradável e ceder aos pedidos insistentes dos seus grandes ami
gos pessoais e políticos e amigos sem par da nossa terra, os sau
dosos Marquez da Graciosa, Comendador Joaquim de Sá Couto
e o então dr. Joaquim de Almeida Correia Leal, mais tarde o nosso
Conselheiro Correia Leal, dos quais muita gente de Espinho deve
ainda lembrar-se, porque não faleceram há muitos anos.

Possuímos por cópia toda a correspondência trocada entre
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aquele Conselheiro Manuel Espergueira, director da Companhia
Real dos Caminhos de Ferro Portugueses e em nome dela, e o
Marquez da Graciosa e Conselheiro Leal, como delegados e re
presentantes da Câmara da Feira. Nela vêmas a discussão do caso,
que terminou pela ordem de construção da estação no local, onde
hoje se encontra, tendo esse primitivo edifício sido mais tarde,
apenas aumentado com os dois pavilhões laterais que hoje possui.
Esse edifício, começado a construir em 1873, após a conclusão
daquelas negociações, foi aberto ao serviço do público em 1874,
uma das datas mais notáveis e de maior importância da história
da nossa terra, como havemos de vêr.

Tencionamos lá para diante dar-vos aqui na íntegra toda
essa correspondência, só para se não perder no esquecimento, mas
também para que, quem a lêr, reconheça· a pontinha de má vontade
que já então as gentes da C. P. mostravam ter para com Espinho,
com certeza por sugestão ou influência granjola, o que no andar dos
anos veio a resultar numa afecção crónica que a cada passo nela
perdure hoje... lnquistou-se-lhe no sangue de tal modo que, nem
o tempo, nem o aumento progressivo e verdadeiramente assom
broso da nossa estação conseguiram extirpar-lhe e guarecer ...

Para que se não diga que nos queixamos sem motivo, aí
vão alguns dos factos em que nos baseamos para fazer aquelas
afirmativas.

Da leitura dos documentos a que acima nos referimos, de
duz-se claramente, evidentemente, que os amigos de Espinho e de
legados da Câmara da Feira se viram e desejaram para levar a
bom termo a missão que ela lhes confiara, tendo, por fim, e para
a contentar, de em nome da sua constituinte lhe oferecer uns seis
hectares de terrenos ... que mais tarde uma das Câmaras de Espi
nho conseguiu arrancar-lhe por meio duma expropriação por utili
dade pública ... Sabeis decerto que nos queremos referir aos ter
renos entre nós apelidados de terrenos da Mata, onde hoje se vêem
o Campo de Jogos do Sportínq Clube de Espinho, uma fábrica de
Moagem, e outra de Móveis, etc.

Sabeis mais que a C. P. ou o seu Director Espergueira, ar
rancou à Câmara aqueles terrenos sob a ameaça de, não lhes ce
dendo, ir construir a sua estação de Espinho acolá junto à Escola
de Tiro, ou ainda mais ao sul, e que tendo conhecimento do facto
por informações muito particulares os dois grandes amigos do
nosso Espinho, Marquez da Graciosa e Conselheiro Correia Leal,
se apressaram a levá-lo ao conhecimento do então presidente da
Câmara da Feira, dr. Francisco Xavier Correia de Sá Noronha e
Moura, que, por sua vez, e a toda a pressa o levou ao conheci
mento da corporação a que presidia, deliberando ela imediatamente
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conceder-lhes plenos poderes para resolverem o assunto de modo
a que Espinho não fosse prejudicado.

Conseguiram-no, honra lhes seja e que Espinho nunca o
esqueça ...

Em 1892, porque alguns passageiros se escapuliam sem bi
lhete, saltando do muro da gare para a rua Serpa Pinto, hoje
Avenida 8, tentou a companhia para evitar isso fazer dele uma
muralha como a que veda a quinta de Grijó, sem se lembrar de
que os habitantes de Espinho e seus banhistas não levariam isso
a bem porque feita essa obra não poderiam os passeantes na
dita avenida ver quem embarcava ou desembarcava do comboio.

Daí os clamores que deram em resultado ser uma noite
esbarrondada a feia inestética muralha ...

A companhia insistiu, mas os protestantes também por sua
vez insistiram, arremessando de novo para a Avenida os pedregu
lhos que para já tinham levado os pedreiros ... E para que o con
flito terminasse foi a Lisboa uma comissão delegada de Espinho,
composta do sr. José de Sá Couto Moreira, de Oleiros, felizmente
ainda vivo, Carlos Evaristo, José António Pires de Rezende, já fale
cidos, e este vosso creado, a qual escudada em cartas de reco
mendação de José Paulo de Bragança, de Gaia, um dos mais anti
gos frequentadores e dos mais devotados amigos da nossa terra,
para o Conselheiro José Luciano de Castro, ao tempo Chefe do
Partido Progressista, e dele para o Conselheiro Espergueira, con
seguiu deste que a tal muralha fosse substituída pela grade de
ferro que ainda ali existe.

Como nessa ocasião aquela comissão lhe falou dos incon
venientes e incómodos que resultavam para o público do facto
das cancelas da actual rua 19 se manterem fechadas por muito
tempo, devido às manobras dos comboios diante da gare, S. Ex.'
prometeu-lhe mandar para Espinho uma das «Passareles» que ti
nham sido ao tempo desmontadas na linha de Cascais e cumpriu
a sua palavra. Sabeis que essa passarele é a que se encontra
ainda hoje junto das cancelas da Rua 19.

Em 1898 ou 1899 a Câmara da Feira, a pedido do povo de
Espinho pediu à Companhia que mandasse alargar essas cancelas
a toda a largura da rua, como hoje estão.

A Companhia acedeu, mas impôs logo como condição que
a Câmara pagaria a importância das despezas que a obra custasse.
A Câmara prometeu fazê-lo, mas, como só em 1900 foram coloca
dos no seu lugar e como Espinho já era então concelho foi a sua
Câmara Municipal quem pagou os 500$00 reis em que importaram ..•

E agora para terminar esta resenha das provas de amor da
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C. P. para com Espinho desde os seus prtncipios até hoje e em
que vemos a resultante dos maus conselhos que a nossa vizinha
primitivamente lhe deu, dir-vos-emos que datam de há muitos anos
os clamores de Espinho para que desapareça aquele cais que fica
ao norte da estação e no qual toda a gente vê um verdadeiro es
carro, uma coisa nojenta que torna desgraciosa e triste a nossa
avenida 8... naquele sítio, mas até agora esses clamores ainda não
foram ouvidos ...

Partissem eles da sua adorada Granja ... Ora esta podia in
demnizar a nossa terra de tudo com um gesto que a honraria so
bremaneira.

Era unir-se a S. Félix e com ela pedir a anexação de ambas
ao nosso concelho ...

Tanto mais que com isso todos ganhávamos e não pouco ...

Ainda assim não queremos abrir mão do assunto sem nos
referirmos a um acontecimento que teve lugar em 1899, a quando
da votação na Câmara do projecto que concedeu a autonomia
administrativa a Espinho, e em que todos os seus habitantes viram
uma sugestão ou inspiração da nossa vizinha. Dele nos recordamos
como nos recordamos da má impressão que causou na nossa gente,
quando ao seu conhecimento chegou.

Contemos.

Fora bem recebido por todos os partidos políticos aquele
projecto, celebrizando todos os jornais com as mais elogiosas re
ferências que quasi sempre terminavam por salientar ser justo
conceder-se a autonomia administrativa à linda e risonha povoação
da Praia de Espinho para ela poder com os seus rendimentos que
eram avultados, embelezar-se e dotar-se dos melhoramentos de
que carecia e que os seus banhistas lhe reclamavam, mas que
lhe vinham sendo regateados ...

Da Feira correram logo a Lisboa várias comissões, munidas
de representações de protesto, contra ele e em que se pedia que
não fosse aprovado. A várias portas bateram essas comissões.

Uma que logo se lhe abriu o que era de esperar, foi a de
Manuel Pinto de Almeida, deputado do círculo, que, com prome
teza, apresentou ao Parlamento uma dessas representações, mas
fazendo-a acompanhar duma declaração em que dizia que, repre
sentando ali a Feira e Espinho e tendo nas suas povoações amigos
pessoais e políticos, se declarava neutral nesse contenda que a
Câmara resolveria como entendesse e fosse de justiça.

Todas as demais portas se lhes fecharam por na Feira se
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terem dado então acontecimentos revoltantes que em todo o país
causaram a mais profunda indignação. Mas houve uma que nessa
emergência se lhes abriu.

Foi a do mais catado granjeia desse tempo, a de ilustre
Conde de Burnay que, só pelo facto de ser nessas alturas o ho
mem de maior destaque na Granja, nossa vizinha e que devia
ser nossa amiga, ou pelo menos não ser nossa inimiga, devia
recusar-se a intervir na contenda ... Mas meteu-se nela, prometendo
combater aquele projecto, decerto porque ele ia beneficiar e en
grandecer Espinho ... que a sua adorada Granja não via com bons
olhos ...

No entanto, Augusto Gomes que se encontrava em Lisboa
a patrocinar a nossa causa desde há cinco meses sem de lá arre
dar pé, e que tendo andado de hotel em hotel, onde sabia estar
hospedado um deputado ou um par do Reino para, diante deles
fazer a apologia da nossa autonomia e conseguir que o seu pro
jecto fosse votado por unanimidade nas duas Câmaras, tendo co
nhecimento do que ia dar-se, pôs-se em guarda e teceu os pausi
nhos de modo que, chegado o momento solene da votação ... surgiu
diante do nobre conde um contínuo com um almiscarado cartão de
visita, em rica salva de prata, no qual uma ilustre personagem lhe
dizia esperá-lo nos Passos Perdidos do Parlamento para lhe falar
rapidamente e com toda a urgência ... S. Ex." ergueu-se e... correu
apressado ao local indicado, mas, quando regressou à sala, já o pro
jecto tinha sido votado e por unanimidade, como Augusto Gomes
queria que acontecesse, tendo trabalhado imenso e dispendido gros
sos cabedais para o conseguir, como nós sabemos e um dia vo-lo
havemos de contar ...

O nobre granjeia reconheceu a partida que lhe fizeram, mas
limitou-se para descargo de ... responsabilidade no caso a dizer ao
presidente que, se estivesse presente, votaria contra! ...

«Já cá se sabia», reponderam-lhe do lado, terminando por
ali o incidente, que, ao ser conhecido em Espinho, provocou na nos
sa gente um verdadeiro sucesso de gargalhada, mas em que ela
não deixou de ver a tal pontinha de má vontade e até, se quize
rem, de inveja da Granja e sua gente para com a nossa terra ..•

Mas ... o que lá vai, lá vai.
Esses factos deram-se há muitos anos e a todos deve convir

que se esqueçam.
Espinho, apesar de tudo e contra a vontade de muitos ..

cresceu, avantajou-se, engrandeceu-se !
É hoje um gigante e há-de ser amanhã um colosso ...
Não haja dúvida ...
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Todos o vêm e o podem adivinhar ... Colocação na senda
do progresso há meio cento de anos, ainda não soube o que era
descansar e para porque, parar para ele seria morrer.

Haveis de vê-lo ... um dia e não o haveis de conhecer disse
mos e vede se adivinhamos ou não ...

No entanto, somos nós os primeiros a alçar o pregão de
paz e harmonia e pedir que se esqueça todo aquele passado, a
que nos apraz dizer que nos vimos referindo apenas a título de
inventário e para que não desapareça no abismo... do esqueci
mento __. e não para outro qualquer fim ...

Feridas, se ele as deixou, já se curaram ... e hoje nós, os
espinhenses, não queremos mal algum à Granja. Que caia sobre
nós, se lho desejamos (Praga vareira), porque ninguém mais do
que nós dernja ver Espinho e Granja, as duas lindas praias vizi
nhas, embora de aspectos e donaires diferentes, irmanadas e con
graçadas, trabalhando do comum acordo e de braço dado pelo seu
embelezamento e pelo seu mútuo engrandec-imento.

Sim, porque, mais uma vez, escrevemos, nisso está o seu
e o nosso interesse.

Só o não vê quem de propósito e caso pensado fechar os
olhos para o não vêr ...

Entre Espinho e Granja podem e devem fazer-se coisas lin
das, como, para exemplo, uma ampia avenida que as ligue e as
una num abraço amigo e leal.

Divagamos um pouco, mas com a certeza de que os fazemos
para focar acontecimentos que, se o não fizessemos, desapareciam
no caldeirão do esquecimento.

Sabido é que as últimas invasões do mar sobre a nossa
terra principiaram em fins do ano de 1889 e que ele, tendo inves
tido nesse ano contra a sua parte do sul, passara a atacar no ano
seguinte a do norte, levando-lhe toda a Rua dos Pescadores, onde
estava a casa do nosso património eclesiástico e onde nossos pais
tinham, além dela, mais dois prédios, um deles de grande valor,
os quais hoje deviam valer aproximadamente uns 200 contos.

Ora, como juntamente com as casas demolidas e que per
tenciam a famílias mais ou menos remediadas ,caíram no abismo, ou
foram previamente desfeitas algumas mansardas ou veihos palhei
ras, pertencentes a gente pobre, que por isso ficou reduzida à
maior penúria e à mais horripilante miséria, a imprensa do nosso
país ergueu um ingente clamor, chamando para o caso a atenção
das suas almas caridosas e pedindo-lhes que se apressassem a
socorrer as vítimas de tamanha desgraça.
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Esse clamor foi ouvido, como sempre tem acontecido ...

De toda a parte vieram para aqui esmolas, sendo a primeira
e bem avultada, a do Chefe do Estado, D. Carlos.

Com essas esmolas mitigou-se a fome aos pobrezinhos, e
procurou-se prover na ocasião às suas mais urgentes necessidades.

Mas não havia onde os recolher e, por isso desde logo
se começou a falar ... na construção dum pequeno bairro de casas
de madeira para os agasalhar ...

D. Maria Pia, a rainha viúva, que nessas alturas se encon
trava na Granja para onde viera veranear, instalando-se com a sua
comitiva do conhecido Palácio que a família Burnay ainda hoje
ali possui ao ter conhecimento do que vinha ocorrendo entre nós,
apressou-se a vir aqui para, por seus próprios olhos, verificar os
estragos que o mar então fizera na nossa povoação.

Chegando a Espinho, foi logo percorrer a pé toda a linha
atacada pelas ondas e, como as vítimas dessa invasão, sabendo
que andava por ali, viessem ao seu encontro e lhe pedissem, cho
rando, que se compadecesse delas, S. Magestade presa duma
grande emoção, devido aos lamentos que ouvira, disse-lhes ma
v'osarnente, mas com grande firmeza: - "Não choreis, que eu
vou mandar construir casas para substituirem as que o mar vos
levou, afim de nelas vos recolherdes. Socegai e esperai que não
há-de levar muito tempo a serem feitas.

Darei ordens nesse sentido e farei com que sejam pronta
mente cumpridas.

Assim sucedeu.

Poucos dias depois chegou ao conhecimento de toda a gen
te de Espinho que, acolá, ao poente do nosso Regueirão e na en
costa nascente dum enorme monte de areia que eli existiu andava
a ser construído um pequeno bairro de casas de madeira, em cum
primento da palavra real daquela caritativa senhora.

Nota do Director: Como sucedera na 1.° versão, também esta
acaba aqui, não tendo sido nunca completada, por motivos que
desconhecemos.
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Dr. José de Oliveira Salvador

O Dr. José de Oliveira Salvador nasceu em Espinho em
1883. Era filho de António de Oliveira Salvador. Casou com D.
Palmira de Melo Salvador de quem teve uma única filha de nome
Maria Palmira de Melo Salvador.
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Foi deputado pelo Partido Republicano Português, presi
dente da Câmara de Espinho por duas vezes (9-6-1919 a 25-1-1926
e 13-3-1926 a 13-6-1928) e director do semanário local «Gazeta de
Espinho».

Licenciado em medicina, poucos proveitos auferiu da sua pro
fissão, pois, por um lado dava consultas graciosas aos pobres e
amigos e por outro lado dedicava-se demasiado aos problemas da
sua terra, em prejuízo dos seus próprios e legítimos interesses.

O Dr. José Salvador levou toda a sua curta vida a trabalhar,
incansavelmente, pelo progresso e desenvolvimento de Espinho, ten
do criado, por isso algumas inimizades e incompreensões.

Foi ele que contribuiu para a anexação ao Concelho de Es
pinho das freguesias de Anta, Silvalde, Paramos, Nogueira da Re
gedoura, Oleiros em 1926, sendo ministro interino do interior, o
Contra-Almirante Jaime Afreixo.

O Dr. José Salvador morreu ainda muito novo. Tinha apenas
44 anos quando teve de ser submetido a uma operação cirúrgica
em Lisboa, na Casa de Saúde das Amoreiras, da qual não sobre
viveria.

A sua morte deu-se a 8 de Dezembro de 1927.

Sobre o seu funeral em Espinho, o "Comércio do Porto" de
12 desse mês escrevia: "Foram qualquer coisa de grande e de im
portante as homenagens prestadas ontem pela povoação de Espi
nho a um filho desta terra, que se chamou Dr. José Salvador.

Essas homenagens de saudade constituíram um preito de
reconhecimento ao homem que sacrificou a vida, os seus afazeres
de médico, única e simplesmente para tratar da sua terra, para
engrandecer Espinho, que ele queria que fosse a melhor praia do
país. Para isso trabalhava com amor e dedicação lutando contra
adversários e contra tudo que pusesse na sua frante, unicamente
para obter o seu objectivo - que era o desenvolvimento da sua
terra natal".

Antes meia hora do saímento dos Paços do Concelho prin
ciplaram a afluir à Avenida da Graciosa, inúmeras pessoas que iam



FIGURAS 1LUSTRES 39

fazendo alas pelas ruas por onde devia passar a urna funerária
conduzindo os restos mortais do grande amigo de Espinho - Dr.
José Salvador.

Pouco depois formou em frente à Câmara o corpo activo
dos Bombeiros de Espinho, juntando-se a este um piquete dos
Bombeiros Portuenses e outro da Invicta, depois principiou-se a
dlstr.bu.r as coroas e os -boquets- de formosas flores com largas
fitas de seda com sentidas dedicatórias, a diversas pessoas que
ali se encontravam presentes, que as conduziriam no cortejo fúnebre.

As três horas e meia da tarde entrou na sala das sessões
aonde se encontrava o ataúde, o Rev.º Amaral, pároco de Espinho
e mais dois eclesiásticos, os quais fizeram o levantamento do cor
po, sendo depois conduzida a urna funerária, formando-se então
o cortejo ...

. ..Pelas ruas por onde passou o cortejo fúnebre esteve acesa
a iluminação pública, estando as lâmpadas eléctricas envoltas em
crepes.

Pelas referidas ruas viam-se muitas pessoas que choravam
copiosamente. É que o Dr. José Salvador tinha na povoação muitas
pessoas que admiravam a sua dedicação que consagrava à sua
terra, e tinha muitos e dedicados amigos ...

No cemitério foi a urna colocada na mesa de pedra que ali
existe, discursando em seguida os seguintes senhores: Dr. Castro
Soares, Dr. Pedro Chaves, Dr. António Bessa, Dr. Gomes de Al
me.da, rev.º António André de Lima, Jerónimo Moreira, e Joaquim
Moreira. Todos os oradores enalteceram e elogiaram com palavras
centidas, misturadas com copiosas lágrimas, a obra do saudoso
morto, como filho de Espinho, e salientando o grande amor que
ele dedicava à terra onde nasceu, citando o grande trabalho ao
grande esforço que fez em obter o alargamento do concelho, com
a anexação das freguesias limítrofes, trabalho, frizaram os orado
res que só ele, pela grande força de vontade que tinha em ver
engrandecer a sua terra o pudera fazer e conseguir ...

Na igreja durante o responso os Srs. Fausto Neves e Ilídio
Neves tocaram algumas sentidas composições musicais fúnebres».
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Como há freguesias, cujos arquivos paroqurais, no tocante
a documentos anteriores ao presente século, são silêncio perfeito,
aqui se deixam pequeninas migalhas, que oxalá espicassem a fome
a algum curioso pela história da sua terra e o lance ao incómodo,
e não barato, desporto de procurar agulha em palheiro, pelos nossos
arquivos públicos.

O escasso elenco de documentos aqui apresentados sobre
algumas terras talvez possa deixar a desilusão em possíveis leito
res. Não seria muito difícil apresentar fontes documentais, e das
mais importantes, compulsando, por exemplo, os Diplomata et Char
tae, o Baio Ferrado e outras publicações da benemérita Fundação
Gulbenkian e ainda as do Arquivo Histórico do Ministério das Fi
nanças (sobretudo os «Subsídios para a hitória da Ordem de Malta),
as lnquisições, os Censuais da Mitra do Porto e, sabido por estes
a quem pertencia até ao século XIX o direito de apresentação dos
párocos, pesquisar os bons índices impressos do Cabido da Sé do
Porto e os dos Cartórios das Ordens Religiosas da nossa Diocese,
antes de se ir até à Biblioteca Nacional, ao Arquivo Histórico do
Ministério das Finanças, sobretudo à Torre do Tombo, e não sei que
mais ...

A nossa preocupação, porém, foi bem mais modesta. A do
cumentação apresentada é quase toda do notariado de Pereira Jusã,
Ovar e Feira, uma floresta de livros de consulta difícil, por falta de
índices. Ao compulsá-los, infelizmente não tomámos nota de certos
documentos importantes, pois o fim da nossa pesquisa era limitado.
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Acabámos, depois, por compreender que talvez não seria sem valor
anotar, daí em diante, nem que fosse apenas brevemente, certos
dados, de importância desigual para as localidades. Surgiram assim
as presentes indicações documentais sobre alforria, campanhas de
pesca, salinas, construção de imóveis religiosos, criação de feiras,
indústria de papel, cartas famHiares do Santo Ofício, instituição de
morgadias, emigração, a-par-de arrendamentos do real de água e
de vinho, prazos de terras, dotes patrimoniais dos minoristas, reli
giosos e religiosas, funcionários concelhios, arrendamentos dos dízi
mos e miunças ...

Pareceu-nos importante nas frequesias de que já ia algum
apontamento mencionar os "Donativos oferecidos pelo clero do bis
pado do Porto a Clemente XI para a guerra contra o Turco - 1716".
Na verdade, este manuscrito presta importantes declarações sobre
o clima de Cruzada em que ainda se vivia, traz a hsta dos clérigos
de cada freguesia, alguns bem pobres, além de uma que outra in
formação sobre o restauro de Igrejas da Diocese.

SIGLAS

A.C.M.F. - Arquivo da Câmara Municipal da Feira.

A.D.A. - Arquivo Distrital de Aveiro

AD.B. - Arquivo Distrital de Braga.

A.D.P. - Arquivo Distrital do Porto.

A.N.T.T. - Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

D.G.T. "Donativos oferecidos pelo clero do bispado do Porto
a Clemente XI para a guerra contra o Turco - 1716"
Mss. 157 do Fundo Geral - Bíbl. Nac. de Lisboa.

ANTA

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos - D. G.T. - fls.
165 e 167.

1737 - Fiança para o arrendamento dos dízimos.
A.D.A. - Tab. José Lourenço de Aguiar, Ovar, ano de 1737,
fls. 204.
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ARADA

1720 - Prazo de Francisco de Oliveira Carvalho e Gabriel Rodri
gues a Manuel Gomes e Domingues António.
A.DA - Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar, 58, fls. 7.

Prazo de Gabriel de Oliveira a Manuel Lopes.
lbid., fls. 8 V.

Prazo de Francisco Rodrigues Ferreira a Manuel Pinto.
lbid. n.º 58, fls. 86 v.

1728 - Prazo do P.° António Pereira da Costa a Manuel de Oliveira
Godinho. - Idem, n.º 64, fls. 199 v.

Prazo do P.e António Pereira da Costa a Manuel Fernandes,
o Só. - lbid., fls. 203.

1730 - Arrendamento dos dízimos. - Idem., n.º 66 fls. 4.
18-6-1769 - Procuração que fazem alguns moradores de Arada.

A.O.A. - José Correia Pereira, Feira, fls. 145 v.

1855 - Prazo de João Maria de Sousa Lamy e D. Maria Ludovina
de Nazaré Costa a João dos Santos. - A.O.A. - António
José Garcia, Ovar, n.º 1, fls. 50 v.

ARADAS (Aveiro)

Das suas salinas ficaram-nos documentos de 1158, 1184... Vid.
A.D.P. - Convento da Serra: n.º 100, fls. 215, 220 v., 221 v. e 223.
n.º 101, fls. 86 v.,102-103 v., 105, 106, 108; n.º' 108, 109, 113, 115 e
126.

ARNELAS (Olival)

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls
109 V. e 112.

1722 - Fiança para o arrendamento do real em benefício da Capela
de S. Mateus. - A.O.A. - José Lourenço de Aguiar, Ovar,
n.º 59, fls. 28.

AROUCA

1838 - Fiança para o arrendamento do real sobre a carne e o
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vinho no concelho - A.D.A. - António Maciel de Oliveira
Dias, Ovar, maço 7-5, fls. 20.

Fiança do arrendamento do real de água do concelho.
lbid., fls. 23 V.

ARRIFANA

1706 - Prazo de Manuel Borges Mascarenhas, de Arrifana a João
Monteiro, de Ovar. - A.O.A. - Pascoal Godinho da Silva,
Ovar, n.º 44, fls. 11O.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
í33, 135 e 135 V.

1782 - Fiança para a obra das escadas e sepulturas da Igreja.
A.O.A. - Manuel Coelho de Carvalho, Pereira Jusã, n.º 3,
fls. 17.

AVANCA

1660 - Arrendamento da Comenda. - A.D.A. - Francisco Rodri
gues da Silva, Pereira Jusã, n.º 2, fls. 85 v.

- Arrendamento das miunças. - lbid., fls. 104 v.

1669 - Arrendamento dos dízimos da Comenda. - Idem., n.º 7.
Arrendamento da Comenda. - lbid., fls. 44 v.

1671 - Arrendamento da freguesia. - Idem., n.º 9, fls. 79.
- Arrendamento da Comenda. - lbid., fls. 66 v. e 76.

1672 - Arrendamento do dízimo do vinho. - lbid., fls. 218.

1673 - Arrendamento da Comenda. - ld., n.º 10, fls. 117.

1675 - Arrendamento da freguesia. - Idem., n.º 13, fls. 46

1715 - Escritura de obrigação que faz o cónego Duarte Francisco
da Silva, da Sé de Cabo Verde. - Idem., n.º 54, fls. 172.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
151, 151 V. e 156.

1727 - Fiança para a obra da Igreja. - A.O.A. - Gonçalo Lourenço
de Aguiar, n.º 63, fls. 153.
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1734 - Desistência e novo contracto entre os socros da obra da
Igreja - A.D.A. - José Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º 70,
fls. 91 V.

BEDUíDO

1669- Arrendamento da Comenda a Gonçalo Rebelo e outros. -

A.O.A - Francisco Rodrigues da Silva ,Pereira Jusã, n.º 3,
fls. 147.

1671 - Arrendamento da Comenda. - Idem., n.º 9, fls. 66 v.

- Arrendamento das miunças. - lbid., fls. 85 v.

- Arrendamento dos dízimos. - lbid., fls. 87 v.

Arrendamento da freguesia. - lbid., fls. 92 v.

1673 - Arrendamento da Comenda. - Idem., n.º 10, fls: 117

1675 - Arrendamento da Comenda. - Idem., n.º 12, fls. 247 v.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
146 V. e 154.

BUNHEiRO

1669 - Arrendamento dos dízimos. - A.D.A. - Francisco Rodrigues
da Silva, Pereira Jusã, n.º 7.

1671

1675

Arrendamento da freguesia.

Arrendamento da freguesia.

Idem., n.º 9, fls. 90.

Idem., n.º 13, fls. 44.

1695 - Arrendamento das miunças. - idem., n.º 33, fls. 43.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D. G. T. - fls.
146, 147, 149 e 150 V.

1729 - Procuração por causa de um legado para as confrarias.
A.D.A. - Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º 64, fls. 236 v.

CESAR

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
119, 119 V., 123 e 123 V.

20-4-1721 - Escritura de obrigação relatos à capela de N. Senhora
da Graça. - AD.A. - António Gomes Leite, , n.º 74.
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CORTEGAÇA

1667 - Renda dos dízimos. - A.O.A. - Francisco Rodrigues da Silva
Pereira Jusã, n.º 5, fls. 106 v.

1671 - Arrendamento dos dízimos. - Idem., n.º 8, fls. 124.

1675 - Arrendamento dos dízimos. - Idem., n.º 13, fls. 15 v.

1677 - Arrendamento dos dízimos. - Idem, n.º 6, fls. 22 v.

1700 - Arrendamento dos dízimos e primícias. - Idem., n.º 5, fls. 17.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
144 V. e 157.

1761 - Prazo de José Marques de Oliveira, do Porto. - AD.A. -
José Luís dos Reis e Silva, P. Jusã, n.º 3, fls. 76 v.

1782 - Dote de Alexandre de Sá Rodrigues, minorista. - A.O.A.
- Manuel Coelho de Carvalho, P. Jusã, n.º 3 fls. 30 v.

- Fiança para a arrematação do real para a barra de Aveiro.
- lbid., fls. 47.

1783 - Dote de Manuel Lopes de Sá Mourão, minorista. - lbid.,
fls.68e91.

Arrendamento da dizimaria. - lbid., fls. 123 v.

1838 - Fiança para a arrematação do real de água. - AD.A. -
António Maciel de Oliveira Dias, Ovar, maço 7-5, fls. 23 v.

ESMORIZ

1675 - Compra de um alqueire e meio de pão para a confraria do
Senhor. - A.O.A. - Francisco Rodrigues da Silva. Pereira
Jusã, n.º 12, fls. 121 v.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
114, 154 V. e 157.

1759 - A confraria das Almas compra a Manuel Francisco da Costa
dois alqueires de milho graúdo, imposto no campo do Monte
por 10 000. - Idem., n.º 4, fls. 175 v.

- A confraria das Almas empraza ao P.° José Rodrigues de
Oliveira. - lbid., fls. 179 v.
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ESPARGO

1716 - Capitão João Machado. - AD.A. - Gonçalo Lourenço de
Aguiar, Ovar, n.º 54 fls. 290.

Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
133 V. e 136.

FAJõES

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
119 V. e 123.

21-9-1723 - Escritura entre os de Oliveira de Azeméis da obra da
capela da Senhora daRibeira, de Fajões. - A.O.A - Antó-
nio Gomes Leite, n.º 25.

FEIRA

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
133 V. 135.

Arrendamento do ofício de inquiridor do concelho. - AD.A
- Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º 54, fls. 290.

1723 - Arrendamento do ofício de escrivão da Ouvidoria. - Idem.,
n.º 59, fls. 205 v.

1838 - Fiança do arrendamento do real de água do concelho. -
AD.A - António Maciel de Oliveira Dias, Ovar, maço 7-5,
fls. 23 V.

28-4-1826- Autorização para uma feira. - Arq. da Câmara. M. da
Feira - "Livro de região geral da Câmara e posses dos seus
ministros - 1811-1827", fls. 356.

FERMEDO

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - AD.A - fls.
118 e 122.

1838 - Fiança para o arrendamento do real de água do concelho.
- AD.A. - António Maciel de Oliveira Dias, Ovar, maço
7-5, fls. 23 V.
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FIÃES

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
110 e 114.

16-4-1799 - Escritura de património da Capela do Senhor Crucifi
cado. - A.DA - Teodósio Tomás Correia de Sá, Feira.

FORNOS

1689 - Arrendamento dos dízimos. - A.D.A. - Francisco Rodrigues
da Silva, P. Jusã, n.º 25, fls. 55 v.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
133 e 135

GANDRA (S. Martinho)

1675- Arrendamento dos dízimos. - A.D.A. - Francisco Rodrigues
da Silva, P. Jusã, n.º 12, fls. 202.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
132 V. e 136.

1761 - Prazo de Luís António Barbosa a Manuel Francisco. -
A.DA - José Luís dos Reis e Silva, P. Jusã, n.º 3, fls. 187.

1764 - Fiança para a arrematação do real para a igreja.
A.DA - José Luís dos Reis e Silva, P. Jusã, n.º 5, fls. 168.

LAMAS

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. -D.G.T. - fls.
114, 167 e 157 V.

1764 - Fiança para a arrematação do real para a Igreja. - A.D.A.
- José Luís dos Reis e Silva, n.º 5, fls. 168.

LOBÃO

1704 - Carta da confraria de Senhor. - A.DA - José Correia,
n.º 81.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
118v.e122.

------------------ --- - -
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LOUREIRO (S João)

1617 - Arrendamento da Comenda. - A.D.A. - Francisco Rodrigues
da Silva, P. Jusã, n.º 9, fls. 76.

1675 - Arrendamento dos dízimos. - Idem., n.º 12, fls. 272.

1695 - Arrendamento dos dízimos. - Idem., n.º 33, fls. 12 v.

1699 - Arrendamento dos dízimos. - Idem., n.º 38, fls. 20.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
147 e 154.

LOUROSA

1716 - Prazo de Salvador da Rocha Tavares. - A.D.A. - Gonçalo
Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º 55, fls. 81.

Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
109 V. e 114.

MACEDA

1675 - Confraria do Rosário - foro. - A.O.A. - Francisco Rodri
gues da Silva, P. Jusã, n.º 13, fls. 34 v.

1719 - Prazo do P.° António Pereira da Costa, do Porto. - Idem,
n.º 57, fls. 91.

1730 - Arrendamento dos dízimos. - A.O.A. - Gonçalo Lourenço
de Aguiar, Ovar, n.º 66, fls. 4 e 6-

1739 - Prazo de Custódio Coelho da Costa, Gaia, a João Marques.
- A.DA - José Lourenço de Aguiar, Ovar, s" cota, fls. 199.

31-5-1769 - Procuração que fizeram alguns moradores desta fre
guesia. - A.O.A. - José Correia Pereira, Feira, fls. 142 v.

MACIEIRA DE SARNES

3-12-1713 - Instituição do morgado. - AD.A. -António Gomes Lei-
te, , n.º 66

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
119 V. e 123.

------- --- --- ---



52 ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

MOS ELOS

1705 - Obrigação que faz o P." Manuel Rodrigues, morador em
Moselos. - A.DA - Pascoal Godinho da Silva, Ovar, n.º
44, fls. 74 V.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
166 e 167.

MOSTEIRô

1716 - Donativos para a querra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
133 e 136.

1734 - Dote de Capela feita pelos capitães Manuel Gomes e Ma
nuel da Silva Grilo. - A.DA - António Gomes Leite,
n.º 45, fls. 33.

OLEIROS

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
148 e 157.

1799 - Da fábrica de pape!' da Lapa de Vicente Pedrossem da
Silva. - A.N.T.T. - Casa do lnfantado, Feira, maços 11, 14
e 15.

OLIVAL (vid. Arnelas)

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

1677 - Arrendamento da Comenda. - A.D.A. - Francisco Rodri
gues da Srlva, P. Jusã, n.º 6, fls. 48 v.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
120 V., 121, 123 e 123 V.

6-1-1719 - Escritura da obra que fizeram em Oliveira de Azeméis.
- A.D.A. - António Gomes Leite, n.º 39.

21-9-1723 - Escritura entre os de· Oliveira de Azeméis da obra da
Capela da Senhora da Ribeira, de Fajões. - Idem., n.º 25.
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OVAR

1597 - Fiança de umas bulas que fizeram os P."' Valentim Dias e
António Rodrigues, vigário de Ovar. - A.D.P. - PO., n.º 9,
fls. 27 V.

1662 - Procuração dos pescadores do chinchorro dos Oliveiras,
em demanda com os do chinchorro dos pelritos. - AD.A.
- Francisco Rodrigues da Silva, P. Jusã, n.º 3, fls. 157 v.

1667 - Arrematação dos dízimos. - ldern., n.º 5, fls. 86 v.

1670 - Arrendamento da ração dos chinhorros que pescam no li
mite da Torreira. - Idem., n.º 8, fls. 66.

1673 - Fiança para o arrendamento dos dízimos.
fls. 132.

Idem., n.º 10,

1689 - Fiança para o arrendamento dos dízimos. - Idem., n.º 26,
fls. 103.

Fiança de arrendamento da «composição". - Idem., n.º 25
fls. 130 V.

Arrendamento dos dízimos. - lbid., fls. 142.

1695 - Anendamento das miunças do peixe e outras .. - Idem., n.º
33, fls. 34 V.

1704 - Procuração dos socros do chinchorro de Manuel Pinto.
A.O.A. - Gabriel Pereira, Ovar, n.º 43, fls. 32.

1705 - Prazo do abade de Gemunde, Fernando de Magalhães e
Azevedo e Amorim. - A.O.A. - Pascoal Godinho da Silva, Ovar, n.º

43, fls. 186.

Obrigação que faz o P.º Manuel Rodrigues, morador que
foi na Ribeira. - Idem., n.º 44, fls. 74 v.

Prazo de Francisco Barbosa de Sá a António Dias. - lbid.,
fls. 141 V.

Procuração dos sócios do chinchorro do Lourenço. - lbid.,

1706 - Procuração dos sócios do chinchorro da Ribeira. - lbid.,
fls. 189 V

fls. 149.
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Prazo de Manuel Borges Mascarenhas, de Arrifana, a João
Monteiro, de Ovar. - lbid., fls. 110.

Dote de Paulo Brandão de Pinho. - lbid., fls. 119.

- Prazo de Francisco Barbosa de Sá a Manuel Fernandes.
- Idem., n.º 45, fls. 69.

- Arrendamento das muinças do Castelo desta vila. - lbid.,
fls. 82 V.

Prazo de Manuel Ribeiro Soutomaior e Vasconcelos e
D. Teresa Bernarda Pimentel e Queiroz a Manuel Rodri
gues e outros. - lbid., fls. 1_

1714 - Procuração que faz a Câmara, Nobreza e Povo. - A.D.A.
- Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º 54, fls. 54.

1715 - Contrato da confraria da Senhora da Graça. - lbid., fls.
72 v,

- Obrigação de dívida do chinchorro do Tojo. - lbid., fls. 104.

Campanha do chinchorro do Tojo (procuração). - lbid., fls.
209 e n.º 55, fls. 142 v.

Partilha da marinha do Torrão do Loureiro. - lbid., fls. 131.

Prazo do convento de Grijó a Manuel, solteiro. - Idem., n.º
54, fls. 139.

Prazo do terço do casal de Assões. - lbid., fls. 145 v.

Prazo de D. Maria Leonarda, de S. Tomé de Covelos.
lb'd., fls. 230

Proucração dos sócios do chinchorro dos Oliveiras. - lbid.,
fis. 243 V.

1716 - Arrendamento das miunças. - lbid., fls. 273 v.

- Dote do beneficiado Manuel de Matos Soares ao minorista
Francisco Rodrigues Muzares. - ldern., n.º 55, fls. 9.

- Testamento do Dr. António da Rocha Manrique, de Soure.
- lbid., fls. 114.

- Prazo de Susana João Ribeiro. - lbid., fls. 116 v.
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Prazo de Manuel Fernandes Brasileiro. - lbid., fls. 122.

Dote de Manuel Lopes da Silva, minorista. - lbid. fls 134.

Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
~44 V. 156 V., 157 e 157 V.

1717 - Obrigação de dívida do chinchorro Campainha. - AD.A.
- Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º 55 fls. 195.

- Testamento do Licenciado P." João da Silva. - lbid., fls. 228.

Arrendamento das miunças. - Idem., n.º 56, fls. 3.

Arrendamento dos dízimos. - lbid., fls. 13 v.

Procuração dos sócios do chinchorro o Pena.
27 V.

lbid., fls.

- Procuração dos sócios do chinchorro Baleia. - lbid., fls.
35 V.

Procuração dos sócios do chinchorro Vinagre. - lbid., fls.
44.

Obrigação de dívida do chinchorro Santa Rosa. - lbid.,
lfs. 55.

Procuração da campanha do chinchorro Urré. - lbid., fls.
57 V.

- Testamento do P.e Manuel Valente, de Guilhovai. - lbid.,
fls. 83.

1718 - Dote patrimonial de Manuel Tomás da Silva, minorista. -
lbid., fls. 104.

Testamento do P." Manuel da Fonseca, da Lagoa. - lbid.,
fls. 113.

- Dote patrimonial de Manuel Gomes Fonte. - lbid., fls. 118.

- Dote patrimonial de António Rodrigues da Graça. - lbid.,
fls. 121.

Dote patrimonial de Álvaro Antunes, minorista. - lbid., fls.
153.
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- Arrendamento da Marinha do Torrão da Lameiro. - lbid.,
fls. 166.

- Arrendamento da ilha do Rego. - lbid., fls. 174 v.

- Arrendamento da marinha Monta de Cima - lbid., fls. 176 v.

Procuração dos sócios da campanha do chinchorro da Pa
lha. - lbid., fls. 202.

Procuração dos sócios da campanha do Escuro. - lbid.,
fls. 247.

- Escritura de fiança da companha dos Oliveiras. - lbid.,
fls. 248 V.

Procuração da companha do chinchorro do Guerra. - lbid.,
fls. 254.

- Procuração da companha do Tojo. - lbid., fls. 292.

1719 - Arrendamento da marinha da Torre. - lbid., fls. 295.

- Procuração da companha de Manuel Ramos. - ldern., n.º
57, fls. 2 V.

- Procuração da companha do Bandalho. - lbid., fls. 4.

Procuração da companha de Santo André. - lbid .. fls. 18 v.

Procuração dos oleiros desta vila. - lbid., fls. 32.

Dote patrimonial de José de Oliveira Lopes, minorista.
lbid., fls. 35 V.

Dote patrimonial de Manuel, filho de André Bitô, do Outeiro,
rn.norista. - lbid., fls. 36 v.

- Arrendamento da ilha de Gracias. - lbid., fls. 42 v.

- Arrendamento da marinha de Cabo de Aguião. - lbid., fls.
48 V.

Prazo do Dr. Fernando Pereira Campos. - lbid., fls. 51 v.

Quitação e desistência que faz o abade de Loivos da Ri
beira, P.° João de Oliveira Rodrigues. - lbid., fls. 57 v.

Patrimónlo de Caetano de Oliveira Rodrigues, minorista,
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irmão do dito abade de Laivos da Ribeira. - lbid., fls 63 v.

Arrendamento do ofício de escrivão da correição e ouvido
ria. - lbid., fls. 99.

Obrigação de dívida que fazem os sócios do chinchorro
do Tojo. - lbid., fls. 133.

Procuração dos sócios do chinchorro do Aguenta. lbid.,
fls. 131 V.

1720 - Prazo de Manuel Jorge Baldaia e lnácia Brandoa da Sil
va. - lbid., fls. 137.

Procuração da campanha do chinchorro o Castanho. -
lbid., fls. 139.

Confissão de dívida do chinchorro do Bandalho. - Idem.,
n.º 58, fls. 92.

Dote de Domingos Tomás, minorista. - Idem., n.º 59 fls. 42.

Procuração da campanha do chinchorro do Parido. - lbid.,
fls. 48.

- Procuração da campanha da Campainha. - lbld., fls. 65.

- Arrendamento do ofício de escrivão da Ouvidoria. - lbid.,
fls. 72.
Dote de Manuel de Resende, minorista. - lbid., fls. 73 v.

1721 - Dote de Ventura da Silva, minorista. - Idem., n.º 58 fls. 108.

Fiança para o arrendamento das imposições. - lbíd., fls.
153 V.

Dote de Manuel Rodrigues, minorista. - lbid., fls. 193 v.

Dote de João Tomás, minorista. - lbid., fls. 196.

Dote de Manuel Rodrigues de Oliveira, minorista. - lbid.,
fls. 201 V.

Carta de familiar do Santo Ofício da Inquisição de Coimbra
a Domingos Gomes Campos. - lbid., fls. 204.

Carta de familiar do Santo Ofício da Inquisição de Coimbra
ao bacharel Tomé Pereira Ramos. - lbld., fls. 204 v.
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Carta de familiar do Santo Oficio da Inquisição de Coimbra
a Fernando Pereira de Campos, juíz de fora da praça de
Penamacor. - lbid., fls. 205.

- Testamento do beneficiado Tomé Soares de Matos. - lbid.,
fls. 213 V.

Dote de Manuel Rodrigues de Oliveira, minorista. - Idem.,
n.º 59, fls. 97.

Dote de Manuel Gomes Rodrigues, minorista. - lbid., fls.
107.

Dote de António Gomes Fonte, minorista. - lbid., fls. 178.

1722 - Obrigação de dívida da companha do Ourré. - A.DA -
José Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º 59, fls. 23.

Procuração da companha do Escuro. - lbid., fls. 92.

Dote patrimonial de Manuel Rodrigues, minorista. - lbid.,
fls. 127 V.

- Fiança para o arrendamento do real para a ponte e torre
da Igreja. - lbld., fls. 149 v.

Fiança para a renda das imposições no vinho e carne. -
lbid., fls. 174 V.

1723 - Dote de Manuel de Oliveira, minorista. - A.DA - Gonçalo
Lourenço de Aguiar, n.º 59, fls. 233 v. e 254.

Dote patrimonial de Manuel de Oliveira da Cruz, minorista.
- Idem., n.º 69, fls. 3.

Obrigação que fazem os sócios da companha do Rio Verde.
- lbid., fls. 4 V.

Prazo do convento de Grijó a Manuel André Torres. - lbid.,
fls. 17 V.

Prazo do convento de Grijó do terço do casal a Salvador
Rodrigues. - lbid., fls. 26.

Fiança para o arrendamento do real para a ponte. - lbid.,
fls. 89 z
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1724 - Fiança para a renda das «imposições». - Idem., n.º 60,
fls. 149 V.

Declaração do vigário António de Sousa Cirne. - lbid.,
fls. 194.

Prazo de lnácia Brandoa da Silva e filha Maria da Silva
a António Rodrigues e outros. - lbid., fls. 195 v.

Dote patrimonial de José Pereira Campos, minorista. - lbid.,
fls. 240.

Contracto dos sócios da campanha do Amador. - lbid.,
fls. 266.

Dote patrimonial de Manuel Pinto, minorista. - lbdi., fls.
273 V.

Arrendamento das terras do morgado de sua Alteza que
faz o Capitão Manuel Neto Palhares a João de Almeida,
desta vila. - lbid., fls. 274 v.

Arrendamento da ração do chinchorro do Lé. - lbid., fls.
276.

- Arrendamento da ração do chinchorro do Piolho. - lbid.,
fls. 283.

Arrendamento das rações dos chinchorros Castanho, Der
rabado e Vinagre. - lbid., fls. 284 v.

Arrendamento da ilha do Rego. - lbid., fls. 285 v.

Arrendamento da ração do chinchorro do Guerra. - lbid.,
fls. 287.

Arrendamento do chinchorro do Lourenço. - lbid., fls. 288.

Arrendamento do chinchorro dos Paridos. - lbid., fls. 290.

Arrendamento da ilha do Gracia - lbid., fls. 291 v.

Arrendamento da ilha do Cabo de Aquião. - Idem., n.º 51
fls. 4.

Património de Manuel Oliveira, minorista. - lbid., fls. 8
- Arrendamento da ração do chinchorro de Manuel Pinto.

- lbid., fls. 6.
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- Prazo de Dionísio Pereira de Albergaria - Casal de Caba
nões. - lbid., fls. 123.

- Prazo do convento de Grijó a Francisco Rodrigues. - lbid.,
f!s. 144 V.

- Arrendamento da ração do chinchorro dos Oliveiras.
lbid., fls. 185 V.

Contracto e obrigação dos sócios da companha do Lé.
- ldern., n.º 69, fls. 127 v,

Dote patrimonial de Manuel de Oliveira, minorista. - lbid.,
fls. 145 V.

1725 - Dote de Manuel Rodrigues da Silva. Idem., n.º 62, fls, 62.
Dote de Manuel Gomes de Aguiar, minorista. - lbid., fls.
64 V.

Procuração entre os socros da companha do Amador e a
dos Paridos. - lbid., fls. 88.

Obrigação que fazem os sócios da companha de Manuel
Pinto. - lbid., fls. 105 v .

1726 - Fiança para o arrendamento da -Impostção- - lbid., fls 203.
Sobre as capelas dos Passos. - A.N.T.T. - Desembargo do
Paço - Beira, maço 105, n.º 8.339.

1727 - Dinheiro a juro que dão os mordomas de N.• Senhora de
Entre-Águas. - A.O.A. - Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar,
n.º 63, fls. 151.

Prazo de Joana Jorge Baldaia a Francisco de Oliveira. -
lbid., fls. 172.

Obrigação de dívida da campanha da Borracha. - lbid.,
fls. 220.

Prazo de D. Joana Francisca a Manuel Jorge Branco. -
lbid., fls 253.

Património de Manuel Tomás da Silva, minorista. - lbid,
Património de João Vieira Ramalho, minorista. - lbid.,
fls. 260.
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Emigração para o Brasil. -- lbid., fls. 260.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a Maria de Santiago
lbid., fls. 262 V.

Dote de Manuel, filho de Manuel André Fontela e Mariana
Godinha Mendes. - lbid., fls. 166 v.

Prazo de D. Francisca Joana a Manuel da Silva Caseão.
- lbid., fls. 267 V.

Prazo a Domingos Rodrigues. - lbid., fls. 271.

Fiança da renda da imposição. - lbid., fls. 276 v.

Prazo de D. Francisca Joana a Manuel da Silva. - lbid.,
227 V.

Prazo dos herdeiros de António Jorge Casaco. - lbid., fls.
281.

Prazo de Manuel André. - lbid., fls. 287.

Prazo a João Duarte. - lbid., fls. 290.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a António da Silva
de Azevedo. - Idem., n.º 64, fls. 2.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a Manuel Francisco
Milheiro. - lbid., fls. 5 v.

1728 - Prazo de D. Francisca Joana, morador na sua Quinta de
Sande, a João Nunes. - lbid., fls. 19.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a Gabrtel Pernira.
- lbid , fls. 27.

- Prazo de D. Francisca Joana. do Porto, a João de Pinho
- lbid., fls. 32 V.

- Prazo de António da Silva a António André. - lbid., fls.
36.

Pagamento judicial da obrada. lbid., fls. 39.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a João da Silva.
lbid., fls. 40 V.
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Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a João Francisco,
de Sande. - lbid., fls. 46.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a António Francisco
Beata. - lbid., fls. 50.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a João Rodrigues e
Dorn.nqos Fernandes de Figueiredo. - lbid., fls. 55.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a João Dias e João
Rodrigues. - lbid., fls. 60.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a João e a Manuel
solteiros, do Arrabalde de Cima. - lbid., fls 64.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a Manuel, solteiro,
filho de Manuel Fernandes Cancela (ou Cancelinha. - lbid.,
fls. 67 V.

Dote patrimonial de Domingos Gomes. - lbid., 84 v.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a João Rodrigues.
- lbid., fls. 88.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a António Rodrigues
e Domingos Dias. - lbid., fls. 71.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a Manuel e a Joana,
solteiros, filhos de Isabel Fernandes, viúva. - lbid., fls. 74 v.

Prazo de D. Francisca, do Porto, a Ventura Rodrigues.
- lbid., fls. 78.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a Manuel da Silva.
- lbid., fls. 81 V.

- Nomeação do P.° Manuel Tomás da Silva para capelão da
confraria do SS.mº. - lbid., fls. 93.

Dote patrimonial de Francisco da Silva Esteves. - lbid.,
fls. 112.

Dote patrimonial de José Francisco Duarte. - lbid., fls. 132.

Dote patrimonial de Manuel de Oliveira, minorista. - lbid.,
fls. 134 V.
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- Dote patrimonial de Tomé de Sousa, minorista. - lbid.,
fls. 135 V.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a Manuel de Oliveira
e Francisca Joana. - lbíd., fls. 206.

Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a António Godinho
e Francisco de Oliveira. - lbid., fls. 210 v.

Procuração de Manuel Gomes Pinheiro, boticário da Ruela.
- lbid., fls. 236 V.

1729 - Renda da imposição nos vinhos e carnes. - lbid., fls. 242.

- Obrigação de dívida da campanha da Campainha. - lbid.,
fls. 250.

Emigração para o Brasil. - lbid., fls. 282 v.

- Alforria dada por António Jorge de Carvalho a seu escravo,
João Cardoso Pereira (ou Pereira Cardoso). - lbid., fls. 283.

1730 - Prazo da Casa da Feira a José Rodrigues. - Idem., n.º 66
fls 14 V.

Obra na Capela de S. João. - lbid., fls. 31.
Procuração da campanha de S. André. - lbid., fls 68 v.

1731 - Procuração da campanha das Almas. - A.DA - João Lou
renço de Aguiar, Ovar, n.º 66, fls. 170.

Prazo do P." Ventura da Silva e irmãos a Maria e António,
filhas de António da Silva. - lbid., fls. 246 v.

1732 - Obrigação de dívida da campanha da Palha. - Idem., n.º
67, fls 74 V.

Dinheiro emprestado pelo P." Manuel· João Vaz, comissario
ao Santo Ofício de Veiros, morador na sua Capela à cam
panha do Bandalho. - lbid., fls. 78 v.

Obrigação de sociedade da campanha do Bandalho. - lbld.,
fls. 79 V.

Fiança para a renda do real aplicada em obra no juízo
da Procuradoria - lbid., fls. 116.
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Fiança para a renda da «imposição». - lbid., fls. 171.

Prazo de Francisco Carvalho de Almeida a António Dias.
- lbid., fls. 215 V.

Prazo de Pascoal André Oliveira a Bernardo Gomes. -
lbid., fls. 229 V.

Fiança para o oficio de escrivão da Câmara. - lbid., fls.
242 V.

Fiança para a construção da capela da Torreira. - lbid.,
fls. 243.

- Obrigação de dívida e sociedade da campanha de Santo
André. - lbid., fls. 273.

- Obrigação de dívida e sociedade da campanha do Ourré.
- lbid., fls. 277.

1733 - Fiança para a renda da «imposição". - lbid., fls. 282.

Dote patrimonial de Ventura de Aguiar Carvalho, minorista.
- Idem., n.º 68, fls. 8 v.

Empréstimo de dinheiro à campanha de Santo André. -
lbid., fls. 21.

Prazo de Manuel Fernandes Brasileiro a Manuel António.
- lbid., fls. 42 V.

Prazo de Manuel de Matos Tavares e D. Mariana Soares
de Albergaria a Manuel Reis Formigai e outros. - Idem.,
n.º 69, fls. 2

Procuração dos sócios da campanha da Borracha. - lbid.,
fls. 90 V.

Procuração dos sócios da campanha do Escuro. - lbid.,
fls. 95.

Prazo de Manuel de Matos Soares Tavares e D. Mariana
Soares de Albergaria a Faustino Dias. - lbid., fls. 150 v.

1734 - Prazo de D. lnácia Brandoa, viúva de Manuel Jorge Baldaia,
o licenciado Francisco Pinto Brandão e Maria Arcângela a
Manuel Pacheco. - lbid., fls. 158 v.
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Obrigação de dívida que fazem os sócios da campanha do
Piolho. - lbid., fls. 162.

Prazo de Manuel Matos Soares Tavares e D. Mariana Soa
res de Albergaria a Ventura Rodrigues. - lbid., fls. 173.

Composição e contracto entre os pescadores desta vila e
o Cabido da Sé do Porto. - lbid., fls. 224 e 248 v.

1737 - Fiança para o arrendamento das -Imposlçôes-. - A.O.A.
- José Lourenço de Aguiar, Ovar, ano de 1737, fls. 73 v.

- Obrigação de dívida da campanha da campainha. - lbid.,
fls. 250.

1738 - Escritura da campanha do Amador. - Idem., n.º 71, fls. 36.

1739 - Campanha do Ourré. - Idem., n.º 74, fts. 3.

- Carta de alforria dada pelo P." Luís Jorge Baldaia, a sua
irmã. - lbid., fls. 86.

- Obrigação de dívida da campanha da Santo André. - lbld.,
fls. 129.

- Arrendamento do ofício de escrivão da Câmara. - lbid.,
fls. 136.

Fiança para a arrematação da capela da Santa Catarina.
- s/ cota, fls. 216.

- Dote patrimonial de José Rodrigues Frade. - lbid., fls 220.

- Arrendamento do ilha de Gracia. - lbid., fls. 258.

Prazo de Gonçalo de Meireles Guedes e D. Francisca Joana
de Meireles Guedes, do Porto, a Maria Leite. - lbid., fls.
265 V.

Prazo de Gonçalo de Meireles Guedes e D. Francisca Joana
de Meireles Guedes, do Porto, a José Marques e outros.
- lbid. fls. 287.

- Prazo de Gonçalo de Meireles Guedes e D. Francisca Joana
de Meireles Guedes, do Porto, a Maria André e filhos.
- lbid., fls. 294.
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1759 - Fiança para o real para as calçadas e cais. - A.O.A. -
José Luís dos Reis, P. Jusã, n.º 2, fls. 110 v.

1760 - Contracto dos sócios da campanha do mestre José Soares,
por causa de uma demanda. - lbid., fls. 130 v.

- Fiança para o arrendamento do real para as calçadas e cais.
- lbid., fls. 138.

1779 - Sobre a barca da Misericórdia. - A.N.T.T. - Desernbarqo do
Paço - Beira - maço 92, n.º 6161.

1780 - A Câmara usurpou à Igreja a administração da barca da
Misericórdia. - Idem., maço 73 n.º 6160.

1782 - Dote de Manuel José Valente e Silva, de Guilhovai, mino
rista. - A.DA - Manuel Coelho de Carvalho, P. Jusã, n.º 3,
fls. 21 V.

1783 - Fiança para a arrematação do real para a obra dos Santos
Passos. - Idem., n.º 2, fls. 21 v.

1785 - Concede-se licença para a imposição de um real em cada
quartilho de vinho, para a sementeira de penisco nas areias
próximas da vila, «que lhes ameaçavam a sua eminente
ruína". Em 1786 começou-se a sementeira. Em 1789, fez-se
a 4.ª sementeira em areal que levaria de semeadura 353
alqueires de centeio. - A.N.T.T. - Desembargo do Paço -
Beira, maço 113, n.º 9.129.

1797 - Construção de chafarizes. - Idem., maço 107, n.º 8.391.

1803 - Arrematação da obra do novo hospital. - Idem., maço 42
n.º 3.961.

1815 - Prazo de António Leite a José Manuel Barbosa da Cunha
€ Melo e D. Joaquina Rosa Osório Sarmento. - A.O.A. -
João José Saraiva de Leão, Ovar, maço 5-4, fls. 13 v.

Património de Frei António de S. Jerónimo Ferreira. - lbid.,
fls. 106.

1816 - Património de Manuel Oliveira Lopes. - Idem., maço 5-5,
fls. 29 V.

Empréstimo de dinheiro à campanha do Ala. - lbid., fls. 80 v.
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1817 - Património de Frei Manuel de Ovar Rosinha, religioso da
saledade. - lbid., fls. 50.

- Fiança para a fonte do hospital. - lbid., fls. 179.

1818 - Testamento do vigário José de Sequeira Monterroso e Melo.
- Idem., maço 5-6, fls. 27 v.

- Escritura de sociedade piscatória que trabalharia no Tejo.
- lbid., fls. 99 V.

- Testamento do bacharel Francisco António de Oliveira Go
mes. - lbid., fls. 134.

1826 - Regulamento do «Hospital Civil". - A.N.T.T. - Desembargo
do Paço - Beira, maço 134, n.º 10.087.

1829 - A Câmara pede a criação de uma feira de gado no dia
1 de cada mês, no sítio do S. João. - Idem., maço 136,
n.º 10.189.

1838- Escritura de a.rraizaria da companha do Guerra. - A.O.A. -
António Maciel de Oliveira Dias, Ovar, maço 7-5, fls. 3 v.

Escritura de arraizaria da companha de Santo André. -
lbid., fls. 10 V.

Fiança para o arrendamento do real de água do concelho.
- lbid., fls. 23 V.

- Escritura de arraizaria da companha do Agostinho. - lbid.,
fls. 44.

1839 - Prazo de Joaquim Lourenço da Silva a Joaquim da Oliveira
Afonso. - lbid., fls. 136.

1840 - Escritura de arraizaria da companha do Panela. - Idem.,
maço 7-7, fls. 1.

1841 - Sobre o escravo Manuel. lbid., fls. 29.

- Composição de D. Maria Teodora Luísa Brandão Pinto Bal
daia e marido, Dr. Serafim de Oliveira Cardoso com as
confrarias do ss.mo e do Rosário. - lbid., fls. 29 V.

1849 - Escritura de sociedade do chinchorro S. Miguel. - Idem.,
maço 8-1, fls. 111 v.
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Prazo de Sebastião de Castro e Lemos de Magalhães e
Meneses, da Quinta do Covo (S. Roque - Oliveira de Aze
méis) a Agostinho Rodrigues da Graça e outros. - lbid.,
fls. 126 V.

1854 - Prazo do Dr. Francisco de Assis Tavares a Francisco de
Oliveira Gomes. - A.DA - António Maciel de Oliveira,
Ovar, maço 8-4, fls. 83.

Escritura de fiança do escrivão de Direito da Comarca,
João Maria de Lima Ferraz. - lbid., fls. 104.

1855 - Dote de José Tomás Pereira de Mendonça, minorista.
A.DA - António José Garcia, Ovar, n.º 1, fls. 20 v.

1856 - Nova direcção da campanha do Aqostírrho. - Idem., n.º 7
fls. 86.

- Reforma de prazo do Dr. Manuel Pereira Zagalo e D. Ar
cângela Henriqueta Brandão Pinto Baldaia, de Ovar, a An
tónio Bernardino Godinho. - lbid., fls. 88.

- Dote patrimonial de José dos Santos Ala, minorista. -
A.DA - António Maciel de Oliveira Dias, Ovar, maço 8-5
fls. 59.

PAÇOS DE BRANDÃO

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - A.N.T.T. -
- D.G.T. - fls. 114 e 167.

1761 - Prazo da Comarca de Riomeão a Maria, filha de João Fran
cisco Moreira. - A.O.A. - José Luís dos Reis e Silva, P.
Jusã, n.º 5, fls. 23.

PAIVA

1838 - Fiança para o arrendamento do real de água do concelho
de Paiva. - A.O.A. - António Maciel de Ollveira Dias, Ovar,
maço 7-5, fls. 23 v.

- Fiança para o arrendamento do real sobre a carne e o
vinho no concelho de Paiva. - lbid., fls. 20.
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PARAMOS

1555 - Carta de Ana Pinta Henriques, religiosa do mosteiro de
S. Bento do Porto à Rainha Dona Catarina. - A.N.T.T. -
gav. 15, maço 1, n.º 24.

1570 - Pagamento da lutuosa pelo falecimento do Reitor da paro
quial ao Cabido da Sé do Porto. - A.D.P. - Cabido, 1565,
fls. 57 V.

1574 - Ana. Pinto Henriques e lsaoel Pinto Henriques, religiosas do
dito mosteiro; Leonor Freire, nele falecido antes de profes
sar, ingressando depois sua irmã, Leonor Freire, filhas am
bas de Álvaro Pinto Henriques, enorfado de Paramos. -
A.D.P. - Conv. da Avé Maria, n.º 160.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
148 V. e 167.

PARDILHó

1669 - Arrendamento das miunças. - A.O.A. - Francisco Rodrigues
da Silva, P. Jusã, n.º 33, fls. 43.

1695 - Arrendamento dos dízimos da comenda. - Idem., n.º 7

1671 - Arrendamento da freguesia. - A.O.A. - Francisco Rodrigues
da Silva, P. Jusã, n.º 9 fls. 110.

1675 - Arrendamento da freguesia. - Idem., n.º 13, fls. 3.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
153 e 154 V.

PENAFIEL

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
77-78, 80 e 80 V.

Séc. XIX - Apontamentos sobre Penafiel. - A.D.B. - 9321•

PIGEIROS

1705 - Obrigação que faz o P.º Manuel Rodrigues, em virtude
da renúncia do abade Francisco de Matos Soares.
A.O.A. - Pascoal Godinho da Silva; Ovar, n.º 44 fls. 74 v.
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1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
110 V. e 114.

1721 - Prazo de Salvador da Rocha Tavares e D. Ana de Sousa
Vareiro e Ávila a Manuel Henriques de Santiago. - A.O.A.
- José Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º 58, lfs. 160 v.

1722 - Prazo de Salvador da Rocha Tavares e D. Ana de Sousa
Vareiro e Ávida a Manuel Dias e outros. - Idem., n.º 59,
fls. 198.

1733 - Prazo de Salvador da Rocha Tavares e D. Ana de Sousa
Vareiro e Ávila a Manuel Francisco. - Idem., n.º 69, fls. 76.

PORTO

1716 - Cedofeita: donativos para a guerra contra os turcos. -
D.G.T. - 273, 277 e 277 v.

1766 - Cedofeita: estatutos da sua Colegiada e outros documen
tos respeitantes - A.D.B. - n.º 913.

1776 - Cedofeita: Memórias Históricas e Jurídicas de Cedofeita. -
Idem., n.º 852.

Séc. XIX - Lapa - Capela de N. Senhora da Lapa. - Idem., n.º 6321•

RIOMEÃO

1699 - Confraria do Senhor - foro. - A.DA - Francisco Rodrigues
da Silva, P. Jusã, 37, fls. 59.

1718 - Prazo do Dr. Domingos da Costa de Azevedo, cura de
Travanca. - A.O.A. - Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar,
n.º 56, fls. 98.

1729 - Treslado do prazo da Casal da Mata. - Idem., n.º 64, fls 268.

1747 - Rol dos confessados. - A.D.P. - Cabido.

SANFINS

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
fls. 133 v. 135 e 135 v.
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1719 - Capitão Francisco Correia de Sá, contractador geral das
rendas de Sua Alteza. - A.O.A. - Gonçalo Lourenço de
Aguiar, n.º 57, fls. 48 v. e 84 v.

SANGUEDO

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
109 V. e 111.

1816 - Em 20 de Novembro é criada a feira de Sanguedo. -
A.C.M.F. - "Livro de registo geral da Câmara e posses dos
seus ministros - 1811 - 1827", fls. 104.

S. JOÃO DA MADEIRA

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
133, 133 V. e 135.

22-X-1719 - Escritura de Sociedade para a obra da Igreja. -
A.O.A. - António Gomes Leite, , n.º 37.

1728 - Prazo de Salvador da Rocha Tavares a António Fernandes.
- A.O.A. - Gonçalo Lourenço de Aguiar, n.º 64, fls. 155.

S. JOÃO DE VER

1667 - Fiança da renda do celeiro do bispo do Porto. - A.O.A.
- Francisco Rodrigues da Silva, P. Jusã, n.º 5, fls. 147 v.

Fiança para o arrendamento das censúrias. - lbid., fls. 148.

1674 - Fiança para o arrendamento da renda do celeiro do bispo
do Porto. - Idem., n.º 1O, fls. 128 v.

1716 - Donativos para a querra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
134 e 136.

S. MARTINHO DE PEREIRA

1667 - Comenda de S. Martinho de Pereira. - A.O.A. - Francisco
Rodrigues da Silva, P. Jusã, n.º 5, 117 v.

S. VICENTE DE PEREIRA

1669 - Arrendamento da Comenda. - Idem., n.º 7 fls. 46.
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1675 - Arrendamento da freguesia. - Idem., n." 13, fls. 17.

1677 - Arrendamento da Comenda. - Idem., n.º 6, fls. 2 v.

1680 - Fiança para a construção da ermida de S. Gonçalo, da
Córrea. - Idem., n.º 17, fls 21.

1715 - Prazo do Convento de Grijó de um quarto do Casal do
Outeiro. - AD.A. - Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar,
n.º 54, fls. 161 v.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos.
132 V., 136 e 136 V.

1728 - Prazo do P.° Bebiano Gomes Ribeiro a Manuel de Oliveira.
A.DA - Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º 64, fls.
121 V.

D.G.T. - fls.

Dote patrimonial de Sebastião Soares Coelho, minorista.
-lbid., fls. 146.

1732 - Prazo de Pascoal André Oliveira a Bernardo Gomes. -
A.O.A. - José Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º 67, fls. 228 v.

1733 - Prazo de Manuel de Matos Tavares e D. Mariana Soares
Albergaria, do Casal da Carvalheira. - klem., n.º 68, fls. 77.

1760 - Fiança para o arrendamento do real para a Igreja. -
A.DA - José Luís dos Reis e Silva, P. Jusã, n.º 3, fls. 16.

1764 - Fiança para a arrematação do real para a Igreja. - Idem.,
n.º 5, fls. 146.

1839 - Prazo do bacharel Joaquim Celestino Albano Pinto a Ma
nuel José da Costa. - A.O.A. - António Maciel de Oliveira
Dias, Ovar, maço 7-5, fls. 77 v.

1854 - Escritura de aforamento do bacharel Joaquim Celestino Al
bano Pinto a Manuel José da Costa. - Idem., maço 8-4,
fls. 7 V.

SILVALDE

1715 - Prazo do convento de Grijó da Casal da Carreira. -
AD.A. - Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º 54 fls. 237.

- Prazo de um quarto do Casal da Metade. - lbid., fls. 245.
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1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T.-fls.
148 V., 149, 167 e 168.

1724 - Arrendamento que faz o abade Tomás Pinto Machado de
Magalhães a Manuel de Olivelra Pinto e outros. - AD.A. -
Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar, maço 60, fls. 246 v.

1740 - Demarcação das freguesias de Silvalde e Anta. - Arq.
Paroq. de Silvalde.

SOUTO (FEIRA)

1686 - Arrendamento da Comenda. - A.O.A. - Francisco Rodrigues
da Silva, P. Jusã, n.º 21

1689 - Emprazamentos da confraria do Senhor. - Idem., n.º 25,
fls. 123 e 125.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.

1717 - Prazo de Manuel Soares Coelho e Angélica Mascarenhas.
- A.DA - Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º 55, fls. 188.

1719 - António de Almeida Pereira de Castro, morador na sua
Quinta do Real. - Idem., n.º 57, fls. 10 v.

1722 - Legado do P.• António Rodrigues à confraria do SS.mº -
AD.A. - José Lourenço de Aguiar, Ovor, n.º 59, fls. 19 v.

1723 - Venda de cinco alqueires de milho grande anual de Manuel
Roc:trigues ao reitor do Souto. - Idem., n.º 69, fls. 48 v.

1730 - Prazo da confraria do Senhor a Francisco António. -
AD.A. - Gonçalo António de Aguiar, Ovar, n.º 66, fls. 12 v.

TRAVANCA (FEIRA)

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
133 V. e 136.

1718 - Prazo de Manuel Soares Coelho e D. Angélica Masca
renhas. - A.O.A. - Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º
56, fls. 180.

1723 - Dote patrimonial de Manuel Rebelo de Pinho. - AD.A. -
Gonçalo Lourenço de Aguiar, Ovar, n.º 59, fls. 235.
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VALEGA

1671 - Arrendamento das primícias. - A.O.A. - Francisco Rodri
gues da Silva, P. Jusã, n.º 9, fls. 107 v.

1673 - Arrendamento dos dízimos. - Idem., n.º 10, fls. 115.

1675 - Compra feita pela confraria do Senhor. - Idem., n.º 12,
fls. 171 V.

Fiança para o arrendamento dos dízimos. - lbid., fls. 187 v.

- Arrendamento dos dízimos. - lbíd., fls. 223 v.

- Arrendamento do campo do Senhor. - lbid., fls. 214.

1689 - Fiança que deu o P." João da Fonseca e renúncia do abade
António Marques. - Idem., n.º 25, fls. 105.

1698 - Prazo de Beltrão Lebrão, do Porto. - Idem., n.º 36, fls. 84 v.

1705 - Arrendamento das miunças. - A.O.A. - Pascoal Godinho da
Silva, Ovar, n.º 44, fls. 49.

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
147 V., 148, 148 V. e 156.

Prazo da confraria do Senhor. - A.O.A. - Gonçalo Lourenço
de Aguiar, Ovar, n.º 55 fls. 76 v.

1717 - Dote do P." Domingos da Silva. - Idem., n.º 56, fls. 53 v.

1728 - Emigração para o Brasil. - Idem., n.º 64, fls. 197 v.

1746 - Escritura da construção da nova Igreja. - A.O.A. - Manuel
Nogueira da Cunha, P. Jusã, n.º 5, fls. 2.

1759 - Prazo da confraria de S. Gonçalo a João Marques, - A.O.A.
- José Luís dos Reis e Silva, P. Jusã, n.º 2, fls. 105 v.
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1760 - Prazo de João Alves Madaíl a Salvador Valente. - ldern.,
n.º 3, fls. 24 v.

1761 - Prazo da Comenda de Riomeão a Mariana de Oliveira Vinha
e outros. - Idem., n.º 5, fls, 1 v.

Prazo da dita Comenda a João de Pinho. - lbid., fls. 11.

1762 - Fiança para a arrematação do real para a Igreja. - Idem.,
n.º 4, fls. 30.

1763 - Fiança para a arrematação do real para a Igreja. - lbid.,
fls. 136 V.

Prazo do morgado Sebastião de Almeida Pinto de Morais
a João de Resende e outros. - lbid., fls. 196.

- Contracto da fundlção do sino da Igreja. - Idem., n.º 5,
fls. 108.

1764- Fiança par:a a arrematação do real para a Igreja. - lbid.,
fls. 172 V.

1782 - Fiança para o arrendamento do real para a Igreja. - A.O.A.
- Manuel Carlos Fradinha, P. Jusã, n.º 3, fls. 1

1783 - Fiança para a arrematação das sepulturas, eirado da torre,
tumba e esquife. - A.DA - Manuel Coelho de Carvalho
P. Jusã, n.º 2, fls. 23 v.

1814 - Nomeação do cobrador, caixa, administrador e pagador do
produto dos quinhões da campanha de Manuel Ramos. -
A.DA - João José Saraiva de Leão, Ovar, maço 5-3, fls. 6.

Contracta entre os sócios da campanha Manuel Ramos. -
lbid., fls. 31.

Cópia de documentos do arrais da campanha de Manuel
Ramos. - lbid., fls. 83.
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1815 - Prazo do Dr. Joaquim Celestino Albano Pinto a José Valen
te de Oliveira. - Idem., maço 5-4, fls. 121-

1816 - Outro contracto de emprazamento entre os mesmos senho
rio e caseiro. - lbid., fls. 144.

Prazo do Dr. Joaquim Celestino Albano Pinto a Domingos
da Silva. - lbid., fls. 157.

Escritura de obrigação a Frei José Soares, carmelita cal
çado. - lbid., fls. 176 v.

1841 - Prazo do Capitão Inácio Pereira da Silva Guimarães a João
José Pereira de Azevedo. - AD.A. - António Maciel de Oliveira

Dias, Ovar, maço 7-7, fls. 94.

1855 - Prazo da Junta de Paróquia ao P." Manuel de Pinho de
Almeida e Cruz. - A.O.A. - António José Garcia, Ovar, n.º 7
fls. 37 V.

VEIROS

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
146, 146 V. e 154.

1732 - Dinheiro emprestado pelo p_• Manuel João Vaz, Comissário
do Santo Ofício de Veiros, morador na sua capela à cam
panha do Bandalho. - AD.A. - José Lourenço de Aguiar,
Ovar, n.º 67, fls. 78 v.

VERMOIM

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
261, 265 e 265 V.

1721 - Dote patrimonial que faz a abade José da Silva. - AD.A.
- Gonçalo Luorenço da Silva, Ovar, n.º 58, fls. 108.
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«Espinho; A Praia das Nossas Avós,

A Praia das Nossas Netas»

Por SOUSA COSTA



ALGUMAS FONTES MANUSCRITAS PARA A HISTORIA LOCAL 77

VILAR (VILA DO CONDE)

1716 - Donativos para a guerra contra os turcos. - D.G.T. - fls.
249 e 252.

Referem-se à confirmação da Igreja paroquial os documen
tos seguintes, relativos ao Convento de Santo Tirso (A.D.P.):
n.º 23, fls. 26; n.º 189, fls. 179, 263 e 308; n.º 270, fls. 11 v.,
14 14 v. e 20 v.; n.º 271, fls. 49; n.º 274, fls. 69 v.

As presentes notas documentais registadas respeitam, em ge
ral, à nossa região, pois é evidente que o nosso notariado de Pereira
Jusã, Ovar e Feira serviu, em primeiro lugar, os seus povos. Não
obstante, vai uma ou outra nota relativa a meios diferentes, ourida
no dito notariado ou noutras fontes.
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Evoquemos. Consideremos. Recordemos Espinho - Terra, des
de que viu a luz, por obra e graça de Espinho - Mar, até à nossa era.

Entremos na área da memória. Espinho não se povoou e ur
banizou no fito de fazer do mar o seu balneário, o seu sanatório,
o seu recreio, ao contrário da Granja, da Aguda ,Miramar ou Foz.
Povoou-se, por indústria do próprio mar - ele próprio, num im
pulso utilitário, a convocar o pescador do Furadouro, que no verão
lhe disputava a sardinha, primícia sem igual em mares do Oriente
e Ocidente, e a estabelecê-lo no âmbito do seu condado ,e a pro
porcionar-lhe os mimos das suas águas. Assim mesmo. Porque a
terra de Espinho, no princípio, tal qual a do Velho Testamento, era
era vazia e vã. E a desolação cobria a face do elemento sólido e a
vastidão do elemento líquido.

Espinho - Mar convocou os pescadores ali do Furadouro -
tão pertinho, que os baixios do Furadouro ouvem pulsar o coração
das ondas de Espinho. E disse-lhes, no seu ciclo estival, acariciante
como o ruge da seda:

- Amigos e vizinhos. Escutai-me. Andais o botar pela borda
fora o suor do vosso rosto e os remos das vossas campanhas, em
busca do pão de cada dia - a sardinha da minha lavra, pequenina,
não o nego, pequenina e saborosa como a mulher da marca da lei.
Deixemo-nos de desperdícios insensatos. Vinde cá, vizinhos e ami
gos ! - Olhai a levante. Toda a terra vazia que vos fica a esti
bordo, toda ,ela isenta de cancela ou cacos de vidro, podeis tomá
-la por vossa, que da posse desde já vos dou quitação. Erguei
ali a vossa tenda. Meia dúzia de tábuas bichadas, dois punhados
de palha centeia é quanto banda ao curto sono da sesta - que
o outro, o sono grande, cá estou eu, se Deus quizer, para o embalar.

Desta sorte, sem repartirdes os bofes com o vento, que
nunca vo-los soube agradecer, é só pordes o remo fora da tenda
e logo a rede a sair-vos das águas, a regorgitar dos dízimos e
primícias da minha abadia - assegurado para as noite lúgubres
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do Inverno o agasalho do ninho e o cibo dos passarinhos. Ouvi
ainda, ó vós que gemeis ao arranque dos remos: - A essa terra
vazia e vã, dei-lhe o nome de Espinho - pois a termo por espinho
de vã e vazia soberba ! Fazei-a crescer e multiplicar na regra do
Criador - o espinho, tai e qual o da roseira na pernada da rosa,
volvido em sentinela dos seus bens de raiz. E então, no calor e no
frio, amanhã e sempre, ficareis a deleitar-vos a este toque de alvo
rada, em que vibra o calor do sol e o pique da maresia:

- Espinho viva ! Vivinha da costa ! A dez reis ... a dúzia !

E o Furadouro ergueu a sua tenda na terra de Espinho, face
a face de Espinho - Mar.

Isto ocorreu no século XVII - ontem, a bem dizer, os sinos
de então os mesmos que em nossos dias anunciam baptizado e
mortório.

Os pescadores do Furadouro levantaram aqui os seus pa
lheiras, albergue da época do Sol e da safra. Depois, deliberaram
estabelecer-se definitivamente no sítio que lhes fornecia honras
e proveitos. Daí a nada, verificaram quanto é falível a lisura do
vizinho e amigo, em questões de negócios - amigos amigos, ne
gócios à parte. Por isso, Hharqa dos palheiros, abriram o seu por
tinho de abrigo - o povoado sob a protecção da capelinha da
sua Senhora da Ajuda.

Não que ele, hoje cordeiro a balar ao ouvido da terra, sua
mulher, de repente, não se sabe porquê, talvez por ciumeira do
vento, um doidivanas que em altos brados lhe desafia a esposa a
segui-lo, sacode-se de fúria, brame de leão. Bate, morde, devora.
Não _guarda respeito sequer aos am.qcs. aos que grangeia a fa
zenda ao sabor dos caminhos ondulados que o traga mouros lhes
deu por serventia. E só a sua Senhora da Ajuda consegue habili
tá-los, nos transes da fúria brava, à sorte grande do regresso ao
aconchego do ninho !

Muito bem. A colónia piscatória firmou-se no sítio, há me
nos de três séculos. No século imediato, se cresceu, cresceu coisa
somenos. Entra no século XIX, no século estúpido - estúpido, meu
Senhor ! ele que criou à sua imagem e semelhança, a praia que
aí tendes a venerar-vos, tão deligente e inteligente no governo do
seu património ! E foi no século XIX que expeditas famílias da
Terra da Feira, rechinadas no seu Purgatório pela canícula de
Agosto, descobriram o Paraízo de Espinho e correram a confor
tar-se, dos brazidos da fornalha, nos refrescos da beira mar.

Está criada a praia de Espinho, filha adoptlva da Terra da
Feira: - da nobre donatária de fulgurante castelo requeiro, dos
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mais belos paradigmas da arquitectura militar do nosso nobiiiárto
castrejo.

A colónia piscatória do Furadouro, concelho de Ovar, criou,
a colmeia móvel de Espinho, também piscatória do seu ofício -
Gaia, a chamá-la a si, pelo vínculo espiritual da freguesia de S.
Félix da Marinha; pouco depois, Ovar, cabeça administrativa e re
ligiosa do Furadouro, a disputar-lhe o vínculo e a vincular o novo
povoado à freguesia de Anta.

No entretanto, à Terra da Feira pertence a dignidade de mãe
adoptiva da praia de Espinho - motivo porque não ficaria mal
pedir-lhe a benção, se hoje curássemos de tais velharias.

Foi a Terra da Feira que deu início à estação balnear. Foi
ela que lhe saboreou os primeiros frescores marinhos. E se não
foi ela que lhe vestiu o primeiro fato de banho - é que nesses tem
pos, o banho, negaça de Satanaz para perdição das almas, cons
tituía, em quase toda a Europa, um atentado contra o pudor.

Lembremo-nos de que a principal afronta de Maria Antonieta
à França, a formosa e juvenil Delfina a ingressar nos jardins es
corregadios de Versalhes, não foi o vir da Austria - inimiga tra
dicional da Pátria de Luiz XIV. Foi o trazer na bagagem - uma
banheira.

- Credo! - persignou-se toda a França hortodoxa, contun
dida pela banheira nos seus escrúpulos tradicionais: - A Delfina,
toma banho! Tem pacto ... com o Porco Sujo! - e marcou-a na
espádua, desde essa hora, a ferro candente.

Mesmo nos fins do século das luzes, século XIX, na casa
mais ufana dos seus brazões, seria fácil descobrir um tesouro es
condido. Era impossível tropeçar numa tina de zinco!

Recordemos o Mestre Caldas Aulete. Professor em Lisboa.
Contemporâneo dos serões das Laranjeiras. Autor duma cartilha
de higiene da língua, a Gramática Portuguesa do seu nome. Apesar
disso, porque uma senhora das suas relações se lavara ao levantar
da cama, ao lir para a mesa, as vir da rua ,era uma porca!

- Precisa lavar-se um ror de vezes ao dia. Limpo sou eu -
acrescentava, sincero. - Eu não preciso de me lavar senão ... uma
vez por semana.

Banhos, nesses tempos galantes, só os da pia do baptisrno
- e parciais. Após os do baptismo, os da Igreja, a sêco, prelúdio
dos festejos da boda. E era tão pertinaz a intolerância pelos banhos,
que muita boa gente ... até dos de igreja requeria dispensa ...

Basta! Tenho estado a referir-me à praia de Espinho que não
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tomava banho, a Espinho, praia das nosas bisavós - bisavós dos
bisnetos da minha criação.

É: indispensável, é urgente, para não morrermos d·e tédio ao
longo da jornada, avançarmos no tempo, até mesmo no espaço,
a fim de nos aproximarmos de Espinho, praia dos meados do século
XIX; de Espinho, praia dos nossas avós de quem eu fui neto, de
quem foram netos os dois sexos de minha infância. E torna-se,
senão urgente, pelo menos indispensável, justificar o títudo desta
palestra, o seu enunciado pronunciadamente feminista: - Espinho
- a praia das nossas Avós; a praia das nossas Netas.

É: que, se a abelha é a vida do cortiço, a mulher, não o
duvideis! - é a vida da praia - outorgando-lhe, com a vida da
sua força de atracção, o tempero amável da sua graça.

A praia, sem o concurso da mulher, seria o mesmo que o
altar sem o concurso do celebrante - o altar lá estava, e os
santos, e os castiçais, e as jarras, e os fieis. Mas era como se o
altar estivesse deserto - nem os santos fariam o milagre de res
sucitar os fieis de sono.

A praia, sem a mulher, seria o cortiço sem a abelha - o caldo
sem sal, o mar de Espinho sem vívínha da costa, primor da Criação
marinheira.

Assim, a mulher, na praia, desempenha o duplo papel de ele
mento de atracção e núcleo de aglutinação - sereia, atrai o nave
gente; o navegante atraído, aglutina-se, consagra-se em torno do
seu canto.

Sereia? - Perdão! Perdoem-me a anacronismo as nossas
netas - se alguma por mercê, se dispôs a ouvir o voz do ante
passado. O anacronismo só poderia ser grato ao ouvido das nossas
avós - das que foram sereias, se ainda ousassem tentar o nave
gante.

Reatemos o fio quebrado pela nota explicativa.
Expliquei o título da minha palestra - na convicção de que

Espinho de hoje, o dos vossos dias, sem o concurso das nossas
netas, agora na força da linha aero-dinâmica, seria carlinga sem
asas.

A praia de Espinho das nossas avós teve por cabouqueiros
mores, atraídos pelos veraneantes da Terra da Feira, em primeiro
lugar o comendador Sá Couto, senhor da fábrica de Oleiros; a
seguir, calcurreando-lhe a pegada, Alves Moreira e Bandeira de
Melo. Os três esforçados píonelros, a trindade dos rnilaqres, os
bendeírantes de Espinho inóspito, encorajaram os iniciados da Feira;
alentaram o pé de meia dos pescadores substituiram os primitivos
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Praia de Espinho nos principios deste século

Praia de Espinho em 1908
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palheiras, taboado e palha centeia, os pescadores na faina pro
gressista, por moradias estáveis, de pedra e cal - albergaria dos
banhistas vernnegos que se iniciavam no culto pela água e o ar
salinos.

Nessa idade não se falava em urbanismos - chavão mo
derno de instituto arcaico. Existia há muito, anónimo. Já o babi
lono e o egípcio o haviam praticado em grande escala. O que nes
sas idades se desconhecia era a Comissão Estética - às vezes
retardadora colectiva das melhores iniciativas privadas e públicas.

x,
O Município da Feira interviu na urbanização de Espinho,

apetrechado do seu esquadro e do seu lápis, no sentido de srncro
nisar o passo do burgo nascente. Nisto, a urbanização do povoado
em ronceira marcha, marcha perturbada pelas questiúnculas intes
tinas da família, que vinham de longe, a mãe inclinada ao miguelista,
o pai ao pedrista, o solo estremece como a um abalo císmlco. Um
silvo agudo sacode o ar. O que será? É uma idade nova que surge,
ao silvo do vapor, ao estridor do ferro. É o comboio que rasga o
sulco trepidante e fecundo no seio do areal adormecido. É o estú
pido século XIX a fazer estupidez! O calendário marca a ano de
1867. A urbe nascente arregala o olho estremunhado ao apito da
locomotiva. O agregado em movimento procura acelarar o passo
sob o comenda do tan-tan da grande velocidade. Grande veloci
dade! Trinta à hora! Um assombro para os que veem dos nove. -
Ando a nove! - os nove do cavalo a trote, pois os penitentes
dos carroções do Oliveira, para se deslocarem do Porto à Foz,
distância percorrida hoje num abrir e fechar de olhos, faziam tes
tamento e confissão geral. Saíam do Porto jovens Telêmacos; en
travam na Foz desconjuntados Matusalens!

A esfregar o olho, a escamotear o bocejo, Espinho juvenil
acerta o passo e o relógio pelo caminho de ferro. Edifica mais casas.
Abre mais ruas. Quanto mais casas edifica, menos casas tem -
porque o coeficiente da azáfama progressista, é ultrapassado pela
desproporção da afluência de pereqrinos.

Em 1870-75 - as nossas avós já a darem flor e fruto - a
praia de Espinho ostenta já, dignamente, o título de praia, tudo
condicionado a esse fim, desde as suas casas, as suas ruas, as
suas praças, os seus hoteis, as suas hospedarias, à sua Assem
bleia, aos seus cafés, às suas diversões, às suas salas de jogo.
É a praia de Espinho contemporânea de Ramalho Ortigão - o
Ramalho moço em toda a pujança da sua ramalhai figura, um
metro e oitenta fora a cabeça - como dele disse Junqueiro, ao
apresentar o amigo em tertulia amiga de Madrid. Sim. Também
eu. Eu também apresentar-me, nos mesmos termos, às pessoas ami
gas, olhando apenas à altitude exterior:
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- Aqui me têm! Um metro e oitenta ... fora a cabeça ...
Esprnho contemporâneo do Ramalho moço, do grande Ra

malho que eu tive a honra de conhecer pessoalmente em anos
avançados.

Velho? Não. Moço. Sempre moço. Um moço de oitenta anos.
- agilidade de corpo, virilidade de espírito, frescor de graça que
não se sentiam diminuidos ao pé da mais reinadia colegiada de
vinte anos.

A praia de Espinho contemporânea de Ramalho Ortigão tras
ladou-a o cronista-mor do século XIX para as crónicas da Praias
de Portugal. O agregado urbano era constituído por dois bairros -
o bairro velho e o bairro novo. Este, voltado a Nascente, na regra
do costume - os novos põem os olhos, em regra, no Sol que
nasce. O velho voltado ao Poente - ao Sol que mergulha no mis
tério do mar da noite. O novo, o que tinha por núcleo central a
estação do caminho de ferro - o ponto de partida para as mar
chas acelaradas da mocidade - o encontro dos centros vitais do
cosmopolitismo de hoje, de amanhã, de sempre. O velho, o que
se acomodava perto do mar - olhos fitos na estrada flutuante que
foi a via triunfal da glória de ontem, que ninguém sabe onde nos
levará amanhã.

O bairro velho desdobrava-se em torno da Praça Velha,
onde ficava a moradia Sá Couto, a capelinha da padroeira, e talvez
a fonte do Mocho, relíquia da infância da praia. Desdobrava-se em
ruas estreitas e tortuosas, em ruínas esfarpadas, varandas de pau,
"empenadas e barrigudas", com crianças semi-nuas ao ar livre, com
mantas e redes às janelas, "tudo muito característico - assinala o
cronista-mor - e dum pitoresco oriental». Ao bairro novo perten
ciam as vivendas puxadas ao ostentoso - algumas delas observa
Ramalho, "duma certa grandiosidade burguesa». Destacavam-se na
comunidade as dos Marqueses da Graciosa, do Cardoso Valente,
do Pinto Bastos. Alternavam com as moradias, os hoteis, o Hotel
Particular o Hotel Bragança, o Nova Estrela. O cronista inclina a
pena, em vénia cortez, diante do Particular - propriedade da sen
hora D. Maria da Glória Vilas-Boas. Era neste bairro que se levan
tava o edifício da Assembleia, que se reqtstavam os melhores ca
fés - alguns deles, os mais frequentados com suas roletas e seus
baralhos anexos.

As diversões da praia começavam pelo banho.
No tempo de Ramalho já se tomava banho, em Portugal -

hábito que teve por início o banho de mar, decretado pela Moda,
a única religião ecuménica praticada, sem rebeldia herética, desde
a Suécia gélida à Nubia ardente.

O banho em casa veio depois, mercê de animosa lide do
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próprio Ramalho, na arena das Farpas, a bem da higiene do corpo
de cada um, base da higiene da alma colectíva.

Os primeiros banhos em Espinho, e da Foz, e da Póvoa,
tomavam-se ao toque da missa d'alva, Os banhos das donas enver
gonhadas, das virgens prudentes, irmãs no pejo comum. Envergonha
vam-se de que as vissem praticar ... o atentado contra o pudor.

O banho chie, o banho tom, o banho da gente d'alqo -
nesse tempo ainda não havia o grémio da gente._. bem - eira de
manhã, das nove às onze. Tomava-se no fato consagrado pelo uso.
Uniforme amplo, hermético, macisso, cortado em flanela azul, de
xadrês, com debruns de nastro branco - percursor do escafrando
dos mergulhadores de hoje. Uniforme composto de touca, estilo
cogumelo, também de flanela, também debruada de nastro; sobre
casaca, cingida à cinta das vespas anfíbias por cinto da mesma
matéria prima; calça do mesmo tecido, a abrir em boca de sino,
por obra do fôlho repuxado sobre o pé; o pé, por seu lado, a bran
quejar sob a fôlho e sobre o sapatinho de pano.

Bem. Se hesitamos em considerar este uniforme percursor
do escafrando, o escrúpulo cessa diante do fato de macaco. Era
o fato de macaco - na primeira das suas metamorfoses, ainda
com abas de sobrecasaca e aderências de nastro. Poderíamos cha
mar-lhe também, sem desdouro para a sua pudibunda dignidade,
o saco da morte macaca - o saco executivo em que o gran-sultão
da Turquia afogava as suita nas ... que se permitiam comer a maçã
sem licença do dono.

Donas e donzelas, couraçadas de flanela contra as frechas
do portequeslnho valente, adiantavam-se para a onda, mãos dadas,
como em jogo de roda, no jogo os papás, os manos, os namorados
- às vezes, quantas vezes! os Cirineus da esposa ou do esposo!
Todos no ar soberano adequado a feito temerário. Elas, a rir, mas
em passinho cauto, deliciosamente tímido. E com o seu gritinho aqui,
sua indecisão ali, arripiavam-se ao contacto frio da areia. A roda
giratória detinha-se ao encrespar da onda, leão rompante que se
lhes levantava no caminho, a juba hirsuta de espuma. E se eles,
os varões, lhe recebiam o embate, varonilmente, a pé firme, para
o mergulho da ordem, elas, mais esquivas ao açoite, recusavam,
saltaricavam, chapinhavam as águas espumosas da ressaca. Uma
ou duas, mais animosas, molhavam a cabeça, sacudiam a touca -
ronilhas mansas a tomar banho no bebedouro.

Sim, senhor! Havia banhistas, sexo gentil, que tomavam o
seu banho integral - repassados de água como a alga ao emergir
da vaga.

Refiro-me às que frequentavam o banho, não em obediência
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à Moda, mas por sujeição ao médico - que lhes receitava o choque,
um, deis, três choques, consoante o caso clinico a submeter à
acção da hidropatia marítima.

Ramalho Ortigão não se refere, no seu livro, nem a estas,
nem àqueles banhistas. Compreende-se. Viveu na idade do saco
- das banhistas ensacadas em costaneiras de baeta ou flanela. Fa
miliarizou-se, desde menino, com o casto espectáculo. No curso
luminoso da sua longa vida, Ramalho faleceu em 1915, não conhe
ceu outro uniforme de banho, não suspeitou o advento da banhis
ta ... casta, fora das muralhas de flanela. Pelo que, considerava o
saco de flanela tão natural, tão imutável na indumentária da banhis
ta, como a pelissa de lã na vestimenta da ovelha. E daí portanto,
o silêncio da sua pena em face do espectáculo de Eva uniforme
menteb blindada contra as sortidas do Demo. Eu é que noto o
contraste. O contraste entre a praia de ontem e a praia de hoje.
Porquê? Porque vi, com os meus olhos, a praia dontem, o autên
tico Purgatório de Eva. Eva condenada à pena da reclusão perpétua
no xadrês de flanela por força do pecado oriqinal. Porque vejo a
praia de hoje, Eva indultada, outra vez no Paraíso, casta Suzana
até sem baeta sem nada, sobre a livre nudez?

A banhista de choque era conduzida ao banho nos braços do
banheiro. Por vezes furtava-se à onda - reduzia o choque a semi
cúpio. Mas era sensacional o grupo escultório de banhista e banhei
ro, ela nos braços dele. Compunham um bloco vivo que nos re
cordava a Grécia da Mitologia e da Beleza.

Tranquilizem-se V. Ex.". Não vou jurar que ela lembrava
Friné e Praxitéles. Friné foi ao banho do golfo Sesónico, não en
gaiolado em baeta de xadrês, sim olimpicamente desnuda, como
consta do mármore ainda hoje enlevo dos nossos olhos. Praxitéles,
ao tomá-la nos braços para a conduzir à imortalidade, no mármore
da Vénus de Gnido, não trajava jaleca de serguilha, ensopada até
aos ossos - soltava dos ombros a sua clamide de nobres pregas,
verdadeira púrpura de realeza.

A banhista de choque ia ao banho, .encardernada na sua
baeta. O banheiro tomava-a nos braços, revestido da sua serguilha.

Um ligeiro parêntesis: - havia também a banhista de choque
transportada à água por dois homens, de cadeirinha, sentada nos
pulsos cruzados dos condutores. Não era esta, entretanto, a que
nos oferecia perspectivas de maravilhoso mitológico.

Era a que se abeirava do banheiro, dum só, e lhe entregava
corpo e o lençol - corpo que ela sopesava nos braços, o lençol
ao pescoço, e galhardamente baldeava na vaga - em choque, se
o corpo se submetia à operação: se fugia ao mergulho, em semi-
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cúpio. No lance em que o herói erguia o corpo nos braços e
metia direito ao mar, nós, os espectadores da cena, se a banhista
era formosa, comovia-nos como se assistíssemos ao rapto de Pro
sérpina por Plutão, deus infernal. Plutão com a filha de Júpiter
nos braços, a meter ao império das águas, como na Mltoloqla,
para as núpcias do Inferno !

Assistia-se todas as man-hãs ao rapto de Prosérpinas em
Espinho, Foz, Póvoa - nós, os rapazes do meu tempo, sim, se a
raptada era formosa, com inveja dos heróis mitológicos. Oferecer
-nos-íamos mesmo ao sacrifício, se os senhores Jupiteres, papás
das Prosérpinas, não presidissem à façanha de bengalão na dextra !

A propósito: - a moral obedece à Moda como a sombra
à luz. Muda de parecer conforme a lei decretada pela Moda, única
lei obedecida - a única que se parece com a que faz despertar
o Sol todas as manhãs e levantar a treva todas as noites.

A moral de ontem achava respeitável o saco de baeta de
cretado pela Moda. A moral de hoje escangalhava-se de riso, se
no banho aparecesse donzela, jocista que fosse ! - enfardelada
no saco das minhas irmãs !

Das minhas irmãs? Da minha filha ! O saco vigorou para
além da primeira Grande Guerra.

Não havia rapariga, por mais vinculada que estivesse à lei
de Deus, capaz de afrontar a praia couraçada no saco da casti
dade - nem a troco da vida, sob a ameaça da morte !

Pois as Prosérpinas da minha criação, ao saírem da água
só porque a baeta molhada se lhe colava às formas, denunciando
certos emblemas mais reconditos do sexo, corriam para o lençol
do banheiro no aflição de Eva, rôto o véu da inocência, ao vestir
a folha de parra !

Falamos do recreio do banho na praia das nossas avós.

O cais da estação, à chegada do comboio, semelhava arraial
minhoto - alegria ,bulício, luminárias de galanteios, girândolas de
cumprimentos. As nossas avós todas de coquinha, à Mimi Pinson.
Qual a dona ou donzela que se atrevia ao ar livre, mesmo na
praia, desvendando o feitiço das longas tranças? Soltas? Isso,
era exclusivo do noivo - a ocultas da mamã. O marido só podia
admirá-las, no recato sagrado do tálamo, como se dizia no grémio
dos que tinham que perder,

Coquinha, a cinta de vespa ampliava-lhe o seio em promon
tório, dom supremo da mulher desses tempos. O busto sinuoso
emergia-lhes das saias balão - sinos grandes em marcha, os pés,
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às escondidas, a badalagem repiques de festa.

Era decente ! Era belo ! Era sumptuoso !

Os nossos avôs esses ostentavam barba à passa piolho;
bigodões à Victor Manuel; chapéu alto; sobrecasaca constitucional;
calça à direitos do homem.

A locomotiva apitava ao longe. Todo o mundo palreiro se
calava e afluía à zona das carruagens - carruagens e locomotiva
de lotação reduzida, embora de via larga, a locomotiva também
de chapéu alto, as carruagens maneirinhas, não os vastos salões
de hoje ! como as dos americanos do Chora e da Carris.

E todo aquele mundo hospitaleiro ,largava a disparar as
salvas do estilo em honra e louvor dos recem chegados conhecidos
e desconhecidos - estes e aqueles, pertencessem ao clero, per
tencessem à nobreza, fossem damas ou cavalheiros, usassem gar
nacha, sobrecasaca ou saia balão, todos revestidos de guarda-pó:
- dezenas de braços, amáveis guindastes, a descerem da carrua
gem dama melindrosa, de coquírrha, saia balão e guarda-pó até
quatro palmos abaixo da cintura.

O guarda-pó, no período das lutas liberais, teve o prestígio
activo do bacamarte e da urna - do bacarmate contra os inimigos
da Carta; da urna a favor dos amigos da Constituição. Não havia
bispo ou cónego, juiz ou conselheiro, virgem louca ou virgem pru
dente, em trânsito na mala posta ou no comboio, sem o apenso
do guarda-pó - arma dupla, contra a poeira das estradas e a
favor da economia doméstica.

Não ficava por aqui o rol das diversões de Espinho na era
das nossas avós. Havia as burricadas e pie-niques à ria, à Gra
ciosa, à Borralha do lnclito Ramalho. E quanto a pie-niques, Rama
lho distingue os de certos magnates portuenses em que eram
obrigatórios o alguidar, «com a infalível sapatelrada-, e a borra
cha de quatro quartilhos, hidrópica de vinho da Companhia.

Além disso, quer de dia quer de noite, a Assembleia con
servava-se em sessão permanente.

As reuniões nocturnas tinham por figuras centrais a pianista
amadora e o poeta - duplamente amador.

A pianista amadora atacava o piano, com sanha insanável e
ademanes românticos, tangendo a Prece à Virgem ou a Balada de
Weber. O poeta amador, melena desgrenhada e olhos fatais, de
clamava, soluçante, a mão direita nos vôos da declamação, a es
querda pousada nas costas da cadeira, o Noivado do Sepulcro ou
os Suspiros de Luiza - as mamãs, filhas e amigas, aos grupos,
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no rodapé da sala, assistindo ao Noivado ou carpindo os Suspiros,
cada grupo entrincheirado nas prosápias do seu sangue, ou no
balanço dos seus livros caixas. Em certos grupos, segundo Rama
lho, destacavam-se damas que se consideravam pelo menos prin
cesas. Essas cavavam fossos profundos entre as suas torres de
marfim e o logradouro da burguesia. Só baixavam a ponte leva
diça e desciam ao raso do sangue rubro em atenção aos Lancei
ros e à Quadrilha Francesa.

Estou a ouvir a marcação, estou a ver os passos e as mesu
ras da Quadrilha, vivaz no meu tempo:

- Dames á la droit ! Chevaliers á la gauche ! Pas en arríére
- comandava o chefe, o seu francês, quantas vezes, mais gui-
lhotinado do que o da Revolução no Terror. Havia quem lhe aben
çoasse a sangradura, como coisa legítima. Eram os namorados e
as namoradas que, à sua sombra benigna, nos passos de dança,
ludibriavam as sentinelas paternas, encostando, um au outro, seus
ternos corações.

Em numerosas noites - assina Ramalho - o piano da As
sembleia transformava-se num monstro. -O tigre ruge, o lobo uiva,
o mocho pia, a serpente assobia, a rã coacha, o jumento zurra
e o piano serra", atacado pela troca-teclas. calamidade social só
comparável à do troca-tintas.

A pianista troca-teclas, se lhe pedem que vá ao piano, faz
-se rogada, arma beicinho. Geme que sabe pouco, quase nada.
Mas, do seio da família rompe uma voz que diz:

Não é tanto assim. A minha filha, o que é, é muito acanha
da. Não há como ela para tocar os Dois Foscarís. Vá, menina,
toca para estes senhores aquele bocadinho dos Dois Foscaris ...

A menina - neste momento solene continuaria a dar a pa
lavra a Ramalho, se não precisasse reduzir os termos da escritura:
- a menina adianta-se para o instrumento do crime. Aceita o bra
ço do peralvilho que a conduz ao piano. Meneia a cabeça em jeitos
de cisne a vogar para o comedouro. Principia. Ataca o bocadinho.
Engana-se. Torna a enganar-se. Troca as teclas. Atropela as no
tas. E «acaba por confundir os Dois Foscaris de Verdi, com os
Dois Renegados do Snr. Mendes Leal».

Em face de tais atropelos, observa o cronista-mor, são cinco
as prendas que recomendam as meninas de hoje ao assento con
jugal: - "bordar cães e araras de veludo com olhos de contas;
fazer flores de papel; fazer compota de pessego; marcar lenços
com anagramas de fantasia - e não tocar piano".

Falta dar ao arrolamento dos prós e contras da praia de
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Espinho das nossas avós outra disposição substantiva apontada
pelo ramalhai Ramalho: - a exaltação patriótica dos banhistas de
Espinho pela sua praia querida. Exaltação exclusiva e intransigente.
Não admite paralelo entre a sua praia e qualquer outra. «Considera
os que tomam banho noutra praia como adversários, quase inimi
gos». A fúria contra os banhistas da Granja não tem barreiras.
Se num compartimento da carruagem do comboio se juntam duas
famílias, uma de Espinho, outra da Granja, tem-se ao vivo a fero
cidade da luta entre as duas famílias rivais, em Verona, as dos
Capuletos e a dos Montechios, a família de Romeu, e a família de
Julieta, estes a amarem-se no mar de sangue de pais e irmãos
na chacina. Os homens não se encaram. As senhoras olham-se
re revés, de baixo para cima. As crianças que frequentam Espinho
voltam as costas ou fazem piruetas às que frequentam a Granja.

Perdão. Acrescentemos mais uma verba ao arrolamento: -
e preço do aluguer de casas e dos hoteis de Espinho dessa época,
praia então considerada de preços astronómicos. Casas de aiuguer:
- oscilavam entre duzentos reis e quatro mil e quinhentos por dia
- estas a mais de libra, ouro. Hoteis - mil reis a diária, quinhen-
tos reis o jantar, à mesa redonda. Ultrapassava o preçário de qual
quer Palace internacional de Lisboa.

Registemos, além disso, o maior acontecimento de Espinho
na era de Cristo de 1874: - a baleia morta, que deu à costa.
Trinta metros de comprido e seis de diâmetro ! O Chaby, se já
existisse, acomodava-se-lhe na cova dum dente. Deu conversa para
semanas a fio !

Isto passava-se, mais piano menos piano, mais exaltação
menos exaltação, mais baleia menos baleia, na praia de Espinho
das nossas avós.

Seguiu-se-lhe a praia de Espinho das nossas mães - essa
já acentuadamente diferenciada daquela quanto ao elenco balnear
do mês de Agosto. Era o mês em que numerosa colónia
de Zamora a Salamanca, de Burgos e Madrid, os pulmões gre
lhados nas fornalhas de Leon e Castela, vinha em busca do bál
samo das brisas sedativas do Espinho mar - agradecendo-lhe o
bálsamo no salero dos seus movimentos, nas castanholas e pan
deiretas de suas hablas e de seus risos.
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É ainda Ramalho, nesta altura já nas Farpas, e em data
que vai desde 1880 a 1887, quem nos descreve, a primor, o Espi
nho dessa data. - «Imaginem uma grande feira - começa por
descrever. Largos arruamentos rectangulares. Lojas para a direita,
lojas para a esquerda, com grandes tabuletas de legistas do Porto,
sucursal deste, sucursal daquele, sucursal daquel'outro. Circulando
no macadam uma espessa multidão rajada de tipos diversos de
forasteiros. Famílias espanholas, famílias beiroas, famílias lisboetas,
famílias do Porto". Sublinha o aspecto das meninas de tournure,
chapéu de palha Carlos IX e botinas por engraxar; os tocadores
de realejo; os rabequistas da Marselheza; os mendigos de roma
ria. "Tudo isto - acrescenta - bole, mexe, rabeia, de cá para lá,
e de lá para cá, no grande arruamento central a que chamam o
Chiado", numa animação de arraial, "repicada de pregões, de mú
sica feirense, do tilintar do dinheiro nas batotas e do estoirar dos
foguetes na estação, aos comboios em que chegam banhistas no
vos". Recorda os doutores, hóspedes do Hotel do Porto. «Espi
nho é com efeito e por excelência - anota, sorridente - além da
costa célebre da sardinha, a piscina consagrada da magistratura".
Alarga-se na evocação dos grupos compactos de cavalheiros ido
sos que em tons de afabilidade honesta, não pueril, declinam a
palavra colega - "colega! coleqa !- Relata a comoção da esposa
do Juiz de Direito em passeio com a irmã do doutor Delegado, a
dizer à colega desvanecida:

- Meu marido, desde que chegou, até hoje, tem vinte ba
nhos e doze causas despachadas ...

Inúmeras as batotas do Chiado, «filiais das lojas dos Loios
e dos Clérigos". A Celeste Império parece-lhe «Um estabelecimen
to inteiramente respeitável e digníssimo". Nem câmara de deputa
dos, nem liceus nacionais, nem galerias de belas artes, nem salas
de conferências científicas e literárias, nem juntas de paróquia, nem
cabidos, nem colegiadas, reunem o conjunto e cooperação de ca
valheiros tão distintos, tão ilustres, tão idóneos e tão venerandos
- conclue cronista emérito - «como os que ora vejo presentes,
em torno do pano verde, no âmbito desta espelunca» !

Basta uma placa de dois tostões e uma simples palavra para
qualquer provinciano se aproximar dum senhor Conselheiro - coisa
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Esplanada do mar em 1920

Esplanada do mar em 1935
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mais difícil em Lisboa, do que em Roma ver o Papa. Basta aproxi
mar-se do pano verde, jogar a placa e dizer: - «Piso no valete ...
com o snr. Conselheiro».

Torna a pôr em relevo a animosidade entre a praia rumorosa
de Espinho e a praia silenciosa da Granja - a praia do -tout Paris»
e dos ócios elegantes. Louva os dons da Natureza e do Homem con
jugados no activo da praia da Granja - os seus densos arvoredos,
as suas formosas vivendas, as suas tílias, os seus breaks, os seus
janotas, os seus estadistas. Em especial a sua «rica moldura de
pinhal, ampla e espessa como um caixilho de velho veludo genovês,
verde escuro, realçada pelo límpido espelhamento do mar». Recor
da as senhoras sentadas em -fauteuíls» de junco, com um gran
de ar de castelãs burguesas, de olhos armados e fixos sobre as
joelheiras das nossas salças, sobre a nódoa do nosso veston, so
bre a verruga do nosso nariz». Afirma que Espinho tem a aristo
cracia da Granja atravessada na garganta. "A Granja é a espinha
de Espinho. E no entanto - proclama o diestro das Farpas: «Ó dor !
a es::.e belo boudin de sangue azul, que constitui o antigo mundo
escolhido dos granjeias, acha-se hoje adstrito, em contrapeso, pela
fatalidade das circunstâncias, um suplementar chouriço de vinha
d'alhos- !

Espinho - isto acrescento-a eu, ao inventário de Ramalho -
tinha, a par da Granja, a sua nobre aristocracia, em que sobreleva
vam os vultos exemplares de Alves Martins, o grande Bispo de Viseu
- tão grande que, contando-se por centurias os bispos da diocese
ainda hoje, se se disser só Bispo de Viseu, ninguém vê senão
D. António Alves Martins; e, além dos do Bispo de Viseu, os vul
tos dos Marqueses da Graciosa, dos Condes da Foz d'Arouce,
dos Condes de Agueda, das Devezas Visconde de Beires, e tan
tos outros varões assinalados!

Depois da praia das nossas mães, bem diferente da praia das
nossas avós, retrata-se-me na memória e na saudade a praia das
nossas irmãs. A praia de Espinho das nossas irmãs, sim senhor!
Aquela que eu frequentei, em era remota, quando, acossado pelo
calor de Trás-os-Montes e por certos impulsos cardíacos ... descia
ao povoado. Aquela que eu enxerqo agora, na poeira da distância,
transfiguarada em real e verdadeira ilha dos amores - onde as
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nossas irmãs, e nuestras hermanas, cada estação, faziam dez vezes
o milagre da multiplicação ... dos amores prtrneiros.

Amores p·rimeiros repito. O amor, no meu tempo, tinha o
prestígio e a categoria do rei absoluto. Tinha a sua pragmática de
catalogação por números. O ritmo cronológico dos reis do mesmo
reino e mesmo amor. Amor primeiro. Amor quarto. Amor sexto. O
pior era que, aí pelo duodécimo, os feitos mais notáveis dos res
pectivos reinados baralhavam-se de tal sorte, que o historiador que
procurasse virá-los a limpo, já não sabia quais os feitos do pri
meiro e do últlmo.

Não assim o primeiro amor nascido no berço de Espinho.
Esse, mesmo que nascesse sob o signo do rei de ouros, nunca
se baralhava com os demais. E ftcava na história como o mais abso
luto. Rei que relna - não rei figura decorativa. Recordo este,
aquel•e, aqueles. E tenho a sensação de que vejo desfilar numero
sa dinastia, na púrpura gloriosa da mocidade, sob os esplendores
dos cenários de estonteante Danúbio Azul. Por certo mergulha no
húmus· desse alimentar sedimento de recordação inefáveis a raiz do
seu afecto vivaz, pela vila de Espinho d'então, pela cidade de Espi
nho de hoje - pela mui bela cidade de hoje.

A praia de Espinho das nossas irmãs e de nuestras hermanas
era, tirante um ou outro pormenor de perfil apagado, a prara de Es
pinho das nossas mães - a que evoquei, a traço rápido, mercê
do lápis flagrante de Ramalho, nos apontamentos das Farpas. Era
a mesma a composição urbana da colmeia, com o seu Chiado, e
a sua dança do vira, irmãs e hermanas no rodopio do vai-vem do
macadame; com os seus estabelecimentos comerciaís: as suas fi
liais do Porto; os seus cafés, as suas jogatinas. Eram os mesmos
os sacos de flanela, fitados de branco, das elegantes à hora su
prema do banho - os mesmos os banhos tímidos com jogos de roda
e gritinhos arripiados; os mesmos os Plutões dos raptos das pro
sérpinas, as Prosérpinas nos choques e semicúpios das suas ante
cessoras. Nós, os rapazes, os Tritões daquelas Nereides, nesta
Ilha dos Amores, é que, depois dos vinte anos, em vez de trombetas
dos Tritões mitológicos, usávamos bigodes à Kaiser, leões rompan
tes por guias no escudo heráldico da faohada.

Na Assembleia é que já não vigoravam nem o mesmo piano,
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nem os mesmos poetas. Era frequente ouvir ao piano pianista de
nome internacional. Nas recitações ouviam-se poetas de alta escola.
Além disso, os Lanceiros e as Quadrilhas cediam a vez ao Pas de
Quatre, sucessor burguês do aristocrático minuete, inchado de vé
nias ,palatinas e intermezos de valsas; e ao Cotillon, friso movediço
de marcas pitorescas e surpresas sensacionais, cujos pares mar
cantes adquiriam o prestígio dos santos milagreiros - isto, por
não estarem ainda no altar, nessa data, os ases do esférico ..

No Espinho dessa data falava-se no Hernâni Devezas e serio
rita Carmen Baseiga; no Armando d'Alva e D. Henriqueta de Len
castre; no D. Fernando del Rio e D. Madalena Damasio, grandes
das marcas de Cottllon, como hoje se fala no ... neste, naquele gran
de da bola.

Nas távolas quadrilongas de cada casa de jogo não havia di
vergência sensível: - pontificavam os mesmos: monsenhores, os
mesmos conselheiros, os mesmos mag·istrados, os mesmos sacer
dotes, pontífices maiores e menores do pano verde. Eu só uma vez
celebrei no culto, sacristão de tão conspicuos Sacerdotes Magnius.
E por força de intrépida aparada, em pleno, fui parar à casa de pre
go- donde sai, vitorioso, arvorando por insignia o prémio de con
solação dos engeitados da sorte - feliz aos amores: infeliz ao jo
go ...

Recordo alguns dos concorridos e estrepltosos Cafés dessa
era, da era em que Espinho foi promovida a cabeça de concelho: -
entre eles o Penmsular, o Chinês, o Madrid, o Central. Cada um
e todos, à margem da roleta e do baralho, despicavam-se no desafio
dos aperitivos fixadores do cliente - bailarinas de categoria; can
tores de cartaz; sextetos de mestres, recitativos selectos. No meu
ouvido, à semelhança dos búzios marítimos, ressôa agora o gorgeio
de aliciantes vozes de enlevo e sedução. A de Concha Sierra? A
de seúorita Castellanor? A de seüorita Mariscai? Ouço a toada
embiagante de violinos, como o de Hierro: de violas, como a de
Galvez, de violoncelos, como o de Casais - Pablo Casais, então no
viço dos verdes anos, já na pujança artística. da maioridade. E nunca
esquecerei a plangência nostalgica das quttarradas de Manuel Man
silha, Ernesto de Castro, Vitorino Guimarães, guitarradas e víolas
afinadas pelo diapassão castiço de Coimbra.

Creio que foi em Espinho, num dos seus cafés, que vibrei,
pela primeira vez, à arcada de Carlos Dubini, à arrancada de Oscar
da Silva, em ,triunfal dueto. Creio que foi em Espinho que ouvi, mais
duma vez, o violino de Henrique Cerneíro - arco efémero de violi
nista, frágil de corpo e forte de emotividade.

Recordo, em especial, a noite maior das minhas Mil e uma
Noites balneares. Mil e uma? Dez miil, nos sonhos de que me povoa-
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ram os horizontes. Uma só ... Nem urna. Meia noite ... na marcha ver
tiginosa que as reduziu a nada - o retardador das honras más, es
caqueirado pelo acelerador dos boas horas.

A noite maior - maior na elevação, menor na duração. Creio
foi passada no Café Central. Das altas personalidades que a torna
rarn grande é que me lembro bem. Alexandre Braga, filho, já orador,
dos raros; Fausto Guedes Teixeira, já poeta, dos e-leitos - ambos
já bachareis em Direito como toda a gente.

- Perderam ao jogo - anuncia, ao vê-los entrar no café,
um amigo querido, no lance a prestar vassalagem a sua alteza, o
amor ... primeiro.

O par ilustre aborda a única mesa de vago na sala,.- sala
fulgurante de beldades espanholas e portuguesas. Beldades Portu
guesas, sim! Manda vir café e absinto - o absinto desses tempos
tinha má fama, era a «serpente verde,, que impregnou de peçonha
as Flores do Mal, de Baudelaire, e com certa responsabilidade nas
orgias de metro e cinismo dos Verlaines autênticos e de contrafac
ção.

O par infeliz ao jogo, afogava na peçonha do absinto a des
fortuna do pano verde.

De súbito, Alexandre Braga põe-se de pé. Não cambaleia -
quase nem osci'la. Amansa a juba negrn. E cálice na mão, olhos em
fogo, olhos e cáiice assestados numa teoria de deusas e semideusas
que no Olímpia de Espinho se designavam por Conchas e Pepitas,
dispara ofuscante improviso, cortado de re"lâmpagos de génio, em
honra e louvor da União Ibérica.

- Juro-o, à fé de quem sou: - ao clarão dos relâmpagos,
que abrazavam de fulgidas auréoias Pepitas e Conchas, todos os
lusíadas presentes, ceguinhos, se consideravam aptos a assinar ven
cidos. Nun'Alvares, o próprio, se aparecesse no transe, estou em
crêr que quebrava o gládio d'Aljubarrota. E eu, e o meu amigo, va
leu-nos, a cada um de nós, o nosso Anjo da Guarda - sim, porque
eu também tinha o meu Anjo da Gaurda, na inocência dos seus olhos
cândidos a defender-me do abismo.

Aplausos, entusiasmo, vivas.E nunca poderei esquecer os ve
teranos das aias de Aljubarrota e Valverde ali aquartelados, Quase
todos, pelo menos ... conseihelros de Estado. Eram eles os mais im
prudentes nos vivas à União.

Saudosas recordações da mocidade! O que será de vós,
Conchas e Pepitas dessa era, tão ligeiiras, tão leves, tão salerosas!
se viveis ainda - derreadas sob a sobretaxa do tecido adiposo, moe
da corrente na barca de Caronte, para a viagem de ida ... sem volta!
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Amainada a tempestade dos entusiasmos, levanta-se Fausto
Guedes Teixeira - o cantor «das noites lindas de Esptnho-, o ami
go, o irmão de Alexandre Braga, o que, sobre a campa do grande
orador, gravou estes versos de bronze e ouro:

Bendita a dôr que a ele nos irmana!
E a terra que pisou, lhe seja leve,

Como quiz tornar leve a dôr humana!

Fausto levanta-se. Não ergue o cálice. Sacode a cabeleira.

Muito pálido, muito trémulo, olhos fítos na mulher, presente
na sala, que era o seu amor ... impossível, soluça um soneto.

Seria este que vou trasladar? Não sei. Era um soneto dos
seus, belo como este, dominador como todos. Soluça-o a tremer,
a hesitar, as lágrimas nos olhos:

Eu não consigo habituar-me à ideia
De te fugir e não te vêr! ...
E como os olhos, sinto a alma cheia,
De lágrimas que, em vão, tento reter.
Não tenho neste mundo outro prazer;
E debalde a razão diHgenceia,
Preso que estou a ti, como a um dever,
Obrigar-me a partir esta cadeia.
Consigo sempre tanto do que eu quero!
Só não posso matar o grande amor,
Que me enche de amargura e desesperol. ..
Põe nos meus os teus olhos, condoída!
Sê p'ra mim uma irmã, seja o que fôr,
Mas qualquer coisa, enfim, na minha vida!

Meu Deus! O efeito desta súplica, deste soluço, cara a cara,
endereçado à sua musa!

A sala ergeu-se, num sacolejo de vaga. Até as selioritas da
colónia estrangeira, como se o coração lhes tivesse traduzido a dôr
do soluço, aplaudiram, chorando, a súplica do Poeta - a suplicada,
essa, fria, de pedra e cal, alheada de tudo, como se não tivesse ali
o dicionário!

E, pronto! Perdoem-me o desvio do caminho direito. E agora,
vamos depressa! São mais quatro, cinco minutos de jornada. Vamos
meter a praia dos nossos netos ... no quadradinho dum bilhete pos
tal - dum bilhete postal de praia, o mais sintético de todos. Não
que, onde nada há que fazer, o tempo não chega a nada!
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. Os autores da praia das nossas avós foram os pescadores do
Furad_ouro e as gentes da terra da Feira.

_ . Os autores de Espinho Terra das nossas netas foram o Espi
nho-Mar e a grande velocidade - aliados insignes e laboriosos, de
mãos dadas, a destruirem e a construirem destruirem a praia velha,
a construirem a nova cidade.

Em certo transe, em 1834 - há mais de um século - o
Espinho Mar olha para a sua terra, palheiras, no grémio de palheiras,
e· diz-lhe de má conduta:

- Multier e amiga. Não te quero em a.ndrajos, como consorte
sem sorte nenhuma! Ou mudas de roupa, ou dissolvemos o matri
mónio:

Este foi o primeiro aviso - lançado pelas águas equtnocíals,
como disse, em 1834.

Aviso lançado por imposição das obras de Leixões - procla
ma-se aos quatro ventos. Eu nunca frequentei Humbold, e cursei de
leve Michelet, no meu tempo os Padres Mestres dos ofícios solenes
do Mar. Mal me recordo dos versos de Ossian, o bardo escoces do
século 111, o bardo que melhor auscultou o coração da Atlântico.
Mas, pelo que vejo, observo e comparo, quase me atrevo a jurar
que as obras de Leixões intervieram nas invasões de Espinho, co
mo qualquer de nós nas invasões francesas!

As obras de Leixões iniciaram-se em 1834. Ficaram concluidas
em 1892.

Às invasões de Espinho iniciam-se em 1834 - cinquenta anos
antes das obras. Repetem-se, várias vezes, até 1870. Recrudescem
de violência em 1896 - quatro anos depois das obras completadas.
Nesse ano destroem oitenta prédios. Em 1897 abatem e devoram to
do e burgo primitivo, incluindo a Praça Vejha, célula-mater do agre
gado urbano, destruindo a casa histórica do Comendador Sá Couto.
fica. ainda no seu posto de vigia, sobranceira ao abismo cavado
pelas águas, a igreja paroquial, a Senhora da Ajuda - promovida
a matriz por esforço comum do Cardeal D. Américo e Conselheiro
Correta Leal. Os pescadores retiraram a imagem primitiva da Pa
droeira, a deles, para a capelinha deles, onde passaram a venerá-la.

Espinho Terra luta, heroicamente, denodamente, contra os as
saltos de Espinho Mar - recuando, mas fortificando-se, mas en
trincheirando-se, contra as suas incursões. As incursões cessam des
de 1898 a 1904 - seis anos de tréguas, à vista do porto de Lei
xões!

Em 1904 o mar levanta-se outra vez. Desta vez destroi a ma-
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triz - fazendo recuar o povoado dezenas de metros e com o povoa
do a linha férrea. Novas tréguas. Construiu-se nova matriz. Cons
troem-se muralhas contra a cavalarta das vagas - os célebres es
porões da engenharia hidrálica de Von Haff. O invasor volta ao as
salto - a nova matriz engolida dum trago, as muralhas dissolvidas
em espuma. E até o próprio edifício das Socorros a Náufragos, à
semelhança daquele herói marinheiro de Victor Hugo, que, sendo
filho do mar no mar se afunda e se perde acaba por cair e perde-se
ao embate dos vagalhões. Em 1943 Espinho inaugura o seu Mare
Nostrum, a sua grandiosa piscina - trabalho de ·Hércules em que
o semi-deus da força veria, desvanecido, nas recreios da natação,
os braços lindos de Dejanira, a cabeça· voluntariosa de Onfale.

-Quero mais e melhor! - ruge Espinho Mar. E o traga mou
ros avança de lá em tal ímpeto, que devora balaústres; passeros e
casas da nova Avenida Marginal, o flanco da Piscina na ementa por
sobremesa.

E agora, pergunto eu? Ainda por obra das obras de Leixões?
E a trégua de quase sete anos - quase os sete de Jacob, ao ser-

viço de Raquel, pastora bela ... E as outras tréguas, as anteriores,
as seguintes, antes e depois de Leixões, de três, de quatro anos?

Sim, porque o mar, o nosso mar varonil, não la mer, o mar
feminino do francês, ou é o Jacob ou Herodes - no trato de sua
mulher, a terra, agora a cobri-la le beijos e blandícias; logo a açoi
ta-la e a cuspir-lhe maldições!

Além disso, não consta que o Mar, ne mantes nem depois
das obras, te·nha faltado ao respeito à Granja, à Aguda, a Miramar,
friso de belas vizinhas de Espinho, e mais ao alcance das cóleras
de Leixões.

Sigamos a nossa rota. Deixemo-nos de problemas ... de costa
acima. Digamos, singelamente, em conclusão:

- Há males que vêm por bem. E nunca, como no caso de
Espinho, de modo mais edificante se cumpriu a sentença.

Eu sei. Muitos descalabros! Muitas ruínas; Muitas lágrimas!
Mas sem os calvários do Inverno, não haveria as ressurreições do
Primavera! E se puzerdes nos pratos da balança, num, as lágrimas
derramadas, no outro os risos de triunfo, vereis que os risos com
pensam as lágrimas.

Não há dúvida! Diante de Espinho Terra, a de hoje, recordo
o burgo maltrapilho de ontem. E tenho a impressão objectiva de
que vi descer S. Miguel Arcanjo à arena, na luta contra o Dragão -
e de que, vencida a batalha, o vejo agora no posto de triunfador,
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em sua datrnática de festa, por capacete a Matriz, contemplando o
inimigo a seus pés - dentro em pouco, preso e arrematado pelas
grandiosas obras hidráulicas em curso.

Isto assente, resta-nos perguntar: - para que mostrar-lhes
a praia das nossas netas - se os leitores, de othinhos novos, a vêm
melhor do que eu, por meus velhos olhos? Basta que na ciência
do que foi ontem, lhes chame a atenção e a admiração para o que
é hoje.

Digna de atenção e admiração - ela que em poucos anos,
no espaço de meio século, menos dum credo na vida dum aglome
rado, atingiu a maioridade legal por acção convergente do Mar e
da grande velocidade, o Mar a destruir e a impulsionar a grande Vie
locidade - o comboio, o auto.o telefone, o beton, o cimento. Dei
xou de ser a tutela do Porto, a sucursel dos comércios. indústrias e
actividades supranumerárias da capital do norte. Promoveu-se a ge
rente e caotteí, em solidária conjugação dos tempos e modos duma
vida autónoma e superior. Deixou de ser o viveiro a dias - viveiro
de Estio, no Inverno cemitério. Passou a ser viveiro de todo o ano,
com sua população fixa e seus berços vitalícios. Vestiu-se a seu
gosto, pelos figurinos da Moda. Promete calçar-se do bom e do
melhor.

Cuidado com as jóias de uso diário. Ou a opulenta e umbrosa
esmeralda, que lhe confirme o diploma de Costa Verde, ou coisa
nenhuma. Esses vasculhas que lhe puseram no seio, que não são
árvores, que parecem pinceis de barba e escovas de dentes, que
não dão sombra, nem beleza, nem madeira, tem o ar dum riso es
carninho em detrimento da Costa Verde.

Tudo novo - ruas, jardins, praças, pérgolas, vivendas, hoteis.
Até a matriz - esta, a de agora, meia encosta, abençoando céu e
terra lá de cima, sem excluir o mar que Hle profanou as irmãs. Tudo
novo. Até o Casino, - agora, sob a regime do jogo condicionado,
acusando certo desfalque nas altas patentes que mantinham o fogo
sagrado do pano verde. Tudo novo. Até as banhistas. - Pudera! Se
enfeitassem a praia de hoje com banhistas velhas, eu mesmo, que
sou velho, batia em retirada. Banhistas novas, novas no frescor da
juventude e no frescor da indumentária. Novas no corpo e nos cos
tumes. As que engeitaram o complexo e tenebroso saco de flanela
de banho das nossas avós, das nossas mães, das nossas irmãs, e
se entregaram ao mar, sob as bençãos do Sol, no mármore sintético
da sua luminosa nudês! Luminosa, no princípio, evidentemente. De
pois, baça. Depois, sombria. O So1 a fundir em bronze o mármore
original.

Alto! Nada de maus juízos! Falei em nudês. Mas não cuidem
que me permito fulminar anátemas contra os seus direitos, porque
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venho do saco do pudor do meu tempo; porque é dos canones exal
tar os costumes do nosso tempo e enxovalhar os do tempo em cur
so.

Nada disso! Bota de elástico? Confesso o meu pecado: -
sou, sim senhor! Não imponho, porém, aos meus filhos, muito menos
aos meus netos, a minha bota - por vezes bem difícil de descalçar,
De resto, se algum sarcasmo me belisca os brios, nenhum como o
da fábula da Raposa e as Uvas. Só estão verdes, as uvas de que
andamos ougados e não pudemos tragar ...

Não. Não exorcismo o nu - ornamento supremo, mármores
e bronzes ao desafio, das praias daquém e além mar. Bronzes e
mármores da monumental piscina da praia de Espinho das nossas
netas.

No princípio, confesso, recebi-o com certas reservas men
tais. Bota de elástico tnarnonlvei, creio nos mandamentos da lei do
Amor, como nos mandamentos da lei de Deus. Ora o Amor foi de
nunciado pelo comunismo, após a Revolução de Outubro de 1917,
como o Burguês número um - o maioral da Cidade Burguesa.

Em volta do Amor se estabelece a Família. Á sombra da Famí
lia enraíza a propriedade. Daí a necessidade da guerra ao Amor.
Daí a guerra sem tréguas e sem quartel à coluna mestra da Cidade
Burguesa.

O capitão-mor da confl.agração contra o Amor, o Pedro Er
mita da cruzada vermelha contra o Infiel, foi Lunatcharski, psicólogo
arguto, Mestre supremo da Arte de manobrar os cordelinhos que
transformam a sábio da Grécia em condescendente fantoche. Foi ele
o Comissário de visão perspicaz que tirou o chapéu e a meia às
damas do Ocidente burguês, atrelando-as assim ao cilindro do nive
lamento.

Decidida a grande cruzada, recrutou brigadas de legionários
da palavra e da escrita. Lançou-as contra o maioral, quer no interior
quer no exterior do País - brigadas constituídas por discípulos do
Dosto"iewski, o Profeta máximo da ideia nova; de Gogol, o criador
de almas mortas em corpos vivos: de Turguenefev, o pregador da
guerra civil entre pais e filhos. Pôs em linha de batalha os Roma
noffs, os que vêm no pudor o primeiro obstáculo à marcha natural
da humanidade; os Alexeovs, os que consideram o Amar a primeira
gri,lheta pelo homem chumbada ao tornezelo da mulher; os Rosanov,
os que prescrevem, consoante a regra da Apocalipse do Nosso
Tempo, que Deus é igual a Sol; Sol igua'I a Sexo - Sexo-Sol, fonte
de toda a vida.

A prédica não bastava, entretanto, para a destruição da cida
dela do Amor. Era preciso o reforço do quadro vivo: - e Luna-
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tcharski aparelhou, mobilizou, lançou ao assalto .o nudismo sub
versivo, através dos Ballets, das· revistas, dos desportos - expor
tando a prédica e o quadro para o Mundo burquês.. bem ernpaco
tados, via Alemanha .e América. do Norte .. A Alemanha - observava
o psicólogo - aceita e difunde, porque está connosco, -:---.lsto ocor
ria em 1918; a.América do Norte recebe e irradia, porque, _País novo,
delira com a novidade ..

O nu, inimigo do Amor? Porquê? - perquntar-rne-ão agora.
Porque o Amor é filho do mistério e da sedução. Morre no lance
em que o mistério arranca a venda e reduz a sedução· a nada. Eva,
começou a ser amada na hora em que criou-o mistério da folha de
parra - a distinção que a promoveu a mulher. Antes da folha de
parra, ela era, exclusivamente, animalmente, a fêmea. Não incutia
amor. Despertava cio. Logo, a folha de para, e seus derivados, linhos,
cetins, púrpuras, tornaram-se aliados vitalícios do Burguês número
um. Despir a mulher, era reconduzi-la ao estado animal. A prédíca
obraria o resto, daria o golpe de misericórdia ao indesejável.

Mas a prédica fez marcha atrás, ao verificar que. a morte do
Amor conduzia ao abuso sem regra, à extinção da espécle, ao sui
cídio universal.

E o amor aí está, fraquinho, talvez, amamentado ao biberon
das conveniências. A brincar com o nudismo. E ainda, e sempre, a
chamar o senhor Abade às bençãos dos bodas; a gratificar o bom
sacrlstão pelos repiques do baptizado; a florir de bébés a areia
fluva das praias; a dobrar o arame farpado em torno do patrimó
nio da família.

O nu não o matou. Debilttoü-o, apenas. Creiam os moralistas:
- nem sequer se tornou o colaborador da Serpente. O colaborador
da· Serpente continua a ser o costureiro.

A Serpente, induzindo Eva ao pecado original, que passou
logo a não· ter oriqlnalldade nenhuma, não tinha eni mira o pecado
singular - mas sim obrigá-la a esconder o 'que mostrava, criando
o tal mistério, casando-o com a sedução, dando à luz o amor, depois
do Amor, o pecado mortal - este sim, o -rnaior, o melhor corrector
do Inferno!

Sem o estofo e ~ agulha não existiria o Amor. A Humanidade
não teria o seu território atravancado por cordeltnhos de poemas líri
cos - inspirados pelo que se não se vê, insuflados :p·elo que se pre
sume. Sim, Laura, Beatriz, Dinaméne, na nudês do ºprincípio, não
subiriam à imortalidade - a indumentária, o linho", o cetim, a púrpura,
é que transportaram ao sobre humano, o que, sem eles, ficaria ao
nível do natural. Não existiria o Amor, nem o seu filho espúrio Pe
cado Mortal. o· que-tem por castigo o. fogo eterno!
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O estofo e a agulha, tornando o feio em bonito, estilizando as
arrogâncias da carne excessiva, foram o descalabro da virtude e
a glória de Satanaz.

Por isso eu, se pudesse, proibia o nu. Mas só o que desa
credita. Mas só o que não se conhece. Mas só o que falta à con
tinência devida ao sóbrio: - a ressaca agressiva do osso, ou a
maré viva da gelatina, aquela e esta submetidas aos diques do casa
cão e da saía de arrasto.

Proibia também ... - mea culpa! Cá está o velho bota de
elástico a querer impor o seu calçado ao moço de sapato de borra
cha, natural ou skitétíca.

Proibia só mais isto. Sim. Porque sou o primeiro a reconhe
cê-lo: - se os novos calçassem pelo meu pé, não eram novos.
Eram velhos.

Proibia só mais uma coisa. A coisa da Idade do Sintético e
do dinâmico que deveras ofende os meus mel~indres de antepassado.
Proibia o Manual da Civilidade ultra smtétlco e ultra dinâmico de
certos moços actuahzados no trato com as nossas netas - desde
as que ornamentam a faustosa piscina de Espinho, às que comungam
nos acontecimentos internacionais da bola.

Nós, os botas de elástico da minha criação, ainda sob a in
fluência retardada do Werther, adorávamos as Carlotas -pálídas co
mo um entardecer do Outono". Por vezes adorávamos as róseas,
como claras manhãs de Abril.

Em qualquer dos casos, ao tíc-tac de botina de Oarlota no
asfalto armávamos em leque. E arrulhavamos, se o tlc-tac provinha
dos dezoito anos de pálida e morena Carlota, genuina morena:

V. Ex.•.. _ é a samaritana da fonte da minha sêde. _.
Ou suspirávamos, se ela era rósea e legítima loira:
- V. Ex.•... luz dos meus olhos, deixou-me ceguinho o co

ração ...
Ou aplaud'iamos o coimbrão que num baile de estudantes, ofe

recendo uma chávena de chá a uma dona, Oarlota ou Elvira, lhe dizia,
em tom de calernbour:

- V. Ex.• parece-se com esta chávena. Porquê? Porque «elle
est ... plekre de bon thé-.

Bem. Concordo. Revogava a pragmática ultra sintética de
hoje. Mas, agora sim, chegamos ao termo da jornada! - mas não
restaurava o cédico xarope da flor da laranjeira de ontem. Nem o
uso e abuso da dulcíssima xaropada, nem este trago de dinamismo
sintético ... do brinde de certo moço, a uma das nossas netas: {

Eh, pá! Você é uma pinga bestial!

Porto - -Conventínho de Contumll- Agosto de 1949
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PERSONAGENS

Colombina
Pierrot
Fada
Ninfas (grupo)
Mãe
S. Vicente de Paulo
1.º Meliante
2.º Meliante
'Mendiga
Guarda
Trovadores

A cena desenvolve-se num Parque ajardinado.

O monumento onde ficam as estátuas fica um pouco ao lado do
centro do jardim. É debruado com canteiros de flores e outras plan
tas.

Desseminam-se, como composição, candeeiros tipo jardim, bem como
canteiros com flores e árvores diversas e tudo o mais que possa
dar aspecto semelhante à realidade.

O assunto é desenvolvido conforme a ordem dos personagens acima
indicada. A cena passa-se de noite, com iluminação coada e pro
jecções de cores, quanto a alguns quadros.

CENA NUM JARDIM

Monumento com duas estátuas rodeado de canteiros floridos. Ilu
minação com efeitos coloridos. (1Ela Colombina. Ele Pierrot) em
posição amorosa, olhando um para o outro.

Primeiro quadro

Fada - (Entra em cena, percorre o jardim ondulando em ritmo
musical. Por fim pára em frente do monumento e levanta o bastão -
como em magia se costuma fazer - simulando dar vida às estátuas,
Saindo em seguida da cena, ondulando. A primeira figura a movi
mentar-se é o Pierrot que começa a esfregar os olhos sonolenta e
preguiçosamente. Quando os abre, em redor com admiração, como
fascinado e fita ansiosamente Colombina, que também começa a
mexer-se).
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Pierrot (olhando-a com ternura) - Quando demoras a acordar, meu
amor, fico inquieto e sinto ciúmes dos teus sonhos e só sossego
quando teu formoso corpo começa a sentir a vida aflorar na tua
boca esse encantador sorriso! (chega-se mais para ela).

Colombina - Como és pouco confiante e por demais injusto! Pois
não sentes que, mesmo a sonhar, são para ti os meus pensamentos
e que te pertence o meu eterno amor?

Pierrot - Perdoa-me, Colornbina, mas sou tão cioso do teu amor
que, a cada instante julgo perdê-lo, apesar de te sentir presa ao
meu destino, nesta materialização de encantamento e, se assim não
fora, sentir-me-ía 'infeliz, quando a nossa amiga Fada ... nos chama
à vida com o seu misterioso condão ... Não acreditas? Vamos, põe
os teus olhos nos meus e esquece esta nuvem - que nem sequer
deu ténue sombra - e repara para o céu, onde as estrelas hoje
parecem mais brilhantes e carinhosas, pelo acenar da sua brunida
luz!. ..

Colombina (com certa admiração) - Sim ... já dei por isso, como
também reparei no encantador ambiente que nos envolve, mais
atraente que em outra vez alguma! Sinto ainda que andam no ar
os aromas das flores e dos beijos das avezinhas que, em noivados
recolheram aos ninhos, cantando a sinfonia dos seus amores!. .. E
não tens também reparado, Pierrot, que os rouxinóis voam sobre os
canteiros chilreando a sua alegria de viver, aurindo o nectar das
flores, sem as macular, perfumando as bocas para em seguida,
com a sua ternura infinita se beijarem? (Prende-lhe as mãos com
ternura, sorrindo amorosamente).

Pierrot - Eis a razão de viver de todos os seres, como imperativo
da sua existência, que vem da mão de Deus! ... Mas escuta: em volta
de nós também nasceram flores lindas e aromáticas, de pólen doirado
e doce (apanhando algumas) beíjerno-las neste feliz instante tão ape
tecido, perfumando as nossas bocas para gozarmos a felicidade que
tanto procuramos. (beijam demoradamente as flores em conjunto).

Colombina - Como é perturbante este perfume que penetra nos
sentidos e fica na Alma como mística da natureza, que enche de fe
licidade todos os que o aspiram!

Pierrot - E nos leva ao contacto de tão ansiado desejo ... (inclina-se
para a beijar, mas ela põe-lhe a mão na boca e aponta-lhe certo
ponto do jardim).

Colombina - Silêncio que se aproxima uma sombra ... (guardam os
dois silêncio) são as Ninfas do bosque... murmura ela baixinho
(e ficam os dois em posição de estátuas ...).



LITERATURA REGIONAL 111

Segundo quadro

AS NINFAS DO BOSQUE

(As Ninfas são representadas por raparigas vestidas de branco com
véus fartos a ondular, e executam evoluções de dança acompanha
das pela música e envolvidas por luzes de côres. Saem como en
traram dançando silenciosas).

Pierrot ;(depois de deixar a posição de ·estátua o que faz logo que
as ninfas saem). - Como são maravilhosas! ... Mais parecem figu
ras aladas, perfeitas, perfeitas imagens do sonho! Elas são o adorno
musical em sinfonia graciosa deste maravilhoso Parque e nelas se
reflete como primado de encantamento, a luz puríssima do luar, a
vesti-ias de prata! Que pena Colombina, que fujam tão depressa!

Que fascinação!... O bosque, estará sempre em festa, maravilho
samente alegre?

Colombina - Que lindas coisas dissestes, meu amor. Parece haver
em ti um pendor elevado para a poesia, e crê que talvez um príncipe
poeta, não tivesse encontrado expressões mais elevadas para elo
giarem as lindas figurinhas do bosque, pois só uma sensibHidade
altamente inspiradora, pode fazer nascer tão bela apreciação, comu
nicativa de valioso impressionismo, que sinceramente me tocou o
coração! Será porque sentimos roçar por nós os seus vaporosos
vestidos, por nos ter prendido a harmonia e graciosidade dos seus
bailados, pelo palpitar dos seus corações e pela felicidade que nos
transmitiram os seus sorrisos? ...

Pierrot - Um tanto por isso, mas primeiro deixa que retribua o que
acabas de me dirigir, pois é, inegavelmente, uma superior apreciação
que saiu da tua linda boca! Como me sinto feliz por ouvir a tua
inteligente apreciação tão belo devaneio, que sinceramente consi
dero adorável. Não estaremos nós já irmanados no mesmo supremo
Idealismo que algo superior nos juntou para estes destinos terrenos
e efémeros, através dos maravilhosos poderes da nossa Fada?

Colombina - E porque não ser assim? Somos prisioneiros do
mesmo destino, nesta cela rela reflorida de primavera eterna! Co
locaram-nos aqui como enfeite, o que parece não acharem a na
tureza suficientemente bela? Não, não foi esse o sentido, pois creio
que representamos o mais elevado triunfo do espírito creador dos
artistas de eleição, como toque de luz humaníssimo no meio de
tanta coisa bela! E não queres, meu amor, que a poesia nos em
bale? ...
Pierrot - Os enlevos que sentimos pelas coisas que seduzem as
aimas, são preciosos atributos da nossa percepção: perfeita poesia
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dos sentidos. Se assim não fosse, não seria chamada a nossa aten
ção para as maravilhosas e lnesquecivels manifestações do Deus da
creação, que são magnífico exemplo as pombas, quando se mistu
ram com as nuvens, de alvura imaculada, nos seus vôos para o in
finito, como a quererem descobrir os caminhos do céul , ..

Colombina - Sim ... elas são do céu! ... Na sua emigração para a
terra, trazem consigo a 'candura, tornando-se em perfeitos símbolos
de paz, mas o mundo parece não as ver!._. Meu Deus, quem me
dera poder beijá-las quando poisam no meu colo, arrulhando o seu
amor! Para mais, pressinto-as acarinhar-me como brisas de hori
zontes distantes e inebriantes! ...

-Pierrot -= Meu amor, as nossas bocas estão a perder o sabor do
nectar das flores que beijámos. Porque nos descuidamos, pois, em
apaixonantes deveneros quando podemos saciar a sede que senti
mos, neste tão ausente momento .de vistas indiscretas? (chega-se
mais para ela). ·

Colornblna - (Afasta-o brandamente, impondo-lhe silêncio e, aponta
alguém que entrou no jardim - É uma sombra - diz - inquieta
e fugidia.,. talvez um drama de certas almas (ficam em silêncio).

Terceiro quadro

(Ao fundo, na penumbra, vagueia uma srlhueta de mulher, trazendo
nos braços alguma coisa, anda a procurar um sítio onde a possa
poisar. Por füm coloca-a num banco do jardim. Ajoelha, fala e chora
baixo. Depois de certo tempo levanta-se e recua vagarosamente,
sempre a olhar para o que no banco deixou e vai esconder-se, fi
cando a espreitar por largo tempo. É que, lá no fundo do jardim
começou a divisar-se um vulto, que pelos seus movimentos indica
procurar alguma coisa. Aproxima-se do banco, .onde foi poisado o
embrulho).

Quarto quadro

Vicente de Paula (padre) - Oh! ... santo Deus! ... Mais uma, para
juntar a outras (exclama) que daqui termo levado. (senta-se no ban
co). Deixa-me ver-te "melhor meu amorzinho ... como és linda e como
olhas tão atentamente o céu! Será porque hoje ele está mais belo?
Ou são as estrelas sorridentes que de tão longe te acenam? Não
será isso não, linda flor... é talvez o meu rosto que estranhas?
Mas olha que eu já. sou muito teu amigÕ, nada receies! ... (pega nela
e embrulha-a melhor). Ainda não deste pela falta dos carinhos da
tua mãe e morrerias de certeza, se pudesse compreender quanto é
grande a -tua infelicidade! Que Deus se amercie dela, porque há-de
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ser muito grande a tempestade da sua alma! Por agora vais ter
abrigo, meu anginho e tens muitos companheiros à tua espera, que
serão teus amigos e, por Nosso Senhor, não te faltará nada! Vamos.
A noite é muito escura, mas Deus acompanha-nos! embrulha a crean
ça no capote e vai a sair, mas quando chega ao fundo da cena,
surgem-lhe dois vultos de homens).

Quinto quadro

Dois meliantes surgem (Levantando os punhais, apontam-nos ao pei
to do padre, segurando-o - O que levas aí? Pergunta um, com
voz ameaçadora.

Padre (serenamente sem se amedrontar) - Que quereis de mim e
porque estorvais a minha missão de bem-fazer? Deixai-me seguir o
meu destino e que Deus tenha compaixão de vós e vos guie por
bom caminho.

Meliantes (um deles abanando-o com força) - Anda depressa entre
ga o que aí levas, porque senão poderás arrepender-te. (puxam-no
mais para a luz e tentam agredi-lo!)

Padre - Sou um homem de bem e de paz e não tenho nada que
vos interesse - diz corajosamente - mas, já que assim o quereis
virrde, mostra-vos-ei o que levo. (procura mais a luz) Aqui o tendes
(e desembrulhou a creança da capa!)

Meliantes (recuando surpreendidos, dizem ao mesmo tempo - Vi
cente de Paula?! ... Perdão senhor!. .. (e ajoelham, beijando-lhe a fim
bria da capa, mantendo-se nessa posição).

Padre - levantai-vos, meus amigos. Sou eu mesmo! Nada tenho
a perdoar. Eu é que vos tenho a perdoar quando é certo que a vossa
intenção é proteger-me, beneficiando eu de tão elevado gesto? Não
meus amigos! Por ele bem demonstrais que sois bem formados,
preciosa qualidade do vosso coração. (eles continuam ajoelhados).

Levantem-se (ajuda um a fazê-lo). Por certo que compreendeis que
procuro mitigar tanto quanto possível as consequências das injus
tiças duma sociedade que não dá fé de que anda arredada de Deus.

Este é um pungente delito que a seu tempo será castigado, porque
para além dos seus actos, existe uma justiça Divina que saberá
julgar! E olhai que todos seremos chamados e - ninguém escapará
a prestar contas - mas também perdoará aos que a tempo e horas
fizerem mea culpa.

Meliantes (já de pé - um deles) - Somos todos ouvidos, Senhor.
Os vossos preciosos conselhos saem-vos do coração - já sabemos
a bondade com que ajudais os infelizes a sofrer a sua desdita! i:
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por isso que temos ordem de vos proteger, porque sabemos que vos
arriscais a entrar em lugares de perigo na missão de fazer bem. No
escuro não vos conhecemos e poderíamos ter cometido uma impru
dência irremediável, que fe-lizmente não aconteceu, porque Deus
está convosco!

Padre - Agradeço do coração, o que sem eu saber, queriers fazer
por mim. Há um grande fundo de bondade em vós e para que vos
encontrais nesta vida de tão graves consequências, o meu instinto
diz-me que algum drama vos tocou! Permiti, em face disso, ficar
vosso amigo algum drama vos tocou! Permiti, em face disso, ficar
regeneração: Deus o permitirá. Não duvideis da sua misericórdia!

Meliantes (um deles) - Temos cometido muitos delitos, será difícil
a justiça dos homens perdoar-nos!

Padre - A justiça é uma lei imanente, meus amigos, e o deliquente
pode nela pensar, daí o desejo de não cair na sua alçada. Às vezes
até uma mão amiga, um coração amoroso, podem fazer o milagre! ...

Meliantes (um deles) - Anda longe de nós esse coração!... Não
temos encontrado calor para nos aquecer - mesmo na nossa la
r:eira... perdemos pois o bom caminho das nossas casas, porque
de muito novos começámos a conhecer demasiadamente as ruas,
com a ignorância dos seus perigos!. .. As más, fizeram o resto ...

Nem sempre a culpa de destino é que faz perder as almas ... e con
tudo, nós nascemos com direito à felicidade de imensos seres
iguais a nós ... há quem lhe chame sorte, mas também lhe chamam
destino!

Padre - Não quero arriscar dizer que isso seja uma das grandes
e insondáveis leis que regem os seres do Mundo sob o maravilhoso
signo do "Poder Divino" ... mas, ai de nós, o destino parece uma
indestrutível verdade, que recebe qualquer .ser. Ir mais longe, não
está ao alcance do nosso raciocínio ...

Meliantes (um deles) - Seria para nós uma grande felicidade se
guirmos novo rumo, se o prometeis guiar-nos, senhor, tudo faremos
para o conseguir.

Padre - Amigos, bendigo este encontro e creia que, por Deus,
vos serei útil, só vos peço um favor ...



LITERATURA REGIONAL 115

Meliantes (um deles) - Dizei, senhor, porque, seja ele qual fôr,
sabemos que é só para nosso bem, portanto obedeceremos cega
mente!

Padre - Atendei, então ao que vos vou dizer. Embora presos pe
las vossas almas, sem dúvida pecaminosas, ficai sabendo que exis
tem remédios para curar certos males e será levado em conta de
preciosa virtude o expontâneo e sincero gesto - que aflorou do
fundo do vosso subconsciente - que há pouco me foi dado presen
e.ar e que foi praticado por vós. Deus repara nisso. O melhor, em
vós, não anda perdido ... Ninguém mais deve saber o que nesta
noite aqui se passou: o mundo tem também os seus segredos!. ..

Guardemos, pois, nos nossos corações o que seria perigoso e
menos aconselhável divulgar, uma vez que está em causa o sossego
de certas almas ... sim, almas pelas quais roçou a asa negra do
destino. O próprio remorso é sempre uma tortura que queima a
robustez do mais forte ... e vós começais agora a compreender a sua
extensão! ...

Meliante (A) - Guardaremos segredo, padre Vicente. As nossas
culpas são grandes, para que possamos acusar alguém de ter pe
cado. (a meia voz, olhando para o chão, com receio do padre). Por
que é que Deus, não nos fez conduzir por melhores caminhos? (vi
rando-se para o padre) Perdão se faço este queixume, embora me
pareça ser o rumo da nossa incerteza ... mas não tenho a intenção
de ofender a Deus!

Padre - Compreendo que esse queixume vem do fundo da vossa
alma. Ele está dentro duma natural razão: mercê da maneira de
entender de cada um. Deus fez-nos à sua semelhança, pots Ele
próprio sofreu a tentação do anjo mau e nós a isso não poderemos
furtar-nos. Temos, pois, que enfrentar com coragem a resignação,
a parte que nos toca da responsabilidade de ter nascido, lutando
contra as forças do mal que nos rodeiam. O amor de Deus, é a su
prema razão da nossa existência e o amor ao próximo é a virtude
que melhor nos pode sair da alma e que satisfaz plenamente a Deus.

O resto é mistério Divino, que neste mundo não nos é dado des
vendar!

Meliante (B) - É maravilhoso que seja assim, mas não o temos sa-
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bido compreender porque até hoje não tivemos quem abrisse ao nos
so entendimento as coisas belas que esta noite temos ouvido
da vossa boca. Creio que existe dentro de nós alguma coisa su
perior que nos acusa do mal que praticamos. Quantas vezes nos
interrogámos sobre o seu mistério, mas nunca o soubemos compreen
der e muito menos decifrar. Começa agora a fazer-se luz, que pare
ce irradiar duma estrela ... que sois vós padre Vicente! Como as
boas acções são belas e consolam as almas! ...

Padre - Sou também pecador, porque não faço o muito que poderia
fazer. No mundo em que vivemos é muito difícil passar incólume e,
por isso, peço perdão a Deus. Recapitulai por momentos no vosso
pensamento esta cena porque acabais de passar e perguntai a vós
próprios a razão que vos levou a ajoelhar - aos pés dum pecador
como eu - para lhe beijar a capa e, depois, dizei-me que força
misteriosa foi essa e se é ou não nela que reside alguma coisa que
nos eleva através duma manifestação superior que só nos pode
vir da alma. A luz Divina só pode irradiar de Deus! É uma verdade
perene que deve existir dentro de nós!

Meliante (A) - Compreendemos agora porque vos amávamos antes
de vos conhecer. E podeis crer, padre Vicente, que disso andávamos
ansiosos e foi, sem dúvida, uma força estranha que nos colocou
no vosso camirrho para nos ser grato ao coração ajoelhar a vossos
pés, pois instintivamente o fizemos!

Mliante (B) - Sim, padre Vicente, na calada da noite arriscamos a
vida para satisfação do nosso pecaminoso vício, pondo em perigo
outras vidas. Vós arricais a vida para salvar inocentes vidas! Que
caminhos tão distantes e diferentes nos separam! ... Bendito seja
o nosso encontro!

Padre - Vivei com Deus, procurai seguir os ensinamentos dos
mais altos valores morais, encarai as vicissitudes da vida como aci
dentes ocasionais e vereis que o horizonte dum dia cinzento-negro
por vezes como as más horas do nosso pensamento - se tornará
transparente e azul, como uma manhã de verão: como a felicidade
a sorrir-nosl Vinde comigo, tereis em mim o guia para o caminho da
Redenção porque Deus me ajudará. (saem os três vagarosamente
conversando a meia voz)
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VI quadro

Colombina (o grupo escultório que no -seu estado de vida, silen
ciosamente escutou o diálogo antecedente, ;volta ao seu devaneio e
por isso virando-se para o lado por onde .saiu o grupo, exclamou) -

Que missão sublime a que se votou este verdadeiro apóstolo. Per
feita alma de eleição que nasceu para tão sacrossanta cruzada de
espalhar o bem. Quantos sacrlftcios e quanta abnegação para poder
ser útil aos menos favorecidos. O mundo precisa tanto destas al
mas! ...

Pierrot - Que precioso dom de bondade este homem recebeu de
Deus, Colombina! E com que devoção trilha um dos caminhos mais
direitos para chegar até Ele, caminho que nem a todos é dado des
cobrir. Os que nasceram para altas missões, seguem a linha do
seu destino: espalhando os benefícios das suas virtudes, como ale
lulas em flor, como a pureza dos seus odores. Nada os desvia do
caminho que escolheram pelo imperativo de desígnios superiores.
É a poesia das almas de eleição a revelar a sua inconfundível beleza!

Colombina - Sim, poesia ... do coração, de santidade, em favor
das almas menos felizes, como também os corações menos sensíveis
ao apostolado do bem, fazendo-os curvar reverentes, como a sen
tirem a magia de alguma coisa superior, mercê de ambientes de
elevação espiritual.

Pierrot - Realmente, a magia deste sacerdote também nos tocou,
quer pela doçura das suas palavras, quer pelos conceitos admiráveis
e convincentes dos seus argumentos. Neste momento, quem me dera
possuir o pendor que tem este pereqrrno do amor. (e chegando-se
mais para a sua companheira) Como me sinto inferior, porque não
sei convencer-te, Colombina, para me dares a esmola duma carícia,
que te possa tornar a meus olhos a mais santa das namoradas!. ..
Vamos, Colombina, enquanto podemos respirar os cálidos perfumes
desta noite bela, que pode acabar num instante ... (inclina-se para
ela mais amoroso que nunca).

Colombina - Não sejas impaciente, Píerrot, e escuta os passos
que se aproximam. Repara é um vulto que se arrasta penosamen-
te: uma mendiga, talvez? (entra no Parque, uma figura de mulher,
caminhando com dificuldades apoiando-se num bordão. Dirige-se para
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um banco, onde se .senta, refastelando-se e monologando consigo
própria, até que 'a certa altura diz:)

VII quadra

Mendiga - Santo Deus como me custou a chegar! ... (disse a meia
voz) Já não tenho forças para nada e no entanto não posso ter
sossego! Porquê meu Deus? Ainda bem que tomei - para este
lindo e acolhedor recinto - o caminho mais indicado para as minhas
poucas forças. Estas árvores, estas flores e a transparente penumbra
que tudo envolve, torna o ambiente repousante, o que me ajudará
a passar a noite, para ao alvorecer ligar a caminhada do meu rumo
incerto! ... aconchega-se mais no agasalho que traz sobre os ombros
e tenta dormir ... )

C?olombina (saindo do seu silêncio) - Parece que adormeceu - diz
a meia voz -. Deve ter sido longa a caminhada! Como mostrou
sentir-se satisfeita por ter encontrado este jardim como salutar para
descansar! E como auriu sofregamente os odores do ambiente ao
repousar os olhos sobre os seus enfeites naturais. Que qualidade
de mendiga será? ...

Pierrot - É simplesmente adimrável a maneira como falou! O elo
gio das árvores, das flores e do silêncio acolhedor do Parque,
parece tê-la maravilhado! Temos presenciado mendigos sem conta
que aqui vêm procurar refúgio, mas como este, não passou nenhum,
parece ter ficado seduzido pelo beleza deste recinto. Quem sabe
se o drama desta desventurada se esconde no mistério duma vida
bem nascida? ... Vigiemos o seu sono, bem o deve merecer.

Colombina - Julgas que esta errante descansará tão profundamen
te sem o seu espírito, por certo demasiadamente excitado, lhe faça
viver em sonho o calvário das suas agruras através das longas jor
nadas feitas? Oh, Pierrot, uns são errantes como o vento, ficam
presos á imobilidade dum destino ... singular mistério dos seres!. ..
A sábia natureza não se compadece deles!

Pierrot - Não sabemos, Colombina, se nos será permitido continuar
a ser testemunhas destas pequenas aventuras, que por certo, só
durará até ao romper do dia. Estamos pois, a perder o instante
supremo de fundir o nosso amor num só, já que, de tantas vezes
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temos vividos esta magia de sonho nunca o conseguimos! Ah! Como
estás desatenta, meu amor, repara para mim.deixa por momentos
os fantasmas que sempre descobres ... (ela está a olhar para qual
quer ponto do jardim e rapidamente lhe põe a mão na boca, for
çando-o ao silêncio murmurando-lhe)

Colombina - Pierrot, por vezes esqueces tudo que te rodeia, mas
deves ter um certo cuidado, que no sítio onde estamos, mesmo
de noite, especialmente, quando o luar se coa por entre os arvore
dos, ficamos á mercê dos olhares que sempre poisam em nós,
como adorno que representamos. Não sejas pois, tão cioso deste
amor que sabes que é só teu e que não será preciso jurar-to
mais vezes. Desvia agora a tua atenção para a entrada do jardim
e vê que tenho motivos para não te dar a atenção que desejas.

VIII quadro

Na entrada do Parque, aparece um homem, que embora de trajo
civil, traz uma braçadeira a indicar autoridade: é o guarda do serviço
nocturno. Anda lentamente, e o seu olhar vai penetrando nos re
cantos mais escuros. Por fim dirige-se para junto da mendiga e pára.
Olha-a demoradamente e parece ter ficado surpreendido, pois talvez,
alguma coisa fora do vulgar lhe chamou a atenção, mas é, por certo,
condoído pelo quadro que tem perante os seus olhos ... Toca-lhe le
vemente - parece até com um misto de respeito - e ela acorda,
olhando-o sem mostrar receio, silenciosamente.)

Guarda - Não posso consentir que fique aqui a noite - diz-lhe
suavemente - a senhora não tem idade para poder dormir ao re
lento e sem perigo ... Temos um Albergue, onde poderá descansar
alguns dias se assim o entender ou precisar. Vamos (faz menção de
a ajudar).

Mendiga - Muito obrigado pela ajuda que me quer prestar, mas
será muito difícil deixar-me ficar aqui? - Disse com voz amorosa
mas penalizada -. Dormiria embalada pelo refluir das folhagens
deste lindo Parque e respiraria os aromas das flores que andam no
ar... não pode ser? ...

Guarda - Não, não pode ser. Não é possível consentir que fique,
de resto, terei de saber quem é e de onde vem. Cumpro uma missão



120 ESPINHO. BOLETIM CULTU~AL

social, acima de tudo humana, além do que, por minha conta me
possa ajudar o coração! ... A senhora não tem aspecto de mendiga
igual a tantas... tantas outras que disso fazem profissão. Poderá
dizer-me quem é e aonde pertence? ...

Mendiga - Oh! Meu Deus! Nas estradas e nos vales, sempre fui
livre para encostar o corpo cansado na macsa erva ou na folhagem
seca das urzes, sem medo dos animais que poderiam não respeitar
o meu infortúnio. As pessoas com quem me cruzo através das oa
minhadas, não me conhecem, mas também nunoa perguntam quem
sou nem aonde irei, porém aqui neste jardim, recinto magnífico duma
cidade civilizada, que tem como apreciável pendor ser hospitaleira,
reconheço não ficar bem o feio espectáculo dos vagabundos dor
mirem nos bancos; e, para me darem agasalho, serei obrigada a
dizer - não respeitando possíveis e dolorosos segredos - de onde
venho e quem sou? (A mendiga levanta-se, coloca a mão no ombro
do guarda, como apoiando-se, e começa la poesia)

Quem sou eu? ...

Um romeiro errante, sózinho no mundo,
entregue ao destino ... triste vagabundo!
A trilhar caminhos com rumos incertos,
como o vento que sopra além nos desertos!
Quando ao relento durmo pelas eiras,
o madrugar envolve-me em canseiras!
Ah, como é belo o romper das alvoradas ...

Quem sou eu? ...

Fiel companheiro das aves, na sua migração,
voando no azul em bendita estação ...
Envolvendo ambientes em loucas correrias,
anunciando os ninhos em aleluias .
Que o meu coração também partilha .

Quem sou eu?...

Confidente das estrelas, sois de candura,
luzes sorridentes: amores de ternura!
Que são olhos do céu, belos e brilhantes,
acariciadores, a remirar amantes ...
Que magia de céu em noites estreladas! ...



LITERATURA REGIONAL 121

Quem sou eu? ...

Que me deito à sombra das árvores acolhedoras,
sob as quais repouso nas horas abrasadoras!
Das tardes longas e cálidas do Estio,
vezes sem conta ... anos ... mais anos a fio!
Descanso retemperante, preciso para as jornadas!

Quem sou eu? ...

Que gosto das flores dos prados, das suas cores,
dos floridos vales e dos seus odores!
Lembrando funchos de páscoa austéreas,
os tufos e mestões: seiva de primaveras!
Oh, como é bom aurir os seus perfumes! ...

Quem sou eu? ...

Que adoro os rios, no seu eterno marulhar,
deslizando nas ravinas sempre a cantar ...
Alegres, como romeiros de arraiais!
rebrilhando ao sol como finos metais!
Tenho pena dos rios, que em festa, morrem no mar!

Quem sou eu? ...

Que beijo as fontes ao beber sofregamente
a água cristalina, que mata a sede ardente!
Água que da terra brota: em caudais
suavizando dores e febres mortais!
Pura seiva dos campos: oiro das searas
riqueza do mundo, sem ter mãos avaras!
Fontes de mocidade eterna, reflorida sina! ...

Quem sou eu? ...

Que fico a amar os que se chegam a mim
e não perguntam quem sou nem donde vim!
Almas que o meu corpo vestem por caridade,
almas que espaiham o bem com santidade ...
E que, depois de Deus, para eles vão
as preces que sempre trago no coração!
O amor ao próximo, é a beleza das almas ...
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Quem sou eu?...

Que perdi um ente querido que partiu ...
por ele meu coração pergunta: e ninguém o viu!
Falam-me dele, as aves e os ninhos ...
tal como eles, teve um berço de raminhos! ...
Mas já sem esperança, meu querido amor,
minha alma vai morrendo, envolvida em dor!
Oh! Como são imensas estas dores do mundo! ...
Oh! Longes infindáveis das caminhadas
horizontes sem luz na noite das estradas!
Oh! ... Belo luar, fiei companheiro, meu amigo,
alumia este crespúsculo: vem caminhar comigo ...
Vem ajudar o peregrino, de alma triste e errante,
a conduzir a cruz, em mensagem degradante! ...
Como estigma indelével de má sorte
até encontrar o eterno descanso: a morte! ...

(A mendiga, logo que termina a poesia, vira-se para o guarda e diz:
Vamos. Saem os dois vagarosamente de cena, ela apoiada no bra
ço dele).

(O grupo escultório, que passou à situação de silêncio, com a che
gada da mendiga, continuou o diálogo logo que esta saíu do Parque).

IX quadro

Pierrot - Como é grande a sua desdita e como ela deseja arden
temente o fim da jornada! ... São as dores do mundo numa mani
festação plena de infortúnios ... E não disse quem era ... será por
receio que descubram o segredo do seu coração? Será assim, Co
lombina?

Colombina - Por certo que será, dado que possui uma alma eleva
damente sensível esta proscrita da sorte, dado como ama os dons da
natureza na sua inegualável maravilha! A poesia brota-lhe em torren
tes, como água cristalina das fontes que muitas vezes beijou! ...
Quem sabe em que berço nasceu?

Pierrot - Apesar do seu negro destino, não há para ele uma pa
lavra mais severa, existe nela uma total ausência de revolta: muito
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própria das almas de eleição! Ama a liberdade dos caminhos e
no entanto procura libertar-se dela na morte! ...

Colombina - Sim, o seu sofrimento fê-la corajosa e por isso deseja
com anseio o fim da jornada. Que mundo de segredo na sua alma
como labaredas a queimar destinos e dolorir corações, de almas
da sua, que se encostaram a ela nos convívios das jornadas, através
dos longos anos de desdita comum! ...

Pierrot - Confesso, Colombina, que a par do que senti, quer pelos
seus queixumes revestidos de serenidade, como pelo que descubro
no íntimo da sua alma, vivi em espírito o elevado sentido da sua
prece, em favor daqueles que lhe tributaram ajudas ao longo do seu
calvário! Almas boas que a ampararam sem saberem quem era,
nem de onde vinha. Ah! Como isto aperta o coração e como se
paga amargamente alguns momentos de felicidade que o nascimen
to nos deu! ...

Colombina (interrompendo-o) - Compreendo perfeitamente o teu
pensamento, mas é forçoso reconhecer que esta infeliz está na
última etapa da vida! Ela também teve as suas afeições - porque
todos os seres as têm, porém nem a todos o amor dá a felicidadde,
esse amor que vive e morre nos nossos corações! Também nós,
que temos uma vida efémera, de mito ... nos amamos! ...

Pierrot - Como soubestes ler a minha alma, meu amor! (diz arreba
tadamente) Razão mais que suficiente para que nos sirva de espelho
esta sombra macerada de mulher. Nós também vamos envelhecendo,
não concebes acabar com a tua esquiva maneira de não acederes
a que a nossa mocidade ... seja aproveitada para fundir as nossas
almas ... nesta aberta de tempo de duração tão incerta que nos
é concedido? (chega-se mais para ela).

Colombina {neste momento ouve-se ao longe, 1a melodia duma se
renata, que se vai aproximando) - Escuta - diz ela - os acordes
das guitarras e a voz do trovador, maneira transcendente e adorável
de transmitirem às namoradas o sentimento dos seus corações, que
tornam tão belas as noites, mesmo aquejas em que o luar não apa
rece! ...

Pierrot - Eu escuto ... eu escuto enlevado estas manifestações da
primavera em flor, como pujança da vida duma mocidade perene que
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não torna a voltar mais ... verdadeiro dilema imutável. .. Andam, por
isso, no ar as melodias e os cantares impregnando o ambiente das
noites cálidas, tal como os aromas das flores na sua admirável
exuberância.

Colombina - É certo, Pierrot, a mocidade não se repete ... é a fa
talidade que condena todos os seres. A natureza não se compadece
com os sofrimentos das coisas que vai creando, porque tudo, a seu
tempo, destroi. Nós, que apenas pertencemos a um convívio de em
belezamento da natureza e a quem uma boa Fada tem o condão
maravilhoso de conceder efémeros surtos de vida, de feição mito
lógica, também fazemos parte do todo da natureza, que não perdoa ...

Pierrot - Mortifica-me tão grande verdade/Não envelhecemos pe
las rugas, porém o tempo fará de nós vetharlas, numa transformação,
lenta embora, mas inclsiva, que gera o fim. Por outro lado, os ho
mens imbuídos de outras concepções de civilizações, um dia pas
sarn a julgar-nos inúteis mesmo como adornos de jardins arrumando
-nos para qualquer monturo, perdendo as fadas, por este modo, o
desejo de nos fazer reviver ... porque nunca mais gostlarão de nós! ...

Colombina - Ah! ... Como irá custar, quando desaparecer este con
vívio com a vida da natureza, mesmo alternando com o sonho! Nunca
miais saberemos um do outro, nunca mais os nossos olhos se po
derão procurar, na ânsia de descobrir a doçura do nosso amor. É
a velhice, Pierrot, que traz o inverno e a morte! ... Que pena ser
assim, pois começo a amar esta i'lusão tão perfeita de viver mesmo
na preciosa concepção das fadas ...

Pierrot - Maculas a nossa felicidade com as tuas tristes divaga
ções! E eu que tanto o sinto! É por isso que devemos gozar a pri
mavera que neste momento vivemos e façamos como os trovadores,
que espalham as suas alegrias como flores de rara casta da sua
própria juventude! Deixa-me, pois beijar-te, Colombina, que poderá
ser tarde daqui a instantes. Não pode haver nisso qualquer intenção
de pecado, porque os homens fizeram-nos um para o outro, longe
de pensarem que seríamos protegidos pela nossa imobilidade, pelo
condão das boas fadas, que desejam a concretização do nosso
amor ...

Colombina - Oh! Pierrot, a realidade não se abre para os que a
ela não pertencem. Esqueces que não nos é permitido, crear fundas
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e adoráveis raízes ... esses amores ... que o amor tanto anseia e
que traz consigo a felicidade dos que o concebem sob o sígno dum
ideal superior! ... Nós somos, um mito, simples fantasia efémera, que
os homens na sua maravilhosa filosofia creararn de vivência irreal
mais aliciante ... Eis porque não deves alvoroçar amargamente o teu
coração se te faltar o meu amor, e contudo, o meu destino é estar
junto de ti, neste pedestral inerte, na sua beleza contemplativa, con
solando olhares que o cinzel do artista ...,,modelou~a concepção admi
rável que nem a todos é dado realizar)

Pierrot - É certo, que o teu espírito adora as manifestações da na
tureza e os artistas que produzem as maravilhosas obras de arte.
O teu pendor é o amor do belo, e todos estes esplendores que nos
rodeiam, para nós de duração momentânea, ocupam-te demasiada
mente o pensamento. Reside, pois, nessa tua graciosa fantasia, es
queceres de que estou a teu lado! E contudo, por vezes, parece-me
não dares por isso. Não é assim Colombina?

Colombina - Algumas vezes te tenho dito que não podes ter ilu
sões ... mas tu, Pierrot, não queres convencer-te - dado os teus
contumazes zelos - que a lei que nos rege é imutável, a ela per
tencemos! ... Este mundo não é o nosso!

Pierrot - Bem sei que não pertencemos a este mundo e também
reconheço que seria adorável se pudéssemos viver neste encanta
mento que nos rodeia. Contudo para nós, já é infinitamente agradável
presenciar como nos admiram, e reverenciam o nosso passado, com
os seus deuses, heróis e feitos, razão perene do seu esplendor, tal
como adoram os santos, através dos símbolos que entronizam nos
altares! A sua mística é altamente espiritual e bela e na suas almas
vive o anseio supremo de eternidade, que o seu Deus consubtância!
É, inegávelmente maravilhoso, bem o sinto! Contudo, Colombirsa,
creio que amas demasiadamente, tudo que te rodeia, quer respirando
a mágoa das suas dores, quer aurindo a euforia das suas reais
alegrias, que em boa verdade são amorosamente comunicativas. Ah!
Tanto amor e tanta ternura adoram a tua lma e no entnto, entristeço,
quando para mim, mostras sentir o gelo da mármore em que es
ternos metamorfoseados: nem um beijo sequer! ...

Colombina - Sabes, Pierrot, que me sinto incapaz de compreender
os teus adoráveis queixumes? Vivamos os momentos que nos res-
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tam, gozando este admirável ambiente de vida e de amor da na
tureza que nos empresta feilicidade. Repara que já começou a ama
nhecer. Pouco tempo nos resta para ver sair os passarinhos para
as suas tarefas de todos os dias, chilreando os seus cantos matu
tinos, como a darem-nos os bons dias. Não são maravilhosos,
Pierrot? Foi com eles que as esbeltas e eternas ceifeiras aprenderam
os cantares das aleluias das colheitas, que se espalham em rezonân
cias acordando a natureza em festa! Oiçamos mais uma vez a
sua alegria, quando cantam a sinfonia dos ninhos, feitos com as
palhas dos caminhos, que o vento com o seu revoltar junta para eles,
ajudando-os na suprema ventura, que para nós se torna infinitamen
te bela! Ah! Mas eles existem, Pierrot, ligando gerações que nunca
mais findam! ... E nós, não temos continuidade. Os nossos deuses,
os nossos heróis morreram ... apenas existe a lenda! ... Eis a nossa
Fada, Pierrot, adeus! ...

Pierrot - Adeus, adeus ... Colombina, é a hora esperada, que des
faz um maravilhoso sonho, como o vento agreste destroi os ninhos
e arranca as viçosas flores dos jardins e dos prados, deixando tudo
em desolação!. ..

(A Fada entra tal como na abertura, ondulando em volta das está
tuas, envolvida em projecções de lua de cores e quando chega em
frente ao monumento ergue o bastão e o grupo volta à posição
primitiva).

Espinho, 20/12/1968.



A NOTÍCIA DE QUE TINHA SIDO PRESENTE
AO PA'RLAMENTO UM PROJECTO DE LEI
VISANDO A EXTINÇÃO DO CONCELHO DE
ESPINHO, ALÉM DE TER PROVOCADO UM
MOVIMENTO DE ENÉHGICO PROTESTO POR
PARTE DE TODA A POPULAÇÃO DE ESPI
NHO, LEVOU A CÂMARA A ENVIAR ÀQUELE
PARLAMENTO UM DOCUMENTO DE VIVO
REPúDIO PELA MANOBRA POUCO HONESTA
DA CÂMARA DA FEIRA, DATADO DE 1901.

É ESSE ELUCIDATIVO DOCUMENTO QUE A
SEGUIR SE PUBLICA.
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Senhores Deputados da Nação Portuguesa:

A Câmara Municipal do Concelho de Espinho, em seu nome
e de seus munícipes, vem pedir-vos que não aproveis o projecto
que vos foi apresentado para a extinção deste Concelho.

Consideração alguma justifica a violência que a conversão
de um tal projecto em lei traduziria.

Espinho, elevado a Concelho pelas Cortes, em atenção a
unanimes reclamações dos seus habitantes, cançados de soffrer as
prepotências e extorsões da Vila da Feira, tem-se desenvolvido e
accusa um alto grau de prosperidade.

Argue a Feira deste Concelho não ter rendimentos e de lhe
haver causado prejuízos.

Mas se Espinho é tão falto de recursos, tão pobre que não
tem com que viver, e estava dando tamanhos prejuízos à Feira,
aggravando-lhe os defficits, comprehende-se que ella tanto se enfu
recesse por o perder até ao crime para o empolgar de novo?

Não seria mais lucrativo, mais sensato e mais honesto para
ella, deixar emancipar Espinho e felicitar-se até por ser ver livre
d'elle?

Como mostram os documentos juntos, Espinho tem sobejos
recursos para occorrer aos encargos da sua administração autó
noma.

Dêmos, porém, que os não tivesse. Seria a Feira que viria
solver-los? ella que, por sua péssima administração tem um passivo
superior a 40 contos, ella, que não paga aos seus empregados, ella
crivada de dívidas, perseguida de credores, insolvente, executada,
arruinada?

Se a Câmara de Espinho não tivesse provas irrefregáveis dos
excepcionais recursos deste Concelho e pr:ecisasse de documentos
demonstrativos do seu rendimento, il-os-ia encontrar na escriptu
ração e nos próprios orçamentos da Câmara da Feira.

Com efeito, a sua receita, que antes da emancipação de
Espinho era calculada em 22 contos, está hoje orçada em 16.

Ora quando até a receita orçada foi reduzida de 22 para
16 contos, imagina-se para onde não terá vindo a receita arrecadada.
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O Concelho de Espinho, administrado por cidadãos- honestos
e dedicados, vive desafogadamente. Atravessou a crise -da peste
e venceu as dificuldades do anno findo, fechando com um- saldo
de perto de um conto de reis (Doe. n.º 1) .

Este resultado é tanto mais eloquente e para aquçara cupidez
dos seus antigos dominadores, quanto é certo provir .unicarnente do
rendimento dos bens próprios, dos impostos indirecJos - creados
pela Feira e em vigor alli - e de pouco mais, com exclusão dos
impostos directos, abolidos neste Concelho apoz a sua constituição
(Doe. n.º 2).

Espinho embora não possua todos os melhoramentos de que
precisa, porque há pouco mais de um ano saccudiu o jugo da Feira,
transformou-se e progrediu immenso.

Antes da autonomia, a não ser nos mezes de Setembro e
Outubro, não tinha polícia, nem um candieiro ao menos de illumi
nação pública. A água faltava apenas vinha o Verão. Havia 1O anos
que a Câmara da Feira não mandava aqui reparar nem um metro
quadrado de rua. Espinho não tinha escola d'ínstrução primária.

Depois da sua emancipação, foi abastecida d'água, as ruas
foram limpas e arborisadas, reparando-se e construindo-se algumas
em valor não inferior a um conto de reis. Pagou-se o alargamento
e as cancellas da passagem de nível da rua Bandeira Coelho, na
importância de 435$880 reis, que a Feira ficou a dever;
levantou-se a planta geral do Concelho e demarcaram-se as suas
novas ruas e avenidas, restaurou-se a escola do Conde de Ferreira
e contribuiu-se para o edifício escolar, concedido por despacho mi
nisterial de 27 de Abril de 1900, além do terreno, com a subsídio
de 500$00 reis. !Iluminou-se a povoação, inclusive a luz eléctrica
na epocha balnear, cobrou-se no período d'este anno decorrido até
hoje, que é o menor rendimento. 2.317$752 reis e tem-se em cofre
no momento actual a quantia de 677$000 reis.

Mas de tudo isto que traduz um esforço enorme, de tudo
isto que attesta e proclama a opulencia e o civismo de um povo
valorisador pela reivindicação dos seus direitos, pela conquista da
sua autonomia, nada houve que abalasse a consciência dos inimigos
de Espinho.

E nada houve que lhes abalasse a consciência porque a têm
obsecada pela inveja, cega pela cobiça de cerca de 6 contos de reis
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que a Câmara teve de receita o anno passado (Doe. n.º 1) e d'outros
6 que na peior das hypoteses ha-de arrecadar este anno de 1O
contos de reis que valem os seus terrenos e de 10% do produto
dos baldios que a Junta de Parochia d'esta frequesía aforou na
importância de 41.368$000 reis.

Não quer esta Câmara já insistir no rendimento do Concelho
de Espinho arrecadado na sua recebedoria, o qual só nos primeiros
1O mezes da sua existência montou à somma de 20.018$623 reis.

Estas assombrosas receitas, que vós por certo ignoraveis,
mas que a Feira muito bem conhece, estes extraordlnártos recursos
que fazem de Espinho uma freguesia e Concelho riquíssimos, são
realmente estonteadores e capazes de suggerir os planos mais
audazes.

Rendimentos incomparavelmente menores têm muitos outros
concelhos. sem que até hoje alguém se lembrasse de propôr a sua
suppressão.

Senhores Deputados: A antiga Terra de Santa Maria perver
teu-se e não inspira a confiança que ao povo devem merecer os
seus dirigentes.

D'ísto deram frisante prova não há um anno 10 freguesias,
que pelas suas juntas de parochla representaram para serem sepa
radas d'ella e com Espinho formarem comarca.

Espinho. nomeadamente, é incompatível com a Feira e nunca
mais poderá cultivar com ella relações d'espécie alguma.

Senhores Deputados: Espinho tem Hluminação pública, tem
polícia, as ruas reparadas e arborisadas, água potável e escola pú
blicas e a Feira quer que el'le volte ao degradente abandono a
que o tinha condennado. Espinho tem recebedoria, repartição de
fazenda, administração e Câmara, onde com a máxima economia
e facijidade todos podem tratar dos seus negócios, e a Feira quer
priva-lo d'estas regalias para obrigar os espinhenses a longas ca
minhadas, a percorrerem 20 Kms, a irem lá. à odienta vllía, cançar
-se e gastar tempo e dinheiro e enredar-se no labyrinto de difficul
dades pleitos com que se locupleta uma revoltante oligarquia.

Espinho, povoação muito mais importante que a Feira, tem
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vida autónoma, vida livre, governa-se por si, honradamente, empre
gando os seus rendimentos em benefício próprio, e a Feira preten
de que esta povoação vegete sordidamente dominada, escrava de
tyranetes e torturada por quem lhe absorva e dessipe o producto
dos seus tributos, do seu trabalho e do seu suor.

A Feira quer que se lhe entregue Espinho para o estrangular
e cevar nos seus despojos a fome que a devora, fome, sim, Senho
res Deputados, porque a Feira tem fome.

Vós, porém, não haveis de sanccionar tamanha iniquidade;
da vossa illustração e recto espírito de justiça espera-o confiadamen
te a Câmara.

Se como é justo, a falta de receita, de tino e de moralidade
na administração da fazenda municipal, fundamentasse a extinção
d'urna ctrcunscrrção administrativa, o concelho que devia ser extin
to, supprimido por completo era o Concelho da Feira.

Esta Câmara, porém, não vos pede que suprimaes, nada quer
eMe e d'eHe nada precisa; o que ella vos pede é que conserveis
a autonomia de Espinho e o preserveis das funestas consequências
da sua anexação a uma terra detestada.

Espirrho, 30 de Abril de 1901

A Câmara Municipal

Presidente - António Augusto de Castro Soares
Vogaes - Henrique Pinto Alves Brandão

José António Pires Rezende
João Francisco da Silva Guetim
António d'Oliveira Salvador Júnior

Documento n.º 1 - «Fernando Anselmo de Mello Giraldes Sampaio
de Bou·rbon, secretário da Câmara Municipal d'Espinho, etc.

Certifico que a receita cobrada pela Câmara Municipal d'este
Concelho, no ermo civil de mtl novecentos, como consta da respec
tiva escripturação, foi de cinco contos novecentos e vinte e seis mil
novecentos e cinco reis, e a despeza de cinco contos quarenta e
seis mil e oito reis, passando para a gerência do corrente anno um
saldo positivo de oitocentos oitenta mil oitocentos e noventa e sete
reis.
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Por ser verdade, passei a presente e aos respectivos docu
mentos me reporto.

Espinho, vinte e sete de Abril de mil novecentos e um. E eu,
Fernando Anselmo de Mello Giraldes de Bourbon, secretário da
Câmara a escrevi e assigno.»

Documento n.º 2 - «Cópia da acta da sessão ordinária da Câmara
Municipal do Concelho d'Esplnho, effectuada no dia dez de Abril
de mil novecentos e um, na parte respectiva abaixo transcripta.

-O presidente lembra que nos termos do parágrapho terceiro
do artigo sessenta e nove do código administrativo e até ao dia
trinta do corrente mez de Abril que a Câmara deve votar os seus
impostos directos mencionados no números do artigo sessenta e
oito do citado código. Considerando porém, que a Câmara simples
mente com, o rendimento dos bens próprios, dos impostos indi
rectos, isto é, de sete reis em cada litro de vinho e de vinagre,
dez reis em cada litro de bebidas fermentadas, e de azeite, setenta
reis em cada litro de bebidas alcoólicas, dez reis em cada kilograma
de carnes verdes, secas, salgadas ou de qualquer forma prepa
radas e arroz que se consumiu no concelho, que continuarão em
vigor, e de pouco mais, pode fazer face aos seus encargos, propõe
que se mantenha a abolição dos impostos directos, já votada o
anno passado, com excepção do adicional de quinze por cento à
contribuição directas do Estado, predial, industrial, de renda de ca
sas e sumptuária, destinado ao fundo de instrução primária, com
excepção das taxas pela aferição de medidas, das taxas sobre cães
e finalmente das taxas sobre bilhares, sociedades e casas de re
creio, as quais serão mantidas conforme as deliberações d'esta
Câmara, superiormente sancionadas. Esta proposta foi unanimemente
approvada.

(Assistiram a esta sessão o presidente da Câmara, doutor
António Augusto de Castro Soares e os vereadores effectivos Hen
rique Pinto Alves Brandão, José António Pires Rezende, José Fran
cisco da Silva Guetim e António Oliveira Salvador.

Está conforme - Espinho e Secretaria da Câmara Municipal,
27 de Abril de 1901. O secretário da Câmara: Fernando Anselmo de
Mello Giraldes de Bourbon.
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