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O VAHEIRO E A SUA PSICOLOGIA

1 - A palavra dada

A safra das campanhas começava em Janeiro e acabava em
Dezembro. Nenhum homem se considerava livre antes deste prazo.
Contudo quando chegava o último mês, o Bairro Piscatório. começava
a animar-se de lés-a-lés, em feição de festa, ouvindo-se com frequência
as harmónicas, os violões, as violas, os cavaquinhos, etc.. pois inúmeros
pescadores sabiam tocar estes instrumentos!

A razão era simples: tinha chegado o momento de levar as libras,
(termo corrente) e por isso os corações andavam mais contentes!
Era pois neste mês que os camaradas começavam a ser chamados aos
escritórios dos patrões e aí dizerem se queriam continuar na campanha.
Dado o sim, recebiam nesse momento uma importância como sinal
da soldada do ajuste - feita à base ·de libras, sem ágio, que então
se cotava a 4500 réis - pois a nossa Iibra mantinha sempre o seu
valor! As soldadas de cada homem variavam ·conforme o ·lugar que
desempenhassem e o indicativo residia na competência de cada um.

Neste tempo, uma vez recebido o total do trato, nada mais se
lhes era devido, contudo, era-lhes distribuído caldeiradas em peixe e
de verão isso acontecia todos os dias, pois a pesca era farta! Era fre
quente também a oferta de beberetes.

Ultimamente começou a usar-se, além da soldada, as percentagens,
etc. Das importâncias recebidas, quer soubessem ler ou não, o recibo
estava na palavra de cada um - não se usavam sequer as impressões
digitais - a palavra desta gente simples era de oiro ...

Ora uma vez toda a campanha contratada, vinham cá os funcio
nários ·da Capitania de Aveiro fazer a matrícula, para o qual apenas lhes
exigiam a cédula marítima - em tempos recuados nada disso havia - e
só nesta altura recebiam a restante soldada.
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Caoe aqui dizer que muito dificilmente um camarada uma vez
com o sinal se retartava, embora ainda se não encontrassem cativos, o
que só acontecia depois de rnatricuiados e evidentemente sujeitos a
sançôes. Não nos lembra ter ouvido falar em qualquer caso deste
género. É que, além de serem sérios, os pescadores, por natural pendor,
tomavam afeição às suas campanhas, mas não só isso, sentiam-se reco
nhecidos aos patrões por favores recebidos e atenções nos momentos
amargos que sempre surgiam e isso gerava justificada gratidão! O con
vívio dos seus camaradas, quase todos amigos também mandava um
pouco, porque era nas mesmas vendas onde passavam o tempo dispo
nível nas conversas de todos os dias!

Havia determinada ética na maneira de proceder, que os patrões
muito apreciavam e também lhes gerava bom conceito no ambiente
em que viviam.

De resto estes obreiros do mar, não se sentiam tão somente hon
rados nos seus compromissos com a campanha, porque a sua palavra
sempre se cumpria sob outros aspectos da sua vida! Assim, quer o
inverno se prolongasse quer a doença lhes batesse à porta ou ainda
outra qualquer razão económica lhes dificultasse a vida, recorriam ao
crédito e este era-lhes concedido na circunstância imperiosa - como
eles diziam - lhes causava atrasos! A fornada semanal não podia faltar.
As vendas (lojas) sempre pertença dum patrão, fiavam os alimentos,
e por vezes dinheiro e faziam-no com toda a confiança! Mas uma vez
chegada a ocasião das libras tudo se saldava.

Também nas transacções do peixe, as mulheres que se dedicavam
à sua compra e venda, ss portavam com absoluta seriedade, o que
não quer dizer que sempre tudo corresse em maré de rosas - como
diziam - mas no qeral cumpriam. As vareiras possuíarn o dom de
serem poupadas e a maior parte das mulheres é quem dirigia a economia
das casas! Nos vareiros abastados não se dava isso, mas entre estes
a vida era muito conversada - como costumava dizer - o homem geral
mente metido em negócios é que sabia bem das suas economias, claro
sem nada faltar em casa! No primeiro caso, as mulheres davam aos
seus homens, dinheiro para cigarros, para a costumada bebida e outras
pequenas despesas. Também andavam atentas às necessidades doe
maridos e dos filhos, de roupas e calçado e tinham brio em que andassem
limpos, qualidade que se observava mesmo nas famílias mais pobres.

Dos muitos e variados asoectos da vida desta gente que se desta
cam um ·é o seguinte. Muitas casas tinham os fornos de cozer boroa,
não só os mais abastados, os restantes recorriam aos fornos colectivos
e alguns havia, funcionando todos os dias. Merecem uma referência estes
fornos. No seu livro, «Les Hommes Anciens» duas autoridades, o padre
Breuil e o professor Lantier, escreveram textualmente: «As civilizações
pré-históricas conheceram igualmente os fornos de cozer, fornos de
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pedras secas, circular ou de superfície rectangualr, feitos de pedras
sobrepostas ligeiramente inclinadas para o interior, cujos espaços
foram enchidos com pedras mais pequenas mantidas por uma mistura
de argila, calcário e areia, a que se poderá chamar com propriedade,
pedras cimentadas» ...

Ora os nossos fornos eram feitos à semelhança dos usados pelos
homens antigos, cujos modelos chegaram até nós através de milénios,
embora mais aperfeiçoados! Enquanto os de então eram de pedra, os
nossos são de tijolo e cacos de telha, matéria refractária com mais con
densação de calor e resistência ao mesmo. Os lares, tipo mosaico
qrande, também são de barro cozido. Unicamente de pedra têm os
cachorros, que seguram as padieiras e se apoiam nas soleiras, também
de pedra! No exterior são revestidos com massa de barro que mantém
mais o calor. A porta, de ferro, fecha o forno, encaixada numa cavidade
que seguidamente é calafetada com papel molhado!

O levedar das massas dava causa a muita cautela e sempre se
viam nas masseiras uma cruz desenhada sobre a massa que, ao fazer
era acompanhada por uma reza! Quando o lêvedo -se atrasava, havia o
recurso muito típico por sinal, de colocar umas calças de homem sobre
a masseira (sic!) pois desta maneira a levedura viria mais depressa!

'De que povos vieram estas usanças. autênticas crendices - como
muitas outras que aqui havemos de citar, que para os pescadores tinham
tanta convicção de verdade?

Quando o forno começava ·a estar quente, faziam uns bolos de
pouca altura de massa, a que chamavam «de entre fogueiras» e por
vezes com sardinhas frescas, pitéu que apreciavam muito. Também
os bolos meias boroas para serem comidos quentes à ceia! As mulheres
que iam cozer as fornadas pagavam com dinheiro ou com massa,
conforme as conveniências. Costumes ricos de tradições que tanto
distinguiam esta gente e que faziam parte da sua maneira de viver, que
tanto atraía as atenções dos que não compartilhavam do seu meio!

2 - O Vareiro e a Religião

a) A COMUNHÃO, O CASAMENTO, ..

A ética religiosa dos pescadores não tinha origem em simples
preconceitos.

É que, todas as suas manifestações de temor a Deus, vinham-lhe
do âmago, tinham fundas raízes e ainda actualmente o têm, embora
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manos fervorosas! Desde o berço até à morte são cristãos e também
praticantes humildes e crentes nos preceitos católicos, razão porque
nas horas mais altas das suas aflições recorrem constritos às mercês de
origem Divina!

Criança recem-nascida morta sem baptismo, gera neles um des
gosto profundo, pois como dizem: o anjinho não vai para o céu!

Namorados vareiros
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A comunhão, por sua vez, como acto de profissão de fé processa
va-se, como ainda hoje, na idade adolescente que personifica a sua matu
ridade religiosa. Para ·Se poder transpor este requerido obstáculo foi
sempre exigido pela igreja uma prova um tanto severa, hoje mais faci
litada - porque as crianças tinham de aprender larga dose de manda
mentos doutrinários sem o qual não Ihes era permitido integrar-se em
tão mística como desejada cerimónia da primeira comunhão!

Naquele tempo havia um professor particular, António Bouçon, que
durante três meses - pois era o tempo que levava para ensinar toda a
doutrina - e por tal tarefa levava cinco tostões!

Ora como a maior parte não sabia ler, pois vinha das classes mais
humildes, o professor, em tarefa árdua, lutava com dificuldades de toda
a ordem para meter em rudes cérebros os termos variadíssimos da
matéria!

Este homem merece a referência que aqui fica, porque prestou rele
vantes serviços em favor das primeiras letras - não ia até ao exame -
mas deixou um precioso raio de luz inesquecível! Para mais, havia
apenas a Escola Conde Ferreira, hoje Feminina.

Quanto aos casamentos, nos quais só a igreja intervinha, realiza
vam-se em ambiente simples mas festivo, bem característico da época,
um tanto mais aparatoso quando se tratasse de noivos abastados. Já
havia carruagens, mas o acompanhamento fazia-se a pé. Escusado será
dizer que todos os componentes se apresentavam bem vestidos. As
cachopas com lenços de seda e chailes finos pretos nos braços. mas
apenas de chinelas de verniz bordadas, nada de sapatos, que eram
censurados, pois só muito tarde o uso deles chegou ao Bairro, reduto
de tradições!!!

O casamento era pois, uma festa, alertava a Comunidade e havia
farta boda. Atiravam-se confeites de diversos tamanhos, ao longo do
trajecto até à igreja, que muitos adultos apanhavam em mistura com a
miudagem!

Usava-se então, o casamento faíado, de interesse: os pais tratavam
muito do futuro dos filhos. Estes obedeciam a combinações prévias, pois
seria preciso saber o que levava um e outro como: correntes, bugigan
ga, cordões, broches de libras, palheiro e limpezas (roupa branca varia
da) tipo a que chamam hoje enxoval, faceta que se revestia de certo
brio, pequeno mundo cheio de coisas que não nasciam por obrigatórias
leis, mas sim como herança dos tempos, cívica, cheia de virtudes e rica
de ética!

Sobre enterros, a última fase da vida, revestiam-se de muita reli
giosidade, e muitos dos mais abastados levavam música e tinham ofícios
demorados, cerimónia de muitos padres!
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Davam esmolas em pão ou dinheiro, especialmente depois da missa
do sétimo dia.

O tempo diluiu tudo!

As promessas a Santos estavam na índole da gente do mar e íam
longe a pé cumpri-las, contagiando os caminhos com a sua alegria,
pois tocavam e dançavam todo o caminho! A Senhora da Saúde dos
Carvalhos, S. Torcato, em Guimarães, Senhor de Matosinhos, eram
os preferidos. mas nenhuma tirava o lugar à Senhora da Ajuda!

O padre Pinho Nunes, autor da Monoqrafia de Aguda, que foi fun
dada pelos pescadores de Espinho, diz o seguinte: «Na sacristia da
Capela de Aguda, conserva-se um lindo modelo de lugre, barquinho
curioso, ex-voto do sr. José Fernandes Tato, oficial da Marinha Mer
cante, natural de Espinho, feito por ele e oferecido à Senhora da
Nazaré como promessa do milagre acontecido em 30 de Setembro de
1920. O referido veleiro que o oficial pela primeira vez pilotava (o
Atlas) de regresso de Cuba a Portugal, foi surpreendido por um ciclone
que lhe causou grandes avarias pondo em perigo a tripulação, pelo que
foi implorada confiadamente a protecção de N. S. da Nazareth. A tem
pestade amainou e o navio chegou ao Porto em 25-11-920».

Ainda se encontra vivo o referido espinhense e nunca falta à festa
de Senhora da Ajuda, Padroeira da sua terra! A 'Fé anda no coração
dos homens; e haverá alguém que a não tenha? Dos fundadores de
Espinho, saíram dois padres, o primeiro, António André de Lima, nasceu
em 1866 e faleceu em 7 de Janeiro de 1833 teria hoje 108 anos! O
segundo, ·filho de espinhense, nasceu na Aturada, em 1891 e faleceu em
1960, com 71 anos, teria hoje 83 anos. Chamava-se António Pinhal.
Ainda existe um membro de família em Espinho. O padre Lima, escreveu
alguns artigos sobre Espinho antigo, na «Defesa de Espinho» que eram
lidos com bastante interesse! Segundo constou então, tinha escrito um
memorando sobre a sua terra, mas a verdade é que certa qualidade de
herdeiros, que não eram da sua Iamilia. pretenderam negociá-lo e por
fim até desapareceu. É de lastimar que assim tivesse acontecido!

b) OUTRAS MANIFESTAÇõES RELIGIOSAS

A faina da pesca, inúmeras vezes revestia-se de certas mas muito
sérias contrariedades um tanto inexplicáveis, mormente quando a infe
licidade vinha ao seu encontro inesperadamente, mesmo fora daquelas
fases mais críticas em que a vida se encontrava em perigo e muitas
eraml
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Mas esta gente, temperada através de inúmeros sofrimentos, foi
sempre forte em coragem e ânimo, e daí saber lutar bem e assim com
preender as suas vicissitudes por vezes bem amargas!

Vale bem relatar o que ao público em geral passa despercebido.

Naquele tempo em plena safra de farta pesca com seis campanhas a
trabalhar, paredes maias umas com as outras, acontecia por vezes,
ora a uma ora a outra, uma série de contratempos um tanto inexpli
cáveis: rede rasgada, sacos sem peixe, rebentamento das mãos de
corda, etc.

Ora quando este último precalço se dava, lá ia o barco novamente
para o mar à procura da mão da corda que se procurava com uma
fateira presa a uma corda tipo pêndulo, em lida por vezes demorada e
extenuante.

Se tal 'acontecesse, com o saco já com peixe, uma vez a rede
parada, o peixe fugia. Se a avaria se desse ainda nas águas do larga
doiro a coisa ainda se compunha, mas já perto de terra tudo se perdia!

Ora uma vez ou outra que isto acontecesse, ainda se tornava como
acidente normal das andanças da pesca, mas quando se prolongava
por vários lanços e dias até, apesar de ·esforços e cautelas, o caso tomava
outra feição e impunha-se recorrer ao último recurso: a intervenção reli
giosa!

Porque aconteceria. pois, só a uma ou outra campanha, quando
as restantes pescavam bem?

Só havia uma explicação posrtrva para as mulheres dos sócios,
e que todos em geral aceitavam dada a sua amorosa credulidade: os
maus olhados, a inveja e até o feitiço!!!

O remédio estava pois em expurgar os male·fícios possíveis como
causa de avultados prejuízos materiais e até morais, que fazlam sofrer
toda a campanha e para isso o padre era chamado!

O barco aparelhado benzia-se e, no armazém, os aparelhos de
reserva, por sua vez eram submetidos ao mesmo acompanhado de ora
ções a que estava presente toda a campanha, cerimónia que se pro
cessava com toda a devoção e confiança nos seus positivos efeitos!

Esta tão típica manifestação de fé nos benefícios divinos estava no
âmago desta gente e a recorrência a eles deixava os seus corações
aliviados de certa amargura!

'Maravilhosa ética religiosa dum povo humilde e tão crente no
poder superior.
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Ainda hoje se ouve dizer que nas traineiras acontece o mesmo, no
que se refere a pescar mais ou menos. Uns atribuem à perícia dos
mestres, pescar bem, outros classificam o que acontece: mais ou menos
sorte.

Como quer que s·eja, a verdade é que o facto dá motivo a escla
recimentos duvidosos! 1Em tudo é preciso sorte, diz o vulgo, também
cremos que sim, mas os pescadores da nossa terra iam um tanto mais
longe e lá se entendiam porque o costume vinha de tempos recuados
e eles eram conservadores nas suas heranças espirituais e morais e
nunca daí veio qualquer mal!

Outra faceta bastante tradicional era o benzer dos ramos: palmeira':
e alecrim - no festivo dia de Ramos - que se quardavam para queimar
quando travejasse, a par de orações próprias!

Mas também não esqueciam colocar às portas os machados e os
podões com as lâminas de aço para cima a servir de pára-raios, e conta
-se que um dia um machado desapareceu ficando só o cabo queimado!

Por certo que o engenho, muito empírico, vinha de muito longe e
à falta de melhor prestava relevante serviço?

Com a sua preparação para a morte, os pescadores tomavam
as suas precauções, pois não se sentiam bem quando os seus familiares
morriam, por quaisquer circunstâncias, sem a extrema-unção. Por isso
havia periodicamente uma procissão, que 'designavam: «Senhor dos
Entrevados» que tinha como função levar até ao leito dos doentes o
conforto espiritual da comunhão.

Apenas de cruz alçada e pálio, a procissão corria as ruas da Fre
guesia, composta de certa multidão, cantando hinos religiosos. As ruas
e ruelas enfeitavam-se de panos e verdes e o povo ajoelhava às portas
dos doentes durante ·a comovente cerimónia. rezando pela saúde dos
visitados, alguns prestes a dar contas a Deus, ·e faziam-no com humil
dade num acto de solidariedade comovente. Tudo isto foi perdendo o
rumo, por outras concepções de novos destinos. Melhores, piores?
Nu·nca se cheqará a saber, embora se considerem ·imprevisíveis para
certas almas. E é a civilização!

3 -· Os barulhos e ralhos

Os pescadores sempre foram, e continuarão a ser, indesmentivel
mente pacíficos, qualidade por certo que lhes vem do berço e que faz
parte da sua razão de ser!
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Tinham é certo os seus barulhos - nome que davam aos seus
pequenos ou grandes conflitos - em boa verdade pouco frequentes!

Contudo, quando uma vez ou outra se pegavam de rijo, as coisas
então tomavam uma feição muito séria. até porque entrava na contenda
o conhecido bordão, instrumento do seu ofício (curta vara grossa que
serve para conduzir ao ombro os rolos de corda e rapicheis de
peixe). etc.

Diga-se com justiça que nunca faziam uso de qualquer outra arma.
além dos punhos e do referido bordão, embora andassem munidos de
pequenos canivetes muito úteis às suas necessidades!

Também desejamos esclarecer que nem sempre os seus atritos
tinham origem em questões pessoais, pois por vezes eles nasciam por
interesse colectivo - da sua campanha; como por exemplo: pelos pre
juízos causados nas redes. originados por certos descuidos, que no
entanto aconteciam, quando as mãos das cordas passavam sobre elas,
rasgando-as. apesar dos espaços largos para manobras, quer no mar
quer em terra.

Ora quando isto acontecia dava margem a violentas discussões,
que nem sempre ficavam em palavreado!

;.

Eles têm os seus brios e continuarão a tê-los, mas naquele tempo
nem sequer admitiam um propósito - porque também não o havia -
mas em certos casos tornava-se muito difícil esclarecer de que lado
estaria a culpa!

Mas os seus barulhos duravam pouco, porque bastava os patrões
meterem-se de permeio para que acabasse! A obediência saía do muito
respeito que por eles tinham!

Também os beberetes (pingas) quando eram mais copiosas davam
motivo a discussões e de quando em vez ligeiras vias de facto.

Viviam no seu restrito mundo, ambiente que envolvia a sua vida,
como presos sem prisão sem guarda!

Quem gostasse de apreciar tal gente - sem cultura - quando das
suas discussões ,ficaria surpreendido, quer peta argumentação quer
pelas frases ·empregadas, especialmente quando se tratasse de apreciar
ou pôr em dúvida os conhecimentos técnicos da pesca, de cada um,
tão rica de termos característicos que só eles sabiam empregar! Um.J
praga ou outra, de forte sentido pejorativo que tosse. metida de permeio,
era gerada pelo estado em que se encontravam - a pinga fazia das
suas...

Certa qualidade de mulheres dos pescadores. por tudo e por nada,
gostam muito de ralhar - termo típico no meio - e por vezes chegam
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a vias de facto! É certo que, para isso, será preciso haver um motivo
muito forte, mas ele aparece de quando em vez. ·e então os cabelos e a
cara são o alvo preferido (também fora deste meio há muito quem o
use) mas tais espectáculos em regra duram pouco, porque logo aparece
quem desaparte e muito bem, mas os sulcos das unhas sempre ficam!

A troca de palavras torna-se num motivo bastante apreciável,
especialmente por quem for alheio ao meio e por isso vamos dar um
exemplo: No calor das suas razões. acontece presenciar-se certa tirada
típica, quando qualquer delas, em tom de desafio, tira o lenço da cabeça,
estende-o no chão e diz pouco mais ou menos: - Pega... bota aqui o
que tens a dezer de mim ... anda ... mulher ... atão num botas? ... Olhai
gente, num tem nada que me dezer já biram?!

1E ainda outras vezes batem no cu e põem-se a dançar! Outras,
levantam as saias para mostrarem as que trazem por baixo: as suas
limpezas! Antigamente usavam saia branca, saiote normalmente verme
lho e ainda saia exterior, por vezes de bom pano; o costume vinha de
long·e. Depois o peso, e de verão o calor, simplificou o uso.

Não é pois de estranhar que muitas pessoas tomem estes costumes
como graciosos, mas tão somente quando não passem de palavreado.

Estas mulheres, que além de outras tarefas e trabalhos, faziam
redes e enchiam as agulhas de fio, dobando-o em rolos, ajudavam precio
samente os seus maridos. Também nos surtos de lazer, descansando
ao sol, faziam rendas e lavores diversos.

Quanto aos vareiros mais evoluídos-· que era uma grande parte
- davam-se ao seu respeito e por isso condenavam tais cenas, mas
elas eram inevitáveis, tudo tinha um fundo compreensível!. .. E contudo
todos tinham medo da justiça, pois dela fugiam com certo terror, tanto
da local como dos tribunais!

Quando os •seus delitos se tornavam de certa maneira graves,
recorriam a pedidos de acomodação para as pessoas mais gradas da
Comunidade intervirem e quando as coisas não corriam bem, lá iam até
à Vila da Feira, sofrer a amargura do acontecido nas suas horas más!

A. Santos Graça, no seu precioso livro o «Poveiro» diz-nos «Ü
Poveiro tem horror às (Casas Grandes) como eles chamam à adminis
tração do Conselho e tribunal». As duas comunidades tocam-se neste
ponto e em muitos outros que aqui a seu tempo descreveremos!

4 - A habitação: os palheiras e sua evolução

De quando em vez, surgem-nos perguntas: se os vareiros, uma vez
passa-do os primeiros primórdios após aqui terem arribado, se continua-
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ram a viver ern palheiras e se as casas de pedra e cal que iam apare
cendo, se destinavam apenas aos veraneantes que começaram a preferir·
a nossa praia nas estações estivais. Sem dúvida, que esta pergunta se
reveste de certo e legítimo interesse, dado que, alguns jornalistas ou
pseudo escritores, sublinham com tal insistência os palheiras ao inte
grá-los nas suas descrições um tanto fantasiosas, que dão a impressão
de terem vivido na era da sua primitiva arribação, como todo o seu
pendor de citar factos, que logo se descobre, por cá terem ouvido contar,
não faltando sequer o acrescento de mais um ponto-como diz o povo no
seu aforismo! - Vamos pois transcrever o que escreveu um jornalista
em 1878. «Espinho divide-se em duas povoações perfeitamente distintas,
Espinho velho e Espinho novo. A primeira é uma povoação de pesca
dores, de vielas estreitas ,e sombrias, de casas como por aqui chamam
vaidosamente a umas barracas de táboas mal juntas, felizmente porque
só assim entrará o ar e a luz, habitações que têm umas portas verda
deiramente rnicroscópias e ausencia completa de janelas (sic.). As
outras porém.de aparência mais nobre, prajectam sobre a viela estrei
tinha. que enchem quase completamente com essa saliência a pitoresca
varanda de madeira tão usada nas nossas províncias do norte». É
certo que os pescadores, depois dos lares... de recurso: barcos virados,
quando começaram a ficar, construíram habitações liqeiras, mas de
maneira alguma pretendiam viver, como os esquimós em abrigos sob
o gelo. mas quentes - segundo se sabe - e no entanto não se asfi
xiavam! Ora os seus palheiros, tipo característico das terras de onde
vieram, não lhes faltavam as portas nem janelas, com os comparti
mentos precisos grandes ou pequenos conforme as necessidades fami
liares, onde a luz e o ar entravam suficientemente! Em algumas praias
como. por exemplo na Costa Nova e em Mira, etc.. poderá verificar-se
esta verdade, porque ainda existem modelos desses palheiras, que
cuidadosamente se conservam com pinturas adequadas, os quais cha
mam a atenção dos visitantes ,e por isso se tornam em raras peças de
museu! Ora os nossos palheiras, os destinados a habitações desapare
ceram depressa, por duas razões distintas: Os fartos ganhos da pesca
e o rápido ·desenvolvimento de Espinho. Deste modo, apenas foram
ficando os destinados a arrecadação de apetrechos de pesca e indústria
de peixe, passando portanto os pescadores a viverem em casa de pedra
e cal! 'Foi pois esta falta de cuidadosa observação, que levou o autor do
escrito 'ª não ter separado o «trigo do joio»!!! Sem dúvida que as ruas
estreitas tipo viela, pois naquele tempo não havia urbanização ... mas
já se usavam topónimos. porque algumas ruas tinham nome! Assim,
este apontamento que comentamos, por ·certa deficiência de verdade,
que pretendemos corriqir o melhor possível, servindo-nos de aponta
mentos que julgamos fidedígnos, contados pelos nossos maiores e que
retemos na memória. Contudo, vamos citar mais um retalho dos escritos:
«Em 1807, Espinho contava com 125 casais de pescadores, que já
tinham erguido uma «Capelinha», a dos galegos, que anda envolvida
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numa lenda! Entre 1834 e 1860, em virtude de movimentos geológicos,
começou o mar a invadir Espinho, destruindo algumas habitações,
produzindo um grande desqaste na Costa. Outras se seguiram mais
violentas e por certo que não deixaram as construções de madeira
impolutas.

Ora como nota importante - porque a vivemos - quando se deu
em 1903, o famoso «Foqo do Florindo» o maior que Espinho, até hoje
registou, os prédios de dois pavimentos onde deflagrou pertenciam
a um vareiro, António de Pinho Branco Miguel, homem que sempre
se dedicou às andanças das campanhas e negócio de peixe. Também
foi ele que os reconstruiu e não tinha somente estas! Estes prédios
e outros também tocados pelo incêndio, estavam situados na rua
Bandeira Neiva (hoje 19) e faziam ângulo com o largo da N. S. da
Ajuda, espaço que se alinhou com a actual esplanada. O grande esta
belecimento do 'Florindo - que se denominava «Casa Espafíola» per
tenceu a Manuel Frade (que veio a ser sogro) que o passou, por ter de
ir ao Brasil, estabelecimento que era muito conhecido como «Casa da
Albina». Embora já aqui nos tenhamos referido a ele - sobre outro
ângulo como é óbvio, daremos hoje mais alguns pormenores sobre a
grande polémica surqida por causa da Companhia de Seguros «Urbana»
se recusar ao pagamento integral da Apólice que era de nove contos
e quinhentos mil reis. oferecendo apenas três contos. Foi advogado
deste processo pelo sinistrado, dr. Afonso Costa! Dizia-se que o incên
dio não tinha sido ocasional •e também que não havia no estabeleci
mento fazendas do valor do .sequro!l! Este acontecimento apaixonou
Espinho e teve justificada repercussão fora ·dele! Interessado por uma
reportagem sensacional, um Jornal da época escreveu: «Ouvimos dizer
que vários segurados iriam devolver as suas apólices, desgostosos com
o que se estava ·a passar! Sobre o assunto informaremos a seu tempo
sobretudo se a Companhia «Urbana» cumpre ou não este compromisso!
Entretanto outro caso surgiu. Como se sabe, muitos populares, mulheres
e homens prestaram grandes serviços para a extinção do fogo. Até
agora, porém, ninguém tratou de os recompensar, o que não é justo,
o que dará lugar a que em outra ocasião não haja quem auxilie a corpo
ração dos bombeiros, que por si só não pode fazer tudo. Bem sabemos
que é difícil indaqar quais as pessoas que prestaram os seus serviços,
e por isso um alvitre apresentamos, na certeza que agradará a todos:
Dêem as cornpanhes uma esmola à Associação de Socorros de Espinho,
de uma quantia qualquer para melhorar os seus serviços, como seja
para material. Deste modo estará sempre pronta a trabalhar em defesa
dos interesses não somente dos seguradores, mas também das com
panhias seguradoras!»

Vamos ver se conseguimos, mercê de apontamentos que temos
à mão, esclarecer como e quando os palheiras desapareceram definiti
vamente como habitações primárias ·e típicas, que tanto têm chamado
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a atenção e justificado interesse dos estudiosos, com o mérito de fazer
história, embora por vezes um tanto desvirtuada por ausência de infor
mações certas, apesar da boa intenção de alguns investigadores! Ora
as primeiras e apressadas habitações que formaram o «Aldeamento»,
eram como todos sabemos constituída por palheiras e segundo a planta
que temos de cariz heterogénio, mal alinhadas, que como é óbvio, indis
ciplinadas, absolutamente livres da intervenção de qualquer autoridade
inerente ao assunto! Contudo, como nota curiosa merece apontar que
os pescadores ostentavam um topónimo na primeira rua ·do seu aglome
rado: «Rua dos Pescadores» por certo com intenção no futuro!

Assim este primeiro esboço de terra habitada, começou (citamos
para servir de referência entre o espaço s·eguinte: do norte, da Rua
do Progresso, que por ter desaparecido, a situamos entre a Piscina e o
«Hotel Praia-Golfe» e do sul, da Rua Bandeira Neiva, hoje 23. Com
preende-se portanto que as ruas 19 e 21 ficavam no centro, respectiva
mente entre as ruas Bandeira Coelho e Formosa! Fica deste modo loca
lizado o sítio preferido peles pescadores para formar o seu primeiro
aglomerado.

Entretanto, os meios económicos foram crescendo e a povoação
também e como sequência natural esta foi alargando para norte e sui
e então começou um surto de construções, a maioria de pedra e cai,
intercalando. os tais palheiros, habitações de traça nova e agradável
com as comodidades requeridas a satisfazer a já desenvolvida colónia
balnear e até algumas famílias de posses os adquiriam como propriedade
sua. Alguns também já tinham o pequeno alçado da frente, de pedra
e cal, o que lhes emprestava certa estética. Os arruamentos começaram
a nascer mas já disciplinados, com os seus topónimos, debruados de
prédios de muito boa aparência, alguns já com dois pavimentos, com
os rés-do-chão destinados a negócio! O aglomerado piscatório começou
a desenvolver-se em pujança e por isso.. ao sul apareceram as ruas:
da Pesca, da Costa e do Areal; a poente da que é hoje rua 2, e então
ainda não estava delineada como Rua do Cruzeiro, como se denominou
muitos anos, até à sua destruição pelo ataque do mar em 1911 !

No norte, o casario cresceu mais rapidamente chegando a estar
muito próximo do chamado «Rigueirão» mercê do pequeno Bairro da
Lavoura habitado por pescadores, que por sua vez desapareceu na
invasão de 1908. Deste quadrante nasceram as ruas: da <Estação,Pro
gresso, da Aliança, da Fonte. Alexandre Herculano. Marquês ·de Pombal
e a de El-Rei. Assim, grande e boa quantidade de prédios guarneceu o
Largo da Nossa Senhora da Ajuda, já com sua igreja, dois pequenos
hotéis e o edifício onde se instalou a primeira câmara, com administra
ção concelhia.
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Deste modo nasceu um largo que andou sempre ligado ao nome
de Espinho e que tanta fama alcançou. Situava-se num espaço do qual
o mar levou parte, entre os edifícios, hoje da Piscina e .do «Hotel Praia
gol.fe». foi neste Largo, verdadeira sala de visitas, que mais bateu o
coração da «Nova Terra» já com anseio de cidade, que por ter vindo
tarde não teve a fortuna de a festejar, lugar condigno que tanto o mere
cia e foram os balizados pescadores que o tornaram realidade! Esta
história não se coroa com qualquer heraldica de brazão, mas sim de
«Golfinhos», símbolo da pesca! Desde então, do magnífico Rossio, saiu
a Rua do Cruzeiro (2), através da qual se disseminaram estabeleci
mentos de toda a ordem; centro comercial, tendo como elemento prima
cial a «Praça Nova» que já naquele tempo podia rivalizar com a que
agora temos, pois não exageramos!

Mas, agora temos que deixar o seguimento para outra vez, para
voltarmos ao aldeamento primitivo constituído pelos típicos palheiras,
modesto e simples centro de aventuras, com os seus habitantes de
rostos tisnados pelo iodo das rnaresias, raça de que se compunham
as tripulações das caravelhas, combatentes duros, que souberam morrer
pela sua pátria, ao longo das descobertas sem fim a que diversos histo
riadores têm feito as mais justas referências! Foram as invasões do mar
de 1888, 1896 e 1898 que ditaram o destino do primeiro aglomerado dos
palheiras, destruindo-os por completo, deixando ao mar o terreno que
era seu, tornando a praia mais larga, o que beneficiou a aparição dos
primeiros estabelecimentos de banhos já com uma apreciável concorrên
cia de veraneantes que foi aumentando ·dando a esperança de não mais
parar e assim aconteceu, felizmente!

Após estas invasões. que destruíram por completo, como já cita
mos, a «Urbanização» desenvolveu-se acentuadamente para o sul. O
norte, estava condenado como se verificou pelas invasões de 1896 e
muito mais na de 1908. Estamos a seguir as indicações preciosas da
primeira planta, a par das nossas recordações, pois vivemos esse
tempo de terríveis destruições, repassados de amarguras e anseios dolo
rosos! Na fuga para o sul, as construções eram todas de pedra e cal,
com grande número delas de dois pavimentos, ou lojas (rés-do-chão)
que se ·disseminavam pelas novas ruas formadas ao poente da rua do
Cruzeiro, do Areal, da Costa e a última virada para o mar, da Pesca:
todas horizontais, que então 1.0 de Dezembro. As moradias eram a maior
parte de boa traça, •e entre todas ·destacava-se uma das mais bonitas e
das maiores então já existentes em Espinho! Era seu proprietário, Jere
mias Pais de Almeida, nome preponderante no meio piscatório, como
negociante de pescado, sendo sócio maior duma campanha com o seu
nome (Campanha do Jeremias, digno de referenciar, porque bem o
merece, o que vamos fazer tanto quanto nos seja possível. O seu belo
prédio era em forma de L. de dois pavimentos, que começava na rua do
Cruzeiro, actual Avenida, beira-mar; estendia-se ao longo da rua 1.º de
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Dezembro (actual 29) e, segundo corpo convergia para a rua do Areal
ao norte. isto é, ocupava um curto quarteirão. No gaveto da rua do
Cruzeiro existia uma grande Mercearia, do João de Almeida, que
ocupava 1O metros seguros. Seguia-se um muro baixo com gradeamento
a vedar um jardim que se estendia até à trazeira do segundo corpo do
edifício - aproximadamente com a extensão de 20 metros. O jardim
estava debruado por canteiros com flores, era ladrilhado com mosaico,
com uma pequena mas artística lagoa de onde saía um repuxo. Os
alçados virados para o jardim tinham profusão de janelas e portas, estas
separadas por baixo muro do jardim a fazer corredor de entrada. O
primeiro pavimento era int·egralmente habitado, parte por inquilinos,
e o restante oelo senhorio que também usufruia quase todo o rés-do
-chão, onde na rua do Areal o destinava à manipulação do pescado
e em quase todo o ano ali se trabalhava febrilmente! A sardinha, já
lavada do mar, era metida em cabazes e conduzida em carros de bois
com rodas revestidas de madeira por causa do areal que tinham a per
correr. O peixe que era destinado à Província, e lá tinha de chegar
fresco, apenas precisava ser salpicado ao ser acondicionado em cabazes
próprios, cobertos com serapilheira cosida no bordo, e nesta se escrevia
a direcção ido cliente e rapidamente era despachado em comboio. O
que se destinava a outros mercados, invariavelmente curtido, entrava
em domas com moura preparada que era meticulosamente afinada, a
que entrava uma batata como pêndulo (segredo profissional) trazido
em tempo por um especialista francês em matéria de conservar, segredo
que os vareiros com certa astúcia descobriram (citação do padre Lima).
Assim no defeso, ou seja quando havia o interregno do inverno, a sar
dinha suficientemente curada era muito bem acamada em barricas pró
prias e compridas em prensas compostas com pesos de pedra, de tipo
engenhoso, embora empírico, até largarem todo o óleo (sil) que se
aproveitava, pois dava bom dinheiro. Esta sardinha destinava-se aos
mercados africanos, onde se comia como manjar em mistura com sala
das diversas, mesmo em crua, partida aos bocadinhos! Tornou-se um
negócio chorudo naquele tempo. O Jeremias Pais de Almeida com
a filha, genro e três netas, podia considerar .•se um vareiro rico, o maior
de todos, dos vários outros que havia! 'Este vareiro tinha fama de ser
muito liberal, ajudava os pobres e era duma simplicidade cativante.
R·ecordamos com saudade as horas inesquecíveis que em companhia
de outros miúdos e suas netas, passamos em infantis brincadeiras, espe
cialmente quando nos debruçávamos sobre os bordos da lagoa, a pre
senciar a luta dos peixinhos vermelhos (pimpões) quando disputavam
a posse duma migalha de pão, que lhe deitávamos. Apreciávamos sobre
maneira, que no reino animal, à semelhança dos homens, na luta pelo
melhor bocado!!! Como em chapa gravada, retenho ainda na memória
estes pequenos pormenores da idade de oiro da infância, que entre
tantos pequenos acontecimentos, se ligam e também se separam como
onda de rádio que paira no Espaço! Quem havia de dizer que duas das
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meninas que sempre faziam parte do grupo, casariam com dois primos
meus, a Emília e a Fina; a Alva, a seguir a 1911, quando da invasão
que destruiu este lar, lá foram para Matosinhos. continuar a vida, para
por fim os perder de vista definitivamente. Todos já foram na voragem
da morte!!! Com os salvados do prédio o Jeremias, construiu uma casa,
a última à esquerda da ma 14 - também com jardim, mas este não
chegou a ver a geração dos miúdos a florir, a ver a ·felicidade dos pei
xinhos na sua prisão doirada, felicidade que só muito tarde soubemos
compreender! Este jardim talvez tivesse morrido... de saudade pelo
primeiro, apesar do mesmo repuxo e dos mesmos enfeites mas os lindos
pimpões tinham desaparecido!!! Quando passamos por esta casa, sen
timos uma revivência do passado, que ainda se mantém no coração já
um tanto cansado de viver!

Vamos chegar ao fim do esclarecimento dos palheiras que, na sua
voragem, o mar, em arremetidas constantes destruiu e com eles também
inúmeras casas desapareceram até à actual rua 29 e consequentemente
todas as ruas situadas ao norte alinhadas pela rua do Cruzeiro, mas
com a maior parte dos prédios do lado nascente bastante feridas, com
inúmeras e profundas cicatrizes foram pouco a pouco curadas, embora
a mostrar as suas mazelas, como ainda hoje se verifica! Como se com
preende, a pavimentação aqui e ali, ficou em profundidade destruída,
que muito tempo levou a reconstruir! Enfim. um caos, que os que vive
ram esse tempo bem o sentiram com amargura.

Ora o mar, «nosso amigo», fez desaparecer neste ano centenas de
habitações, deixando os seus ocupantes sem abrigo, que tiveram de •ser
aboletados em casas amigas numa manifestação de solidariedade cristã!
Muito sofrimento, inegavelmente sentido pela população que se esforçou
por mitigar tanto quanto possível o seu infortúnio! Deste modo, para o
Sul, ·a partir da rua, actualmente 29, e a do Cruzeiro que ia até à Fábrica
Brandão Gomes, frente ao mar, embora bastante longe, e neste espaço
começou a construção de várias casas de boa ·apresentação, que se man
tiveram largos anos incólumes. Nesta altura já não havia sinal de
palheiras, mas ..sim apenas o mesmo tipo que servia de barcos de mugi
ganga, mas já muito perto do Brandão Gomes, que se distanciava do
mar algumas centenas de metros! Assim, as primeiras invasões toma
ram-se em acontecimento ímpar, com tal repercussão que contristou
todo o país e por isso motivou a vinda a Espinho da Rainha D. Maria Pia,
e foi-lhe então possível presenciar in loco, o que ainda não tinha acon
tecido no litoral português. Todos os jornais se referiam ao facto e
afirmaram a Sua Alteza, se tinha comovido largamente ern face do
panorama trágico que presenciara. Por certo, mercê do que presenciou,
deu ordem para que o Governo tornasse as devidas providências e delas
saiu a construção dos Bairros que ficaram crismados como «Bairros da
Rainha».
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Nesta altura não se divisava qualquer espécie de perigo, quanto
ao mar, pois este ainda se encontrava muito longe (uns centos de
mertos). E como se verificou muitos anos é que desapareceram, mercê
da última invasão que destruiu todas as moradias até ao Brandão
Gomes, levando também uns cem metros da referida Fábrica, alinhando-a
pela rua do Cruzeiro tal como está hoje. O Bairro era composto de
quatro quarteirões, dois com as frontarias viradas para a rua do Cruzeiro
e dois com as faces para o mar. Começava na rua 35 e ia até à 39, e a
37 ficou com o nome da Rainha. Entre os Bairros havia uma espécie de
rua com quintais a separar cada casa, havia um poço para cada duas
moradias com respectivos tanques. Casas confortáveis, que formavam
conjuntos vistosos.

Desconhecemos os deveres impostos aos seus moradores: quanto
à sua conservação, nada nos foi possível encontrar sobre isso, mas se
os havia não foram cumpridos, porque passados anos, as lindas casas,
que tão aparatosas foram, tornaram-se, por falta de conservação. em
deplorável estado, algumas até em aspecto de ruínas, por desmazelo
mesmo daqueles que remediados economicamente eram. Por certo que,
as autoridades daquele tempo concorreram para este estado de coisas.
Exemplo, do que hoje mesmo se passa nos Bairros que o Estado Novo,
mandou construir! Não se pinta uma porta, não se caia uma pequena
e escalavrada frontaria, enfim, desmazelo de toda a ordem, que não
deveria ser permitido! Mas as moradias do Bairro da Rainha, chegaram
a um ponto de estarem superlotadas por acumulação de pais e filhos,
estes casados e com filhos, em várias, sabe Deus, em que promiscuidade!
Tornou-se raro ver uma ou outra de cara lavada, porque assim se veri
ficava malmente, e por isso se via uma mancha negra em toda a exten
são das frontarias dos dois Bairros. Enfim. estado deplorável que nin
guém com autoridade sequer remediava!

Nos interiores, como as vareiras dum modo geral eram limpas sob
certo aspecto, em muitas observava-s€ certo asseio especialmente
naqueles que, por pendor, ou mais remediadas, tinham brio próprio!
Chegaram, alquns utentes, a vender as casas que habitavam, embora
proibidos de o fazer. Mas aconteceu e ninguém interviu! E como os
compradores podiam, mandavam-nas reformar e então o aspecto depri
mente mais se notava dado o confronto verificado! Passaram-se muitas
alegrias e tristezas neste famoso Bairro, onde nasceram gerações!
Esta gente, cada vez com mais dificuldades económicas. Mercê do
afastamento do peixe, razão de ser duma Comunidade, que nasceu
embalada pelo mar, amando-o, mal diria que viria dele as andanças da
sua desgraça, que sob um signo fatídico de muitas incertezas, acabou
por os fazer mudar de horizontes!

Hoje a classe piscatória, propriamente dita, quase não existe, é um
simples arremedo de museu, mas adulterado de costumes, com falta
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daquela ética que tanto adornou os seus maiores, com base em certos
contactos sociais, que não trouxe no sangue aquela qualidade sã das
gentes ribeirinhas! Quase se poderá dizer que, de herança positiva. temos
apenas o mar, sobre o qual a cidade se debruça vaidosamente!

A FAINA DA PESCA

1 - Os conhecimentos dos Pescadores

No mundo do trabalho existem múltiplas e diversas missões, em
que o homem tem de estar apto a saber cumprir, já pelos seus conhe
cimentos técnicos, pela sua aplicação, como ainda quando se trata
de função colectiva - pelo que lhe toca de responsabilidade, e como é
óbvio, nisso reside a sua sobrevivência, com mais ou menos volume
de compensações! Contudo, um grande número, que tem tarefas difíceis,
tudo faz para auferir o relativo produto do seu labor e isso torna-se
numa «Estrela» que nem todos chegam a alcançar, mercê de factores
estranhos à sua vontade. caso em que incluímos o pescador!

Não cremos que alguém julgue que o pescador sabe somente lançar
as redes e colher o seu fruto - numa missão aparentemente rotineira
-- que aos homens do mar parece ser suficiente, mesmo arredado o
perigo constante em que labuta!

Pois nem é assim e nem mais o será! É que a par de muitas coisas
técnicas e aparelhos complicados, que fazem parte integrante das suas
lidas, ambas há que se tornam como complemento dum conjunto impres
cindível, pelo menos, aos destinados a dirigir e para isso chamam sobre
si sérias responsabilidades, Eles sabem distinguir os ventos principais
e seus intermediários dos quatro quadrantes e seus nocivos ou bené
ficos efeitos; as quatro fases da Lua e quando no crescente ou minguante
as pontas vão viradas para qualquer dos pontos cardeais, daí ter saído o
adágio: l.ua em pé, marinheiro deitado, Lua deitada, marinheiro de pé,
significação que é do seu entendimento os grandes halos, que podem
indicar certas apreensões e até por vezes o vulgo vê neles prenúncio
supersticioso, quando apenas se trata de simples e ocasionais refracções
de luz; as qrandes faixas escuras lá no horizonte, quando do pôr do Sol,
por vezes sobre um céu irisado de vermelho, que é preciso saber enten
der; as nuvens acasteladas de diversas formas, que sempre indicam algu
ma coisa; as (chãs) escasso espaço de tempo em que as ondas amainam,
que preciso se torna aproveitar para que o barco passe, quer quando
entra na água quer na passagem do chamado mar do banco, sem qual
quer perigo, o que nem sempre acontece; as toadas do mar, que mesmo
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ouvidas da cama, soam aos ouvidos como diapasão, o piar de certas
aves marinhas-maçaricos - que anunciam borrascas: as (ardas) fosfo
rescência que nas noites cálidas de verão envolvem ·as ondas que rebri
lham nuances prateadas ao rolar sobre a praia, que têm certo signifi
cado, etc.. etc.

São preciosos conhecimentos que se subentende virem de gerações
distantes; que se vão completando como corolário precioso da arte de
pescar! ... Então não havia «Escola Náutica», mas os homens na sua
ânsia de saber, foram observando ·a natureza e fixando os seus ensina
mentos, amassados. por certo, com toda a espécie de sacrifícios! Daí
terem inventado os meios mais apropriados a usar nas suas labutas e
como é óbvio, dando o nome às coisas!

Os pescadores que comandavam tinham sobre os seus ombros
tarefas de grande responsabilidade e subentende-se também que, por
vezes, perdiam o sono! Fora do largo período de verão nem sempre iam
ao mar, pois ir ou não ir dependia do estado do tempo e do mar. A ver
dade é que havia a necessidade de fazer quantos lanços melhor e não
desejavam ficar inactivos! Nos primeiros alvores da manhã estavam a pé
e corriam no outeiro para vez o cariz do ambiente, porque desta aturada
vigília dependiam resoluções a tomar.

As indicações meteorológicas eram indicadas pelo seu saber.

Hoje há tudo e mais alguma coisa neste gánero.

As decisões tomavam-nas com muita prudência, porque acima
dos resultados económicos estava a segurança das tripulações!

Uma vez dada a ordem de aparelhar, o Bairro Piscatório animava-se
como por encanto. Os «chamadores» corriam a bater às portas dos
camaradas que, ainda sonolentos rapidamente estavam na praia a
cumprir o seu dever, correndo em todas as direcções como silhuetas
recortadas num cenário de penumbra! O bulício começava a fazer-se
sentir no espaçoso areal, ambiente saudoso duma época rica de activi
dades e que por certo morreu para sempre!. .. E por vezes, tanta azáfama
e canseira sem compensação equivalente! Mas os insucessos não eram
causa de desânimo, pois esta qualidade de gente só parava as suas lides
por imposição da Natureza.

As povoações circunvizinhas, por sua vez eram então alertadas pelos
«chamadores», que com as características buzinas, anunciavam que
tinham ido ao mar, e desta maneira, o gado contratado depressa estava
presente!

Muito beneficiaram as povoações próximas com as actividades
de pesca de Espinho, que empregavam muitas dezenas de juntas de
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bois. angariando grandes proventos a puxar as redes, inúmeras vezes
mais do qu€ um lanço, isto além de outras compen·sações! A «viragem»
chegou a todos!

2 - As «Ricaxias»

Naquele tempo, em que eram fartas as épocas das pescarias, o meio
piscatório acusava contentamento e tanto os pescadores como os patões
disso compartilhavam. Daí, estes não proibirem, até gostavam, a reali
zação da tradicional «Ricaxia». modalidade desportiva que tanto os
apaixonava! Os lanços de tarde foram sempre os preferidos para tais
folias, uma vez que o mar estivesse de feição. mais próprio portanto,
o que não se tornava difícil no pino do verão. O mar tornava-se então
em campo desportivo, respelhando reflexos polidos, sem ondas, inte
grando-se no cenário já de si maravilhoso! Ora quando o desafio tinha
sido aceite - o que era feito por meio de sinais já convencionados - os
barcos colocavam-se, como costume, distanciados uns cem metros.

Convém esclarecer que. o aceitar ou não, dependia de diversos
íactores. como sejam: barco mais leve ou mais novo, tripulação mais
valente, lanço a fazer mais longe ou mais perto, com menos ou mais peso
de rolos de corda, etc., enfim todos esses cuidados que, em boa ver
dade, poderiam intervir na vitória ou derrota!

Posto isto, vamos, pois, descrever a famosa «Ricaxia» como algu
mas vezes a vivemos num dos barcos. e naquela idade em que se fixam
mais profundamente em inesquecíveis recordações mercê do entusiasmo
transmitido pelos acontecimentos que mais nos aliciam! Pena temos
porém de não saber dar-lhe o merecido brilho de descrição. contudo
vamos ver o que sai.

Ao sinal da partida uma onda de entusiasmo corria de lés a lés e
apossava-se das tripulações dos dois barcos que rapidamente se movi
mentam. apesar de muitas toneladas de peso! Os pesados remos, puxa
dos por dezenas de homens - tal como poderosas lâminas - fendiam
vigorosamente a água à procura duma velocidade que lhe desse o triun
fo! Os arrais no lugar do comando (o que se passa é igual nos dois
barcos) gritavam e incitavam os braços, pedindo mais e mais o acelera
mento da remada. Os cáqados 1 dos grandes remos giravam nos escala
rnões 2 numa volupia musicada. batendo como gigantesca batuta a
marcar o ritmo dos remos!

E era ver estes trabalhadores do mar, vibrantes de esforços como
titâs. alheios a outro qualquer objectivo. retesar os músculos num

Bloco de madeira de remo, com um buraco que entrava no escalamão,
2 Ferros presos nos bordos do barco, onde girava o cágado.
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esforço impressionante para aumentar a velocidade até ao humanamente
impossível!!! Contudo os dois contendores briosos e valentes, por largo
tempo não cedem o mínimo atraso e por isso a «Ricaxia» começou a atin
gir uma fase plena de beleza, gerando a emoção própria das grandes
competições.

Para mais, esta aliciante disputa. que tem como cenário a imensi
dade do mar e, por vezes, horizontes deslumbrantes, não é incitada
por multidões, dai o seu real valor, embora em terra muitos corações
se inquietam pelo resultado!

Ora o andamento imprimido aos barcos não podia manter-se de
igual para e por isso dado esta irnpossiollidade. a «Companha Velha»
começou a ganhar dianteira, circunstância que deu motivo a um valoroso
arranco do seu competidor a «Cornpanha Nova» pelo que se colocou
novamente a par! Mau grado porém, durou pouco o seu magnífico esfor
ço, porque a antagonista em remada sempre potente mantinha endia
brado andamento e por isso voltou novamente a tomar a dianteira, a que
foi respondido novo esforço num desesperado arranco, mas já de resul
tado um tanto inútil! Então o Arrais da «Campanha Velha» apercebendo
-se da fraqueza do seu adversário, ·gritou a plenos pulmões: - Força
Maidão" força cambôes 1 oh «Caneiro» 5 passa-lhe pela proa ...

É esta pois, a frase decisiva, inegavelmente empolgante, tornando-se
no momento inolvidável da tradicional «Ricaxia» tão rica de variantes
adoráveis que não se torna fácil presenciar!

·Eao supremo apelo do Arrais e com o triunfo já à vista respondem
os remadores, quase transfigurados, de ombros nus nimbados de sol,
acelerando movimento unificados, fazendo e desfazendo inflexões, seme
lhantes a autómatos impulsionados por mecanismo poderoso! E deste
modo, a Companha já quase vencedora vai-se aproximando enviesada
mente para a seguir passar pela proa do seu valente contendor, fase
formal que indica o triunfo, pelo que se ouviu um grito uníssono trans
bordante de alegria!!!

E ao ver estes homens com justa admiração, banhados em suor,
veias salientes, bocas ressequidas.não pudemos deixar de sentir e gravar
para sempre no coração esta querida imagem, pois faziam dela elemento
integrante das suas oeriqosas andanças!

A Companha vencedora, já com a bandeira içada, começou a dar
voltas sobre si mesma numa alegria indiscritível a rasar a infantilidade!
As outras companhas, que tinham aligeirado o andamento para presen-

3 Remo do comando do barco.
4 Corda tipo polvo, presa ao remo como reforço.
5 Homem forte que rema em pé na ponta do remo e o dirige.
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ciar o espectáculo partiram a caminho do largadouro, comentando, por
certo o acontecimento!

É praxe nestas pugnas - pois têm o seu lado cavalheiresco - ofe
recer a desforra, mas o vencido não a aceita, ficaria para outra vez, mais
marés viriam!

Estas disputas que foram sempre bastante emotivas, em boa
verdade deixavam leves despeitos entre os pescadores e até, por
vezes os resultados feriam os seus brios, mas a par disso também
havia ausência de qualquer rancor. Hoje venciam uns, amanhã outros!. ..
O rumo agora era o largadouro e foi justamente isso que as duas embar
cações fizeram em remada lenta e repousante, em refrigério, como é
óbvio, bem merecido. Ac arribar, a Campanha vencedora cantava a tradi
cional e dolente canção:-Ai ... olé ... lé... lé... ai... olé ... lari. .. ló ... lé...

Uma vez a Campanha em terra, a alegria era ruidosa e o barco
embandeirava-se em arco, mas apenas por um dia. Os patrões mandavam
distribuir, à noite, um beberete o que mais contribuía para a animação
que sempre havia na Venda, onde os camaradas se reuniam para comen
tar com sabor típico as diversas fases da «Ricaxia»!

Almas simples que, a par das amarguras das árduas lides, também
sentiam as suas alegrias, vivendo os contrastes do seu mundo em que o
mar era o ·seu campo de acção, que tanto amavam, proporcionado-lhes
horas boas e más, sem ambições de melhor destino!

3 - A Mujiganga

Pelo menos, desde o princípio do século presente, que é do nosso
conhecimento, haver seis campanhas, número que se manteve durante
muitos anos, para a certa altura começar a diminuir, conforme a crise
se acentuavalNelas se empregavam, em média, trezentos homens (leva
vam dinheiro, era o termo) mas muitos outros dedicavam-se a vários
géneros de pesca, especialmente ao caranguejo, a que chamavam:
«Mujiganga». Nada se sabe quanto à origem deste termo! É curioso
notar que, pouco se tem falado na pesca deste tão conhecido crus
táceo, mas em boa verdade, vale bem a pena esta faina tão rendosa
ficar escrita, com vamos ver!

Assim, pode causar certo cepticismo a algumas pessoas - por des
conhecimento, como é óbvio, se dissermos que então havia à volta de
duzentas embarcações entre bateiras e barcos mujigangas, para o refe
rido fim.
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A mugigangn

Grande número de pescadores dos mais remediados tinham o seu
barco ou bateira, o que mostra o nível económico muito apreciável dos
pescadores daquele tempo.

Esta qualidade de pesca era rendosa e valia bem o trabalho! De
noite, a colheita era mais farta e por isso poucas vezes pescavam de dia.
O caranguejo aproximava-se muito de terra e a faina fazia-se a uns
escassos centos de metros, bem entendido, com o mar bonançoso. A
rede era constituída por saco e mãos (tipo de arrasto) e todas as
manobras se faziam no mar. O saco tinha amarrada uma bóia (calime) e
num dos extremos havia um dispositivo em oval, feito de arco de ferro,
onde estava presa uma pequena campainha com a função de alertar
onde se encontrava, mercê do agitar das ondas, sem dúvida, pormenor
engenhoso e de grande relevância muito especialmente de noite! Ora
em plena época, as bateiras. mais baixas de bordo, enchiam até transbor
dar (sic!) e como meio de precaução fundeavam a uns metros de terra
para encher grandes sacos de rede, a que chamavam (sacos de vai e
vem) que eram puxados de terra pelas mulheres dos tripulantes, sempre



36 ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

atentas e presentes na hora de arribar! E então só depois de aliviadas
de parte da carga, vinham para terra com segurança.

Também a par do caranguejo, pescavam: linguado, solha, faneca,
etc. Alquns homens que não estavam íivres, de quando em vez também
iam à mujiganga, mas só de noite, e uma vez arribados corriam a cum
prir a sua obrigação com as campanhas, mesmo sem qualquer descanso.
Era a febre do ganho e o amor ao trabalho.

O caranguejo vendia-se por monte de um ou dois rapichéis. E
então, emprestava ambiente de alegria ver muitas dezenas de milhares
deles, alinhados num sector próprio da espaçosa praia, onde inúmeros
lavradores o compravam para os seus campos, por mais fertilizante e
económico que outros adubos! O volume de transacções era grande e
reflectia-se largamente na economia dos pescadores. Uma vez tirada
a parte do barco e da rede, o restante repartia-se em igual pelos tri
pulantes.

Este marisco também se comia, cozido, mas só a fêmea, contri
buindo, para a abundância de alimentos!

Mas, embora lentamente, tudo desapareceu: sardinha, caranguejo
e outros peixes graúdos, tal como luz que .se vai apagando, bruxulean
do! ... Então causava pena poisar os olhos nos barcos encanteirados nas
dunas, estáticos e impotentes, a olhar o mar, numa visão de realidade
inesquecível que tocava os corações. Barcos, que vezes sem conta,
demandaram o mar levados por mãos vigorosas dos pescadores no
angariar do pão de cada dia!

Os seus destinos foram as lareiras, levados aos poucos, conforme
as intempéries os iam destruindo! Hepresentavam preciosos haveres
angariados com esforços e trabalhos que conseguiram amealhar. O
mar dava-lhes tudo e no entanto acabou por nada lhes dar!. ..

Tornar-se-á inexplicável esta espécie de fenómeno, se assim é que
se lhe possamos chamar? Se é certo que os barcos do alto foram
em parte. os causadores da morte da pesca costeira - para falar só
nesta corda até ao norte de Aveiro - admissível portanto - como se
compreende que não pescando eles caranguejo, este tenha desaparecido
totalmente? É que de outro ângulo, vê o problema, um oceanógrafo
francês, que através dum livro nos dá a conhecer na função das diversas
correntes marítimas, aquelas que trazem e levam o peixe e a sua ali
mentação. Classifica-as: correntes progressivas e reqressivas, que se
movimentam umas sobre as outras, quer quando se mantêm sobre a
praia na sua função progressiva, quer no seu estado regressivo para os
pontos de origem, cada uma ·na sua própria duração: 5, 1O, 15 e 20
anos! Terá o referido 'Cientista observado de visu o que nos revela,
como intangível realidade, tal como faz o .famoso Comandante Jacques
Cousteau, que nos mostra em exuberante comentário visual, todos os
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seus estudos no fundo dos mares, como por exemplo no seu maravi
lhoso livro: «Les Requins» (tubarões).

E, por fim, será imprudência perguntar, com base nas suas afirma
ções: - Aparecerá novamente o peixe quando as correntes que men
ciona, passarem aos seus movimentos progressivos sobre a costa? Já
lá vão tantos anos e apenas continuamos a ter um simples arremedo de
pesca e, mesmo assim, esperamos que não acabe!. ..

4 - Armazenagem e conserva de sardinha

Não 1seria bem, se muita gente julgasse que todos os homens nas
cidos, embalados pelo mar na Comunidade vareira, seguiam a vida da
pesca. porque tal nunca aconteceu! Muitos foram encaminhados para
outros rumos, embora integrados nela.

O rápido desenvolvimento económico teve como reflexo imperativo
a criação de homens - com menos pensar para as lides do mar - que
se foram ocupando das várias actividades rendosas, que de ano para
ano vinham aparecendo. Assim, havia apreciável quantidade de peque
nos e grandes negociantes, com mais ou menos ambições e ainda
outros de voos mais largos. Para os ofícios apenas ia uma pequena
percentagem. A pesca do bacalhau também aliciava certo número de
homens, ocupação muito mais perigosa que as pescas de arrasto, e
então nesse tempo!

Era a vida estuante de pujança a manifestar-se numa raça de qua
lidades tão voluntariosas corno activas.

Do labor dos negociantes diremos que uns compravam e vendiam
apenas na praia, num meio bastante restrito, outros, compravam apre
ciáveis quantidades de sardinha que rapidamente embalavam em caba
zes apenas salpicada, despachando-a para a província para os costuma
dos clientes; e ainda os pequenos conserveiros (grande e laboriosa só
a Brandão Gomes) e por fim os previdentes que armazenavam grandes
quantidades de peixe destinado ao período de defeso forçado; o inverno
era longo! À sardinha para este fim eram dados diversos tratamentos,
que vale a pena descrever: havia preferência. A sardinha pescada desde
o meio de Agosto e todo o Setembro - chamavam-lhe a sardinha da
«tarde» - por estar completamente criada ·e melhor para salga: assim
o entendiam. A maior parte era escachada na praia, devidamente lavada
no mar para lhe sair a areia e escama (havia mulheres que se dedicavam
a estes trabalhos: escachar e lavar) a restante apenas se lavava, se
guindo para a salga.

As vísceras - a que fizemos referência no artigo anterior - não
iam para os campos mas sim metidos em carretas (era o termo empre-
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gado) espécie de meias pipas de aduela e arco, que ·ficavam ao sol para
destilar o óleo, mais típico, sil, que se destinava a pintar os palheiras,
barcos e como poupança, para as candeias, iluminação caseira e mais
barata, já havia candeeiros e gazómetros.

As candeias merecem breve referência. Usavam-se de variados
modelos, larga fantasia de lavores pelo engenho dos fabricantes, que
lhes dava chancela retintamente típica! Muita coisa boa se guarda, mas
também outras se perdem e é pena!

Mas voltemos à sardinha. Esta uma vez nos armazéns - havia-os
grands e pequenos - a escachada era metida em grandes domas com
moura preparada e uma batata posta a boiar, indicava o ponto preciso
para poder ser usada e nunca chegámos a saber de onde vinha esta
espécie de termómetro!. .. Uma vez a doma cheia cobria-se com boa
camada de sal e ainda com coberturas de madeira, precaução, em boa
verdade contra os gatos e poeira. A sardinha inteira, salgava-se, em
celhas ou cabazes, em seco, com camadas de sal alternadas. Parte des
tinava-se a exportação, acamada em barricas e em seguida prensada
para lhe espremer o sil. A nossa África foi sempre um bom mercado!

Um espinhense que .foi muitos anos funcionário público em Angola,
(vareiro ·legítimo) e que veio aqui morrer, contou-nos como a saboro
síssima sardinha lá se comia. Dos muitos e variados pratos o melhor
pitéu era quando ela se misturava com saladas, partida às pequenas
fatias absolutamente crua!

Ora estes grandes armazenamentos de sardinha, tipo silo, cifravam
-se em autêntica providência, do chamado conduto, tanto da população
ribeirinha como dos arrabaldes. Por isso, quando a falta se fazia sentir
- tal como as andorinhas - as vendedeiras da terra (viloas, mas em
sentido rústico e não pejorativo) começavam a aparecer com suas
grandes ·e características jigas, proteqidas com oleados, por causa da
moura, onde levavam quantidades apreciáveis de sardinha: era negócio
rendoso!

Também as nossas vareiras não ficavam inactivas, lá iam vendê-la
para as aldeias e faziam bom negócio.

A certa altura, Leixões começou a fornecer-nos de peixe. Os arma
zenamentos por vezes não chegavam, em especial quando o inverno se
prolongava! Já para lá tinham ido muitos negociantes de Espinho, que
com o seu trabalho angariaram boas situações económicas e algumas
de relevo que ainda hoje se mantêm.

Também outra qualidade de peixe se guardava para o inverno,
como arraia (raia, simplificado pelo pescador) tramelga, uje, etc.
Estes peixes eram devidamente lavados no mar e bem esfregados com
areia para eliminar uma espécie de gordura viscosa e depois amanha-
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dos. Mas à tramelga tirava-se-lhe carne flácida de duas zonas, que
ela possuía, de onde irardiavam os choques, tipo electricidade, quando
se lhe tocava, mas inofensivos, embora sempre se evitassem! A uje
semelhante à arraia tinha o dorso quase preto e na cauda estava colo
cado um espeto, bem aguçado, por sinal, de que todos se defendiam
para não serem espetados e por vezes acontecia e não era nada agra
dável!

Estes peixes depois de uns dias de salga iam para o sol secar em
feição do bacalhau e em seguida metidos bem acondicionados em caba
zes e em sítio seco. Comiam-se, depois de demolhados ·de qualquer
maneira, mas em caldeiradas à vareira é que tinham grandes aprecia
dores, não só vareiros!

Esta espécie de providência e poupança, tornava-se bem rendosa,
compensando bem os trabalhos das voltas que levava com a sua cura!

Como se verifica esta nossa gente que vivia naquele tempo, muito
apreciavelmente, do mar, não tinha cultura, é certo, mas sim largas
qualidades de engenho e amor ao trabalho, advindo-lhe daí virtudes e
anseios e como é óbvio, também defeitos! Não foi pois por ausência
de atributos que muitos falharam, mas sim por uma série de circuns
tãnicas imponderáveis!
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ALCUNHAS DOS PESCADORES DE ESPINHO
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Não conhecemos, a respeito de Espinho, qualquer trabalho de
antroponímia, particularmente no 'que concerne às curiosas alcunhas
dos seus pescadores.

Com efeito, é da classe piscatória da nossa cidade que se costuma
acrescentar ao nome próprio de cada um, outro elemento caracterio
lógico, extraído dos nomes das árvores, dos animais, dos lugares, das
profissões e sobretudo, das coisas relativas à faina do mar.

A importância do estudo das alcunhas foi já salientado, nos fins
do século passado, pelo notável etnólogo Leite de Vasconcelos, que,
através delas, fez estudos curiosos de povoações portuguesas, recor
rendo, precisametne às alcunhas dos seus habitantes de origem.

Nos pescadores de Espinho, como não podia deixar de ser, predo
minam as alcunhas de sabor marítimo, como nomes de peixes, de
navegação, de partes do barco, de utensílios de pesca, mas abundam
também muitas outras de diversas origens e até de epítetos referentes
a defeitos físicos, etc.

Para iniciarmos o nosos estudo, atentemos, por exemplo, nas
seguintes alcunhas, de origem animal:

Boi Vermelho
Carriça
Cavalinho
Formiga
Franguinho
Galinho
Lebre
Leito na
Loba

Melro
Pardal
Pardalão
Pintarrocho
Pintassilgo
Pomba
Ratão
Rato
Tareco
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Também é muito usual as alcunhas extraídas dos nomes das
várias profissões:

Alfaiate
Barbeiro
Barqueiro
Carteleira
Ferreiro
Fogueiro
Galinheiro

Hortaliceira
Moleiro
Padeiro
Padre
Sapateiro
Sequeiro
Tripeiro

Os nomes de partes do corpo humano também servem para algu
mas alcunhas:

Barriga
Bocas
Cabeça
Cabeças
Cabeleira

Canelas
Dentes de Alarme
Dentinhos
Figura
Olhinhos

Os infelizes, com defeitos físicos. também não escapam:

Boca grande
Bolhas
Careca
Cegueta
Côto
Gota
Manca
Manco
Marreta

Marreco
Mirolho
Moica
Mouco
Olhos de Vidro
Pele e Osso
Picada
Tato

Alcunhas referentes a coisas do espírito são vulqares. a atestar
a religiosidade dos pescadores:

Benta
Capela
Crista
Jesus
Messias

Pai Natal
Sacristão
Sampaio
Santíssimo

Alguns objectos da vida corrente também são aproveitados:

Cântara
Cartola
Folheta
Garrafa
Joia

Machado
Patela
Picareta
Serra
Soleira
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Há ainda alcunhas que expressam carinho a traduzir o amor, a
amizade e a bondade dos pescadores:

Amor
Belo
Caladinho
Cara Linda
Cavalinho
Chorinha
Delicadinho
Dominguinhos

Esterinha
Galante
Julinho
Miguinha
Miguinhas
Sanguinha
Turquinha

Mas, por outro lado, também usam muitas expressões a denotar
uma ironia cáustica e mesmo obscena:

Barbada
Barriga de Azeite
Bife
Bufa
Caga baixinho
Caganita
Cagão
Caganeira
Canhão
Cara de gato
Caro na
Cavalo de pau
Drácula
Farruca
Gaga
Gorda
Gordo
Grosso
Mamona
Marreta
Mijão

Mira os gatos
Rachada
Palha Seca
Palhaça
Palhaço
Peidão
Piça de Unto
Pica o C(J
Picada
Pila Fria
Pirolão
Pita
Pito
Pitos
Ronca
Saloio
Zé Bufa
Zé Gordo
Zé Nabo
Zeca Cães

Os pescadores de mau carácter e de génio iracundo também são
recordados:

la do Mau
Malhada
Mau

Perigoso
Praga
Vilão

Alcunhas originadas de nomes de vários países também se encon
tram entre os pescadores de Espinho:



46 ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

Alemão
Chinês
Francês
Galega

Galego
Marroquino
Russo
Sueco

Os termos marítimos - barcos, peixes, acidentes de costa, etc.
- foram também aproveitados para os baptizarem:

Areias
Arrais da Velha
Baía
Barraca
Cação
Carapau
Espadinha

Faneca
Galeão
Maca rola
Paquete
Tremelga
Truta

lnstrurnentos musicais:

Berimbau
Rabeca

Nomes de alimentos:

Banana
Bolacha
Cenoura
Feijão Fradinho

Feijoada
Nabiça
Repolho
Vinagre

Nomes de flores:

Dália
Flor

Rosa

De árvores:

Carvalho
Macieira

Pereira
Videira

A seguir damos uma lista de alcunhas sem classificação possível,
a não ser realçar-lhes o pitoresco, a imaginação, a graça e a surprese
de algumas:

A dos Molhinhos
Algarve
Aluai
Barrinhó
Barroso

Berreiro
Beta Ana
Bica
Bicudo
Binda
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Biquecas Foguete
Biribaldo Folarenço
Bom Vermelho Frade
Boneca Fula
Brona Fuzeiro
Cachada Fuzileiro
Cacheira Gabina
Calhau Galante
Cambola Ganhuço
Campante Gansa
Caréu Gargalo
Carlota Garroa
Carnipapa Gavina
Casaleiro Gavino
Casarão Gota
Caseiro Guirra
Cassaronas Guitéra
Cata tá Gulhe
Chaló lú
Checha Jaca
Chéu Jena
Cheta Lar
Chibante Laranjinha
Chica Luxo
Chicão Maca rola
Chilro Maganinho
Chucha Mana me
Chula Mano
Côdea Loira Maratona
Coleigo Maragota
Correcesta Maranhão
Diabo Micome
Dinamite Milucho
Dólar Mulatinho
Dona Eta Murrinha
Eca Morges
Especial Morto
Esqui lha Nunes
Faceta Pardilhó
Faísca Patalisca
Fanata Pedincha
Faraó Percebelhas
Farrabás Petinga
Fazeiro Picareta
Felícia Pibra
Felício Pisca
Fina Preta
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Preto
Pura Prifana
Quicas
Quinó
Quinó Grande
Quinó Pequeno
Quitas
Rabão
Ramona
Reco
Rei
Remei gado
Risca
Rixa
Romão
Ruca
Rufi.no
Sabe ler
Saragoça
Segreda
Semas
Sengo

Serogaio
Sócio
Taineta
Tátira
Tijoleiro
To ia
Tolinhas
Toninhas
Trinta
Trinta e um
Triste
Troliteira
Turrilha
Turreco
Varandinha
Vinte e Dois
Vira Velas
Vitó
Zagalo
Zé da Leonor
Zé Moço
Zé Nai

E muitas outras haverá ainda entre a classe piscatória da nossa
cidade. Recolhê-las, seleccioná-las e dá-las a conhecer é um dever de
quem se interessa pela história local, pois são valiosos elementos para
o estudo do povo, da sua cultura, dos seus usos e costumes, da sua
linguagem ...

Espera-se que este modesto trabalho seja ponto de partida para
outras recolhas não só de alcunhas mas também de outro material
linguístico, etnográfico e eetnográfico e sirva de incentivo para outros
que se interessem por estas matérias.

NOTA· O presente trabalho publicado já numa primeira versão no semanário
«Defesa de Espinho», no Suplernento «Encontro» n.05 27, 28 e 29 de
28-7-1978, 25-8-78 e 15-9-78, aparece agora aumentado com novas
alcunhas, graças à colaboração de Joaquim Tato que nos cedeu uma
lista das mesmas que recolhera.

O titulo «Antroponímia Vareira» bem assim como o método utili
zado na exposição, foram-nos suscitados pela leitura dum trabalho do
mesmo género efectuado pelo Dr. Lamy Laranjeira, referente aos pesca
dores do Furadouro publicado no semanário «Noticies de Ovar», de
29-9-77, 6-10-77, 20-10-77 e 27-10-77.



FIGURAS ILUSTRES

COMENDADOR JOAQUIM DE SÁ COUTO

O Comendador Joaquim de Sá Couto nasceu na vizinha freguesia
de S. Paio de Oleiros, do Concelho da Feira. Era filho do industrial
José de Sá Couto que foi o primeiro a construir uma casa de pedra
e cal, na Praça Velha, hoje desaparecida pelas invasões do mar.

Industrial laborioso, dedicara-se desde muito novo, à indústria do
papei que lhe viria a dar diploma e medalhas, em várias exposições
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industriais no país e no estrangeiro, como prémios à categoria do seu
fabrico.

Tendo entrado na política do seu tempo, foi Vereador da Câmara
da Vila da Feira, tendo sido agraciado com a Comenda da Ordem de
Nossa Senhora de Vila Viçosa, concedida pelo rei D. Luís, pelos serviços
relevantes prestados à região e ao país.

A ele se deve, com efeito, a construção do Hospital de Nossa
Senhora da Saúde, na sua terra natal, por força do articulado do seu
testamento que reza assim:

«...Que da sua herança separem 120 contos de reis em dinheiro ou
créditos hipotecários bem garantidos ou em uma e outra coisa e que
com dez desses contos de reis, com o rendimento da parte deles, que
não for logo gasto, e com o rendimento dos restantes cento e dez
contos o dito seu testamenteiro sempre terrenos no lugar e sítio que
mais adequado seja, dentro da sua freguesia de Oleiros, e nunca fora
dela, onde mande construir um edifício nas condições modernamente
aconselhadas pela ciência para hospital, destinado a receber e tratar
gratuitamente doentes pobres de qualquer sexo que sejam adultos e
residam em qualquer parte do Concelho da Feira cuja enfermaria
deverá comportar quinze camas para cada sexo, e anexo a este edifício,
quando nisso não haja inconveniente. ou separado em caso contrário,
mas o mais próximo dele que seja possível, mandará construir outro
edifício para asilo, destinado a receber e sustentar gratuitamente pessoas
pobres de qualquer sexo, que residam em qualquer parte do Concelho
da Feira e sejam inválidas ou impossibilitadas de trabalhar, e ao mesmo
tempo a doentes de doenças agudas, que tiverem alta no mesmo
hospital, enquanto durar a convalescença, a qual deverá contar também
quinze camas para asilados de cada sexo, construindo ainda neste
edifício uma capela, sob a invocação de Nossa Senhora da Saúde, com
comunicação exterior para a via pública e interna para o Asilo, a fim
de que que o público e os asilados poderem assistir à missa que quer
seja aí rezada in perpetuum todos os domingos e dia santificados ... »

Também Espinho deve ao Comendador Joaquim Sá Couto muitos
benefícios: foi ele que dirigiu a construção da Capela de rNossa Senhora
da Ajuda; foi ele que presidiu à Comissão de Auxílio às Vitimas do
mar e foi ele que, juntamente com o Conselheiro Correia Leal, mais
propugnou pela criação de um apeadeiro do Caminho de Ferro da Linha
do Norte que passou a circular por Espinho, além de muitas casas
que mandou construir na nossa praia.

Mas demos a palavra ao P.e André de Lima que na revista «Espinho
Ilustrado», de Maio de 1931 assim escreveu a respeito de Joaquim de
Sá Couto:
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«Destaco o nome de Joaquim de Sá Couto, para tornar público um
pouco do que Espinho deve à sua memória. Vejo o seu nome assocaido
ao de muitos outros que se empenharam ardorosamente para conse
guirem melhoramentos e benefícios importantes para Espinho, mas há
um gesto seu que basta para se reconhecer quanto Espinho, o Espinho
antigo, deveu a esse grande amigo. Foi o seguinte: a partir de 1863
impôs-se a necessidade de substituir os velhos «palheiras» de madeira,
de varandas esbeiçadas sobre as ruas e situados em ruelas da povoação,
algumas em encruzilhadas sem saídas e disseminadas pelo areal, por
casas de pedra e cal.

Para isso, porém, era preciso muito dinheiro . Onde ir buscá-lo?
Sá Couto pôs às ordens da nossa gente os seus enormes e bastos
capitais por meio de empréstimos e realizou-se o milagre, operando-se
essa transformação em bem poucos anos. O mar a partir de 1889 fez
em Espinho grandes destroços, lançou por terra muitas casas, redu
zindo muita gente à miséria, mas o Comendador Sá Couto foi talvez
aquele a quem o mar mais prejuízos causou, a ele e a Manuel Alves
Moreira, da ldanha de Anta, e que mais tarde fixou residência em
Espinho, a quem podemos e devemos associar ao Comendador nesse
gesto tão benéfico para o Espinho de então».

O Comendador Joaquim de Sá Couto viria a falecer a uma Sexta
-Feira, dia 24 de Janeiro de 1912.

Ao notrciar a sua morte a «Gazeta de Espinho» de 26 desse mês
dizia a seu respeito: «Dedicava a esta praia uma amizade sincera;
transferira para aqui ultimamente a sua residência definitiva, vivendo
há mais de três anos, na casa onde acaba de expirar. Mereceram-lhe
sempre particular interesse os neqócios desta localidade, embora uma
isenção, que ninguém lhe levará a mal, o colocasse em neutral atitude
nos últimos acontecimentos entre a Feira e Espinho».

BIBLIOGRAFIA: - «Gazeta de Espinho», de 2-2-1902 e 26-1-1912
~«Espinho Ilustrado» de Maio de 1931'
- «Defesa de Espinho» de 23-6--1973
- «Monografia de Espinho» de Álvaro Pereira, 1970.
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O concelho de Espinho tem uma única freguesia com a população
de facto de 3.831 habitantes (censo de 1900).

Data de poucos anos a criação deste concelho que era uma sim
ples freguesia do concelho da Feira.

A sua relativa importância provém não só do facto de ser uma
aprazível estância de verão, para ares e banhos do mar e para diversões
várias, a que muito se presta pela proximidade da cidade do Porto
e facilidade de comunicações rápidas com esta cidade, mas também
do importantísismo estabelecimento industrial pertencente à firma
Brandão Gomes & C.ª, onde se prepara toda a espécie de ·conservas
alimentícias, principalmente -sardinha. que é muito apreciada, e também
o principal produto da indústria da pesca de Espinho.

Nas diversas .profissões industriais exercem a sua actividade 1.139
indivíduos, sendo 488 nos oito estabelecimentos industriais mais impor
tantes, e 651 em diversos mesteres e na indústria caseira. A relação
entre a população industrial e a total do concelho é de cerca de 20
por cento.

Não se pode dizer que a agricultura ocupa a parte restante da
população, porque tendo o concelho uma pequena superfície, grande
parte coberta de areais, pouco resta que possa ser cultivado. Deste
modo o concelho recebe dos vizinhos, principalmente dos concelhos
da Feira e Ovar, os géneros agrícolas que consome.

As indústrias extractivas limitam-se à exploração de sistos somente
próprios para alvenarias; as cantarias vêm de fora, principalmente do
concelho da Feira; e a cal de Mago.fores e Oliveira do Bairro.

A linha férrea do Norte atravessa o concelho e corta a parte mais
central e de mais movimento da Vila de Espinho onde tem uma só
estação.
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Nas proximidades desta estação tem origem a linha de Vale de
Vouga com duas estações muito próximas: a de Espinho-Praia e Espinho
-Vouga.

Relativamente à viação ordinária, acha-se este concelho ligado por
três estradas com os concelhos vizinhos, e possui três estabe·lecimentos
onde se encontram carros de transporte de passageiros.

No concelho não existem estabelecimentos de instrução profissio
nal, nem públicos nem particulares: a instrução literária é professada em
duas escolas, uma para cada sexo, e em três estabelecimentos parti
culares de ensino para os dois sexos ou mistos.

A vila de Espinho é €ede da «Associação de Socorros Mútuos
de Espinho» que tem por fim socorrer os sócios doentes ou presos,
concorrer para despesas 'de funeral, dar auxílio para luto a viúvas dos
sócios e criar uma escola, biblioteca e 'sala de estudo.

Os seus estatutos são de 1894, e a receita e despesa no balanço
geral, num dos últimos anos, são representadas por 1:225$518 réis.

Para iluminação pública e particular existe na vila uma fábrica
geradora de electricidade, cuja fiscalização pertence por lei à Inspecção
dos telégrafos e indústrias eléctricas.

Estabelecimentos industriais

Há no concelho de Espinho, oito estabelecimentos industriais de
maior importância, seis dos quais exigem atenção especial, por parte
da fiscalização, por empreagrem motores mecânicos, a saber: as duas
oficinas ·de serração de madeira da Companhia Portuquesa de Fósforos
e a carpintaria de José Domingos Alves Marinheiro, a fábrica de tecidos
e moagem de Eurico Pousada & C.ª, a de rolhas de cortiça de José Dias
Coelho, a de conservas alimentícias de Brandão & 'C.ª, todas movidas
a vapor, e a da indústria de moagem de café com motor a gaz.

As fábricas de gazosas e de espanadores, vassouras e escovas, são
de trabalho manual.

Além destas há casas de trabalho e o exercício de várias profissões
industriais que se mencionam adiante em mapa especial.

Oficina de serração de madeiras

Sob o n.º 526 acha-se recenseada a oficina de serração de madeira,
pertencente à Companhia Portuguesa ·de Fósforos. Foi fundada em 1909
e está instalada no largo da Feira, em Espinho.
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Edifício e empresa. - O trabalho executa-se ao abrigo de um
vasto barracão de madeira, propriedade da Empresa, levantado em um
terreno de que paga renda, parte do qual serve de depósito, havendo
na mesma propriedade uma casa para o mesmo fim e onde existe
um pequeno escritório.

Esta empresa é uma sociedade anónima de responsabilidade limi
tada, com sede em Lisboa, que explora o monopólio dos fósforos,
tendo na área desta circunscrição esta oficina e a de Souzelas, con
celho de Coimbra. O capital social da empresa é de 4:500 contos réis
envolvido principalmente nas fábricas especiais de Lisboa e Porto. O
imobiliário da oficina ·de que se trata vale apenas 200$000 réis. Do
terreno e casa anexa ao barracão paga a Companhia anualmente
90$000 réis. O capital mobiliário (maquinismo e mobiliário) tem o valor
de cerca de 1:240$000 réis.

Trabalho. - As diversas máquinas desta oficina são accionadas por
um motor a vapor, tipo locomotiva da potência de 17 cavalos e do
construtor Huston, Proctor & C ª,de Lincoln. Aquelas máquinas são:

2 serras sem fim.
2 serras circulares.
2 carros de ferro sobre trilho de 18m,65 de comprimento.

forja.
aparelho de afiar.

O trabalho dura todo o ano, sendo o horário das 6 às 7 horas
de verão, e das 7 às 5 no inverno, com os descansos do costume.

Pessoal e sua retribuição. - Nesta oficina empregam-se 14 indi
víduos, um só menor, todos nacionais.

Aquele pessoal exerce as sequintes profissões com os jornais indi
cados no quadro seguinte:

1
1
1
4
5
l
1

JornaisNúmero

Encarregado
Fogueira
Afiador
Serradores
Trabalhadores
Guarda
Operário menor

1$000
$500
$500
$420
$320
$160
$120
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Entre estes, 4 sabem ler.

Combustível. - O combustível empregado é lenha, cascas e serra
dura de madeira. Anualmente consome a fornalha da caldeira 500
toneladas; só a lenha tem o valor de 20$000 réis. O restante combus
tível é gratuito.

Matérias primas. - Nesta oficina somente se serra madeira de
pinho; calcula-se serrar anualmente e em média 834 m3 de madeira
que a Companhia compra à razão de 4$800 réis por cada metro cúbico,
despendendo 4:003$200 réis. Esta madeira provém do concelho da
Feira, de Gaia e alguma, ainda que pouca, do próprio concelho de
Espinho,

Produção. - A produção em média anual da madeira serrada,
é avaliada em 758 mi, na quantia de 6:829$365 réis, sendo consumida
pela própria Companhia no seu estabelecimento industrial do Porto.

Condições higiénicas e económicas das habitações operárias. - O
pessoal empregado nesta oficina vive, sob o ponto de vista higiénico,
nas condições gerais do demais pessoal operário de numerosos estabele
cimentos industriais, excepção feita para um ou outro das povoações
da beira-mar, em geral de costumes e hábitos de asseio. Raros são
aqueles que vivem em casa sua.

Não pertencem a associação alguma que os socorra em caso de
doença. Quando essa doença, porém, é contraída na oficina a Com
panhia abona-lhe dois terços do jornal.

Em resumo:

Valor da produção 6:829$365

Despesas gerais:
Pessoal administrativo 326$000

1:276$000
90$000

4:003$200
20$000
20$000

219$186 6:116$806

Pessoal jornaleiro .
Renda do terreno ,.. ,. , .
Matérias primas , .
Combustlvel .
Conservação e lubrificação .
Contribuição industrial .

Saldo sujeito a despesas, seguro, juro e lucros, reis . 712$559
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Oficina de carpintaria

Recenseada sob o n.º 570, existe nesta circunscrição uma oficina
de carpintaria que este ano adquiriu maior desenvolvimento, montando
-se em mais larga escala. Esta oficina pertence ao industrial José Domin
gos Alves Marinhe-iro e está situada na Praia, em Espinho.

Edifício e empresa. - Acha-se esta oficina instalada em um arma
zém contíguo à casa de habitação do industrial e estende-se desde
a referida Rua da Praia, a Oeste, até à rua que limita o quarteirão,
por lado de leste; pertence· ao industrial e -sua família ,tendo o valor
de 600$000 réis e suficientes condições higiénicas, de solidez e segu
rança para os operários que ali trabalham.

Esta Empresa é de carácter individual, o seu capital imobiliário
é apenas representado pela importância acima indicada, porque o indus
trial se aproveita da praia para sobre ela fazer depósito da madeira que
trabalha. O mobiliário vale 2:645$000 réis, avultando o maquinismo.
Não há capital social porque a empresa é constituída por aquele indus
trial e seus filhos, sócios não capitalistas.

Trabalho. - É misto o trabalho executado nesta oficina. Consiste
em preparar madeira para construção de caixas que são fornecidas à
firma Brandão, Gomes & C.•, para embalagens dos produtos das suas
fábricas de conservas.

As máquinas da oficina de que se trata são accionadas por uma
locomóvel a vapor. Este motor tem ·a potência de 24 cavalo·s-vapor, do
construtor Ruston, Protor & C.ª, de Lincoln, Inglaterra.

Aquelas máquinas são:

2 serras sem fim.
2 serras circulares.
1 máquina para abrir machos e fêmeas.

limador mecânico.
2 carros sobre carris de 3m,o e sm,o de extensão.

Um destes carros desloca-se automaticamente, arrastando a ma
deira para a respectiva serra.

O trabalho nesta oficina exerce-se todo o ano desde as 7 horas
da manhã às 5 horas da tarde no inverno, e desde as 6 horas da manhã
às 7 da tarde no verão, com os descansos do costume.
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Pessoal e sua retribuição. - Em Julho havia na oficina 33 operá
rios e trabalhadores, compreendendo o dono que a dirige, e cujas pro
fissões e jornais médios são:

Encarregado
Maquinista
Serradores
Carpi ntei ros
Trabalhadores

-$-
$800
$450
$300
$300

1
1
7
17
7

JornaisNúmero

O encarregado da oficina é o seu próprio dono. Os carpinteiros
trabalham por empreitada por preços muito variáveis conforme as dimen
sões das caixas que armam.

Só um dos serradores é estrangeiro; o restante pessoal é todo
nacional; sabem ler 19.

Combustível. - O combustível empregado é principalmente retra
ças de madeira; raro precisa o industrial de se servir da lenha; neste
caso, porém, será suficiente um consumo no valor de 90$000 réis.

Esta lenha vem dos concelhos próximos.

Matérias primas. -A única madeira de que se serve a oficina é
a de pinho, proveniente dos concelhos da Feira, Ovar, Gaia e de
outros mais distantes. Regula o consumo por 2.600 toneladas que paga
à razão de 3$000 réis na oficina.

Produção. - A produção média é calculada em 52.000 caixas de
dimensões diversas, cujo valor é de 12.000$000 réis, termo médio,
e que tem a aplicação já mencionada.

Condições higiénicas e económicas das habitações operárias. -
O pessoal deste estabelecimento vive exactamente nas condições dos
operários da oficina precedente.

Em resumo:
Valor da produção .

Despesas gerais:
Pessoal .
Matérias primas .
Combustível .
Conservação e lubrificação .
Contribuição industrial

12.000$000

3.122$000
7.800$000

90$000
80$000

219$180 11.311$186

688$814Saldo sujeito a despesas de seguro, juros de capital, etc.
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A contribuição industrial por enquanto, a pagar, é apenas um
terço da importância acima indicada por este ano ser o primeiro de
laboração.

Fábrica de tecidos e moagem de cereais

A fábrica acima indicada, matriculada com o n.º 25. está situada
à Ponte de Anta e foi fundada em 1907.

Edifício e empresa. - Acha-se instalada em uma edificação cons
truída expressamente para este estabelecimento, que pertence à firma
Eurico Pousada & C.0 e tem o valor de 4.000$000 réis. É uma sólida
construção que satisfaz plenamente às melhores condições higiénicas
e de segurança para o pessoal operário

Esta Empresa é uma saciedade em nome colectivo com o capital
social de 2.000$000 réis.

Os edifícios anexos têm a importância de 7.000$000 réis, o terreno
adjacente a de 700$000 réis; por esta forma todo o imobiliário vale
12.000$000 réis e o mobiliário 10.500$000 réis.

Trabalho. - É misto o trabalho nesta fábrica; o motor é a vapor
com a potência de 7 cavalos, fixo horizontal, sem expansão e sem con
densação. O vapor é gerado em uma caldeira semi-tubular, de conduta
interior e retorno de chama, cilíndrico e horizontal, construída na fun
dição de Massarelos, do Porto. Destina-se ao motor, à tinturaria e a um
pulsométrico de extracção de água para consumo da fábrica.

O motor acciona, um par de mós para moagem de cereais. Além
destas máquinas há na fábrica:

35 teares manuais;
15 dobadouras;
1 urdideira;
'5 tinas de madeira para tingir .fio de algodão;
1 balança decimal.

Na fábrica produz-se o gaz acetileno para sua alimentação.

A tecelagem executa-se durante todo o ano; a moagem porém

apenas dura cerca de três meses.

O horário de verão é ·desde as 6 horas da manhã às 7 da tarde,
e no inverno das 7 horas da manhã às 7 da tarde, com os descansos
habituais.
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Pessoal e sua retribuição. - Empregam-se ali 65 indivíduos, um
dos quais é o encarregado da fábrica, pessoa da família da empresa.
Os demais são:

Mestre
Moleiro
Fogueira
Caneleiras
Tecedeiras
Urdideira

$400
$380
$400
$100
$160
$160

l
1
1

15
45
l

JornaisNúmero

O jornal das tecedeiras consta de uma parte fixa, 130 réis, e de
uma gratificação por cada metro de tecido, que tem sido de 5 réis,
mas que os industriais pretendem aumentar para .satisfazer às exigências
daquele pessoal.

Deste pessoal, 22 indivíduos sabem ler, isto é, 34 por cento do
total empregado.

Combustível. - Consome a fábrica anualmente cerca de 25 tone
ladas de carvão que paga à razão de 7$000 réis, e que provém de
New Castle.

Matérias primas. - A fábrica emprega 12.000 kilogramas de algo
dão em fio, que compra a 805 réis, no Porto.

Durante três meses aproximadamente, em que se fez sentir a
estiagem, moe cerca de 139.500 kilogramas de milho que os próprios
fregueses do estabelecimento ali levam por sua conta, pagando 500 réis
por cada 100 litros moídos.

Produção. - Regula a produção desta fábrica por 90.000 metros
de tecidos de algodão que vende a 145 réis aos depósitos de Lisboa e
Porto, e 135.000 kilogramas de farinha de seus fregueses.

Condições higiénicas e económicas das habitações operárias. -
O pessoal não pertence a associação alguma; vive em casas de campo
nos arredores da fábrica, em geral faltando-lhe algumas condições
higiénicas, mas asseadas. Em caso de doença ali contraída ou por
acidente, os industriais socorrem-nos com médico e botica e. uma
parte do jornal.
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Em resumo:
Produção de tecido
Produção de farinha

13.050$000
900$000 13.950$000

Pessoal .
Matérias primas .
Combustível .
Conservação e lubrificação .
Contribuição industrial .

2.811$200
9.660$000
175$000
70$000
66$388

12.782$588

Saldo que inclui juros e lucros . 1.167$412

Esta fábrica não está no seguro.

Fábrica de rolhas de cortiça

Em 1902 fundou-se na Avenida Albano de Melo, em Espinho, a
fábrica inscrita no recenseamento desta circunscrição, sob o n.º 26, para
fabrico de rolhas de cortiça.

Edifício e empresa. - O seu proprietário, José Dias Coelho, apro
veitou para esse fim uma casa velha, que vale 1.000$000 réis, e que
tem sofríveis condições para tal fim.

Esta empresa tem o carácter individual. sendo 1.500$000 réis o
valor do imobiliário, 1.200$000 réis o do mobiliário, envolvendo um
capital de 3.000$000 réis.

Trabalho. - O trabalho é misto; tem um motor a vapor com a
potência de 4 cavalos, vertical, ·fixo a plena pressão, vapor que é gerado
em uma caldeira fixa, vertical, cilíndrica e tubolar. construída no Porto,
na oficina de Sousa Santos & Irmão. Aquele motor acciona as bombas
de uma prensa hidráulica e de extracção de água e uma serra circular,
servindo esta para cortar tábuas de traves para enfardar aparas de cor
tiça. Além destas máquinas há na fábrica:

prensa manual;

tanque de cozer cortiça a vapor;

5 máquinas manuais de fazer rolhas;
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Actualmente só trabalham duas máquinas de fazer rolhas.

O trabalho dura todo ano das 5 horas da manhã às 7 da tarde,
no verão, e das 7 horas da manhã às 7 da tarde, no inverno, com os
descansos do costume.

Pessoal e sua retribuição. - Além do dono, que dirige a fábrica,
trabalham nela 8 operários, sendo 5 rolheiros, 2 dos quais fabricam
rolhas e 3 preparam os quadros de cortiça, tirando o jornal de 450 réis;
todavia estes operários estão ali por tarefa. ao preço de 30 réis por
grosa de rolhas. A jornal há em serviço 3 trabalhadores a 240 réis;
um deles serve de fogueira. Entre estes operários há 4 que sabem ler.

Combustível. - O combustível consumido é lenha e aparas de
cortiça e regula por 24 toneladas, ao preço médio de 2$000 réis, vindo
a lenha dos pinhais próximos.

Matérias primas. - Emprega a fábrica 3.000 kilogramas de cortiça
que lhe custa, à razão de 20 réis, 600$000 réis, e provém do Minho e do
distrito de Coimbra.

Produção. - A produção é de 16.600 grosas de rolhas ou 2.400
rnilheiros que, a 695 réis, rendem 1.668$000 réis; porém, é calculada em
25.000 kilogramas a quantidade de desperdícios que, a 8 réis cada
kilograma ainda rendem 180$000 réis. O total da produção é, pois, de
1.848$000 réis, que é exportada para Inglaterra e para o Brasil, à con
signação ou, por encomenda.

Condições higiénicas e económicas das habitações operárias. -
Pela aparência do pessoal e pouca ordem no serviço se faz ideia,
caso se não soubesse por outras vias, das con·dições higiénicas de suas
casas de habitação, quase todas de renda.

Estes operários não pertencem a associação alguma de socorros,
nem poderão contar, no caso de doença ou de invalidez, com a pro
tecção do industrial.

Em resumo: valor da produção 1.848$000

Despesas gerais:
Administração .
Pessoal operário .
Matéria prima .
Combustível .
Conservação e lubrificação .
Contribuição industrial .
Seguro .

360$000
532$800
600$000
48$000
30$000
43$489
7$500 1.621$789

Saldo para juro do capital e lucro . 226$211
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Fábrica Brandão Gomes

Fábrica a vapor de conservas

Recenseada sob o n.º 24 está a fábrica a vapor de conservas, fun
dada em Espinho em 1904.

Edifício e empresa. - Ocupa um vasto edifício expressamente cons
truído para a fabrica, cobrindo uma grande superfície de forma rectan
gular, com a sua fachada principal a curta distância da linha férrea do
norte.

Propriedade da actual empresa, tem o valor de 30.000$000 réis
e magníficas condições higiénicas, solidez e segurança. A empresa
Brandão. Gomes & C.'. que a explora, é uma sociedade em nome
colectivo, com o capital de 200.000$000 réis, sendo 29.000$000 réis
o valor do capital mobiliário.

Trabalho. - A maior parte do trabalho é exercido mecanicamente,
mas há muito trabalho manual. Aquele é produzido por um motor de
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explosão a gaz pobre, monocilíndrico, horizontal, sistema Crosseley,
da potência de 43 cavalos e por um pequeno motor a vapor de 2 cavalos.
As caldeiras que fornecem vapor a este motor e aos 4 recipientes da
fábrica, são 3; 2 maiores aqui-tubulares, sistema Fouché, e 1 mais
pequena, cilíndrica, vertical, sistema Lachapelle; esta de origem i-nglesa
e aquela francesa. Os 4 recipientes são de procedência alemã.

Os motores accionam várias máquinas e aparelhos, havendo alguns
manuais, e são:

Aparelhos mecânicos

2 ventoinhas a vapor.
4 balances a vapor.
6 máquinas de fechar latas.
2 máquinas para cravar.
2 máquinas de aplicar cautchu.
2 máquinas para virar bordos.
2 fileiras.
4 tesouras.
2 calibradores de legumes a vapor.
2 bombas para extracção de água, a vapor.
1 torno mecânico.
3 máquinas de fazer chaves para latas.
1 dínamo para luz, da potência de 8 kilovatos, para iluminação da

fábrica.

Aparelhos manuais

6 balancés manuais.
4 bacias metálicas de cozer legumes, a vapor.

12 caldeiras de crivos.
2 guindastes de manivela.
1 estufa de defumar.
1 estufa de vapor para sardinha.
7 carretos-taboleiros para a estufa.

52 tanques para lavagem da sardinha.
6 zorras de transporte sobre carris.
1 balança especial para latas de azeite.
2 balanças centesimais.

Na fábrica dura o trabalho todo o ano, desde as 6 horas da manhã
às 7 horas da tarde, no verão, e desde as 7 horas da manhã às 5 horas
da tarde, no inverno, com os descansos de meia hora para almoçar
e 1 hora para jantar.
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Pessoal e sua retribuição. - Nas épocas de maior movimento, em
que mais abunda o peixe, trabalham na fábrica 336 indivíduos; são
do sexo masculino 77 maiores e 25 menores; e do feminino 50 maiores e
200 menores, cujas profissões e jornais são:

Número Jornais

2
4
1
2
4

50
25
6
l
1
6

50
200

Fogueiras
Serralheiros
Mestre de cozinha
Ajudantes . . . .
Cortadores de folha
Soldadores
Ajudantes
Caixoteiros . . . . . . . .
Mestre de preparação de sardinha
Mestre de preparação de pikles
Trabalhadores
Mulheres
Raparigas

$350
$480

1$000
$480
$400
$480
$100
$400

1$0CO
1$000
$400
$250
$200

Entre estes, 25 sabem ler, e 5 são estrangeiros. Os empregados são
8 no escritório com a retribuição de 20$000 réis e 6 nos armazéns com
a de 15$000 réis.

Combustível. - Consome est fábrica, de procedência inglesa, 100
toneladas de carvão, posto na fábrica a 7$500 réis e 20 toneladas de
de antracite que chega a 10$500 réis cada tonelada.

Matérias primas. - As matérias primas que os industriais designam
de um modo genérico como de natureza alimentícia, sem outras espe
cificações, são a sardinha e peixes diversos, carnes, aves, frutas, legu
mes, azeite, azeitona, etc. Não se pode ,fixar o seu consumo por ser
muito variável e difícil de determinar, sendo seus preços muito variados,
mudando a todo o momento.

O peixe que emprega em conservas é principalmente o que é pes
cado na praia de Espinho; as carnes, legumes, hortaliças, frutas, etc.,
provêm de diversos pontos do país, fazendo-se notar apenas a principal
proveniência do feijão verde, que é dos campos de Ovar. O azeite para
exportação é nacional, de Castelo Branco, Santarém, etc.; o que
emprega em conservas é de origem italiana e espanhola.

Produção. - A produção da fábrica de Espinho em latas de con
serva é de 10.000.000 com o valor de 500.000$000 réis. Os principais
mercados de consumo são os do país, da África e do Brasil. O valor
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do azeite nacional exportado é de 60.000$000 réis aproximadamente, a
azeitona de 50.000$000 réis e do peixe de 100.000$000 réis e das
demais conservas de 290.000$000 réis.

Não foi possível obter da firma industrial outros dados, além dos
que ficam indicados.

Algumas das verbas de despesa aproximadamente conhecidas
somam 30.000$000 réis, gastos com pessoal, combustível e contribui
ção industrial. Faltam porém informações sobre a despesa anualmente
feita com matérias primas, latas, frascos, caixas para embalagem, trans
portes, etc., etc.. de modo a dar uma ideia completa da grande impor
tância deste estabelecimento, que abastece de latas e embalagens mais
dois outros estahelecimentos da mesma natureza que a referida firma
industrial possui e administra, uma em S. Jacinto (Aveiro) e outra
em Matosinhos (Porto).

Moagem de café

Em uma mercearia da rua Bandeira ·Coelho, conhecida por «Mer
cearia Chinesa», foi montado em 1908 um pequeno motor a gazolina
para pôr em movimento uns moinhos de café torrado.

Está este estabelecimento matriculado sob o n.º 435 e pertence
a Manuel Luís de Oliveira Costa.

Edifício e empresa. - A mercearia fica situada no pavimento térreo
da casa de habitação do industrial; o motor referido ocupa um pequeno
espaço do estabelecimento comercial. Esta moagem de café é um acessó
rio e uma parte limitada do comércio próprio daquela casa.

Todo o prédio tem um valor não inferior a 4.000$000 réis. O capital
mobiliário, relativo à indústria de que se trata, reduz-se a réis 180$000,
valor do motor, horizontal, fixo, monocilíndrico.

Trabalho. - Pelo que fica dito, o trabalho é mecânico; o motor
tem a potência de 2 cavalos-vapor e põe em movimento dois moinhos
que valem 50$000 réis; faz parte dos utensílios da indústria um depósito
para água.

Trabalha intermitentemente; só no verão é mais activa a sua labo
ração, não excedendo porém 2 horas por dia.

Pessoal e sua retribuição. - O proprietário é quem trabalha com
este motor e respectivos moinhos, ocupando a maior parte do dia
no comércio do seu estabelecimento.
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Combustível. - Como se disse, o combustível é gazolina; gasta
um litro dele ou 90 réis por dia e em toda a época 6$000 réis; é-lhe for
necido pelo Vacuum Oil Company que tem um depósito na vila de
Espinho; outras vezes adquire-o no Porto.

Matérias primas. - O industrial moe cerca de 800 kilogramas de
café por ano, que adquire por preços que variam entre 360 réis e 630
réis cada kilograma.

O café é comprado no Porto e às vezes em Lisboa, sendo importado
de S. Tomé.

Produção. - Regula a produção por 712 kilograma·s de café em pó
que o industrial vende entre 520 réis e 800 réis cada kilograma ao balcão
da referida mercearia.

Em resumo:

Produção . 469$920

Despesas gerais:
Matéria prima .
Combustível .

369$000
6$000 167$920

302$000Saldo .

de que há a deduzir a parte da contribuição, seguro, etc.

Fábrica de gazosas

Em 1905 fundou-se na rua Alexandre Herculano, em Espinho, a
denominada fábrica do «Mocho», que tem no recenseamento da cir
cunscrição o n.º 27.

Edifício e empresa. - Acha-se instalada em uma casa apropriada
pertencente à firma Figueiredo & Couto, e foi construída em terreno de
que a mesma firma paga anualmente 50$000 réis de renda. O edifício
vale 1.200$000 réis e tem boas condições higiénicas, de solidez 8
segurança.

Aquela empresa é uma sociedade em nome colectivo com o capital
de 8.000$000 réis, sendo 5.100$000 réis fixo e 2.900$000 réis circulante.

O imóvel, como se disse. é representado por 1.200$000 réis, o
mobiliário por 3.900$000 réis em máquinas e aparelhos, os quais con-
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sistem em uma máquina de encher garrafas, 3 resguardos de arame, um
cilindro para ácido carbónico, uma bomba de injectar água naquele
cilindro, uma bomba de elevação de água de um poço, dois manómetros
e duas carretas para transporte de garrafas.

Trabalho. - O trabalho é manual e dura meio ano, desde as 6 horas
da manhã às 7 horas da tarde.

Para transportes serve-se de animais de que tem a propriedade.
Pessoal e sua retribuição. - Há neste estabelecimento 8 operários,

sendo 2 preparadores e engarrafadores, maiores e donos da fábrica, 5
operários também maiores com o jornal de 350 réis e um menor com
o jornal de 100 réis.

Combustível. -1Em preparações, que faz. em uma cozinha situada
na própria casa de trabalho, consome anualmente 5 toneladas de lenha
que paga à razão de 4$000 réis e que provém do vizinho concelho da
Feira.

Matérias primas. - Emprega esta indústria 12.000 kilogramas de
açúcar que compra a 270 réis e tem origem inglesa, 500 kilogramas de
ácido carbónico a 300 réis cada kilograma e 25 kilogramas de essências
diversas a 7$000 réis o kilograma, que provêm da Alemanha.

Produção. - É muito variável a sua produção; há vasilhas para
muito mais, todavia pode reputar-se em média 56.000 garrafas de gazo
sas a 30 réis, 180.000 meias garrafas (pirolitos) a 20 réis e 2.240 sifões
a 50 réis.

Todos os produtos fabricados se consomem no concelho de Espi
nho, Feira, Gaia e Ovar, não fazendo deles a exportação.

Condições higiénicas e económicas das habitações operárias. -
Os operários desta localidade são da vila e de suas proximidades, vivem
quase todos em casas suas e em razoáveis condições higiénicas.

Os industriais em caso de doença contraída na fábrica socorrem
-nos com médico e botica. Não pertencem a associação operária alguma.

Em resumo:
Valor da produção ,. .

"Despesas gerais:
Pessoaí .
Animais para transporte ·~
Renda do terreno .
Reparação de carros .
Matérias primas .
Combustível .

259$000
565$750
50$000
60$000

3.565$000
20$000
60$000Contribuição industrial

Saldo .

5.392$000

4.579$750

812$250
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Neste saldo há a deduzir o seguro da fábrica. juro e amortização
do capital, despesas com reforma de vasilhame e lucros dos dois indus
triais associados.

Esta fábrica poderia produzir três vezes mais se não perdesse
muito tempo com a lavagem de vasilhame pelo mesmo pessoal.

Fábrica de espanadores, escovas e vassouras

Data de 1908 a fundação da fábrica de espanadores, escovas e
vassouras, situada na rua Bandeira Coelho e matriculada no n.º 433.

Edifício e empresa. - Esta fábrica está instalada em uns barracões
de madeira, situadas no quintal contíguo à casa de habitação do seu
proprietário, parte da qual se acha ainda em construção. Tem o valor de
600$000 réis sendo, 400$000 réis o valor do terreno junto, suficientes
condições higiénicas, ainda que em um deles não haja muita luz.

'É uma empresa individual, do industrial Carlos Dias Pereira, com
o capital imobiliário de 1.000$000 réis e o mobiliário de réis 20$000,
valor de um torno manual, um dito para durar, uma roda motora manual
e duas máquinas manuais de fazer vassouras. Estas máquinas são de
madeira com pouca ferragem e deixam a desejar pela imperfeição do
seu acabamento.

Trabalho. - O trabalho como se vê é todo manual e exerce-se
entre as 6 e as 7 horas, no verão, e entre as 7 e as 5 horas da tarde no
inverno, durante todo o ano e com os descansos habituais na loca
lidade.

Já ali teve um motor que era também destinado a moagem de
cereais, de que o industrial se desfez logo depois de o ter montado.

Pessoal e sua retribuição. - Neste estabelecimento trabalham 5
operários e é o seu dono que o dirige.

Aqueles operários são: 1 torneira com o jornal de 400 réis, outro
com o mesmo jornal, ambos maiores, e 3 menores com o jornal de
120 réis.

Deste, 3 sabem ler.

Matérias primas. - 'Emprega anualmente 4.000 kilogramas de
piassaba que custa 200 réis cada kilograma e provém da Baía, sendo
comprada no Porto; 100 kilogramas de palha de milho miúdo que é paga
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a 150 réis e provém da Ilha Terceira, e cerca de 40 kilogramas de penas
diversas a 400 réis cada kilograma, e que procedem de Lisboa e Porto.

Produção. - Este industrial não tem escrituração alquma, como
sucede, aliás, com muitos outros. e por isso não sabe o valor da sua
produção nem tão pouco as qualidades fabricadas.

Avalia aproximadamente em 1.500$000 réis essa produção que é
consumida no país.

Condições higiénicas e económicas das habitações operárias. -
O pessoal que emprega é da localidade, vivendo em razoáveis condi
ções.

O industrial socorre-os em caso de doença contraída em seu
serviço.

Em resumo:

Valor da produção .
Despesas gerais:

Pessoal .
Matérias primas .
Contribuição .
Seguro .

1.500$000

324$000
976$000

5$219
1$500 1.307$519

192$481Saldo .

Indústria de obras de verga

Na rua do Norte, em Espinho, na casa de habitação do indsutrial
Floriano Lopes da Silva, fabricam-se vários objectos de verga de vime,
tais como: cestos, açafates e outras obras de várias formas e dimensões.

Este pequeno industrial é auxilia-do por um outro operário, e ambos
tiram do seu trabalho o suficiente para pagar a matéria prima que
empregam, a contribuição que pagam e o bastante para viverem.

Este trabalho não dura todo o ano; quando muito 200 dias úteis
por ano.

Calcula-se a produção em .
Despesas gerais:

500 kilogramas de verga a 30 réis .
Jornais .
Renda de casa e contribuição .

160$000

15$000
100$000
41$219 156$219

3$781Saldo .
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A indústria da pesca

Uma das indústrias que ocupa grande número de braços em
Espinho é a da pesca, da qual se vai dar uma resumida ideia, fazendo
referência ao tempo gasto no seu exercício, pessoal empregado, sua
retribuição e instrução, material de que se serve, produção, mercados
de consumo, estabelecimentos diversos e condições económicas da habi
tação daquele pessoal.

Duração do trabalho. - A duração do trabalho no mar depende,
como é óbvio, de muitas circunstâncias que é inútil mencionar. Há que
distinguir diferentes espécies de pesca: a pesca da sardinha, a do pilado
ou mexoalho e a de peixes diversos.

Pesca-se a sardinha de Março a Dezembro e com mais actividade
nos meses de Julho a Novembro.

Nos seis meses de verão ca·da campanha dá quase quatro lanços
e muitas vezes cinco, que demandam 11 a 13 horas: nos 4 meses de
inverno raro chegam a dar 2 lanços, variando o número de horas de 4 a 8.

A média diária é pois de 9 horas naquele período, o que indica
113 dias de trabalho anual; porém o coerficiente de correcção, deduzido
da prática do serviço leva os profissionais a fixar prudentemente em
60 dias por ano a duração média da pesca da sardinha.

É mais elevado o número anual de dias para a pesca do pilado;
esta pesca faz-se desde Julho a Novembro; são 4 meses principalmente
a ela dedicados; efectua-se de noite grande parte do pessoal que de dia
se emprega na pesca da sardinha. Por cada noite de pesca gasta-se
em média 6 horas, podendo reputar-se em 60 dias o tempo empregado
nesta pesca durante o ano.

Pessoal e sua retribuição. - Em Espinho empregam-se na pesca
246 homens e 32 rapazes de idade s·uperior a 12 anos. Deste pessoal
203 ocupam-se na pesca da sardinha e do pilado; 75 em diversas
espécies.

Cada uma das 5 campanhas de Espinho admite ordinariamente
50 indivíduos estranhos que ajusta especialmente. Os serviços em
que se ocupam não classificados em ordinários e extraordinários. São
ordinários tripular o barco, o que emprega 30 a 34 indivíduos, deitá-lo ao
mar e encalhá-lo, dispor a rede para ser puxada pelo qado. concertar
redes, estendê-las para secar e guardá-las. São extraordinários encascar
e alcatroar as redes, ocupar no barco os lugares mais perigosos, guardar
o aparelho quando fica de noite na praia a enxugar, colher cordas, cha
mar o pessoal de noite, etc.
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Além deste pessoal outro há que é admitido sem contrato ou
ajuste quando há abundância de pesca.

Cada campanha exige 26 a 28 juntas de bois

O pessoal é ajustado por quantia variável entre 27$000 réis e
80$000 réis por cada safra, conforme o seu merecimento para a pesca
da sardinha, o que corresponde a 450 réis e a 1$350 réis em média por
jornal.

Na pesca das outras espécies o pessoal é pago por quinhões.
Além da quantia porque aquele é ajustado tem os tripulantes de cada
barco direito a uma porção de vinho por cada lanço, cujo valor é de
2$000 réis a 2$250 réis. O pessoal extraordinário recebe 2/5 a 1 /5 por
cento do produto das pescarias.

As juntas de bois são ajustadas a 400 réis por cada lanço. O pessoal
que guia as juntas é o mais mal pago e por isso os donos das juntas
de bois lhes dão uma gratificação em moeda e uma certa porção de
milho, legumes, etc.

Calcula-se em 10 por cento o pessoal que sabe ler.

Material de pesca. - Consta principalmente de 12 barcos com o
valor total de 2.978$000 réis, construídos em Ovar, e de 24 arrastas
de sardinha e outros aparelhos de pesca e acessórios, com o valor de
13.171 $000 réis.

Produção. - Conforme elementos colhidos directamente na capi
tania do porto de Aveiro, a produção da pesca em ·Espinho no ano
de 1909 to ide 38.820$537 réis, sendo a da sardinha no valor de
27.024$862 réis, a de peixes diversos de 2.928$132 réis e finalmente
a de mexoalho na importância de 8.867$503 réis.

Mercados de consumo. - A sardinha fresca é consumida nas pro
víncias do norte e a salgada é espalhada por maior extensão, no
Douro, nas Beiras Alta e Baixa e na Estremadura. Em conserva, na fábrica
Brandão Gomes & c-. é exportada a mercados e do Brasil, da
África, etc.

Estabelecimentos diversos. - Além dos 9 armazéns de sardinha
que há em Espinho, pode dizer-se que a casa de cada pescador é um
depósito de peixe em domas maiores ou menores. Há naquela praia
vasilhame para 36.000 milheiros de sardinha, podendo receber-se nos
armazéns 12.000 milheiros e nos albergues dos pescadores 24.000 milhei
ros, quando há sobras das vendas em lotes na praia ou em leilão, por
grandes lotes, para revender.
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Na preparação da sardinha nos armazéns, salmoura ou salga,
empregam-se às vezes mais de 60 indivíduos.

Em Espinho há quem se empregue em extrair das cabeças e intes
tinos do peixe, óleo com que negoceiam, e há também quem apro
veite estes resíduos para adubo, que é vendido aos lavradores.

Condições económicas das habitações. - A maioria da classe
piscatória de Espinho vive em casas de alvenaria ou em casas de
madeira (palheiras) térreas e cobertas de telha, em geral com uma
porta e uma janela e número razoável de compartimentos; às vezes
apenas possuem um onde toda a família se aloja juntamente com as
dornas de sardinha.

Em geral têm estas habitações 4 metros de frente, 6 de fundo
e 3 de altura.

Alguns destes pescadores são propreitários destas casas e de outras
maiores e melhores que alugam de verão aos banhistas; têm porém
sofrido nestes últimos anos bastantes prejuízos com a acção do mar
que tem feito desaparecer muitas casas que lhes pertenciam.

A este respeito devemos mencionar o bairro piscatório denomi
nado «Bairro da Rainha» por ter sido construído em 1893, em seguida
a uma violenta invasão do mar que destruiu grande número de casas
de habitação dos pescadores, com perda de todos os seus haveres,
pelas forças do chamado «Cofre dos Inundados», do qual dispunha
então, para estas e outras calamidades, a ex-Rainha Senhora Dona
Maria Pia.

Este bairro compõe-·se de dois grupos de 16 casas térreas contí
guas, mas independentes, tendo cada casa 7m,60 de frente por 9m,40 de
fundo, com um quintal de 7m,60 de largo e 16 metros de comprimento.

São interiormente divididos em 4 compartimentos (cozinha e três
quartos) e têm regulares condições de ar e luz, mas a sua lotação
é manifestamente insuficiente para acomodar convenientemente uma
farnllia de pescadores, em vista da sua conhecida prolificação, o que,
em muitas das ditas casas, torna indispensável fazer da cozinha dor
mitório.

As casas são construídas de alvenaria de xisto com argamassa,
e cobertas de telha.

O bairro custou, ao que nos informaram, 8.000$000 réis, tendo
sido administrada a sua construção pelo sr. dr. Roberto Alves. então
presidente da Câmara Municipal do Concelho da Feira, do qual Espinho
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era, nesse tempo, uma simples freguesia. Ao que nos consta, as 36
casas do bairro foram doadas às famílias piscatórias para quem
foram construidas, não pagando por tal motivo renda alguma, tendo
sido também isentos de encargos tributários.

É por isso de lamentar que não sejam ao menos obrigados os seus
donatários a conservá-las e repará-las, pois muitas delas disso precisam.

As circunstâncias económicas da classe piscatória de Espinho não
são em geral muito más; o que pode talvez atribuir-se à concorrência
de banhistas na época própria, à facilidade de transporte do pescado
e à laboração da fábrica de conservas de Brandão, Gomes & C.•.

Alguns dos factos mais importantes que ficam apontados, se resu
mem no quadro seguinte:

-
~ 1 Pessoal empregado"<.>'C '
""a Designação das

F'reg uestas Varões Fêmeas Produção
" e sítios onde se
"" fábricas e oficinas acham instaladas média anual,----...--"'-, em réiso ~ Q3.. ., Q

" •.. "' .. s-,
E o o o o

'" ·;;; " 'ãl "., .,
z ~ ~ ::;:: ~-- -- -- --
526 Serracão de madeira Largo da Feira 13 1 - - 6.829$365
570 Corpintorio Praia .... 33 - - - 12.000$000
25 Tecidos e moagem . Ponte de Anta . 4 - 36 25 13.950$000
26 Rolhas de cortiça Avenida Albano

de Melo 9 - - - 1.848$000
24 Conservas ai imenti-

CIOS Praia 77 25 50 200 500.000$000
Rua Bandeira

435 Moagem de café . Coelho. l - - - 469$920
27 Gazosas Rua Alexandre !

Herculano. 7 1
·1 - - 5.392$000

433 Espanadores, escovas Rua Bandeira
e vassouras Coelho. 3 3 - - 1.500$000

Obras de verga . Rua do Norte. 2 - =I - 160$000
Pesca - 246 32 - 38.820$537

. 395 ~rã;-1 225 580.969$822
768

Afora a população ordinariamente ocupada nas indústrias acima
indicadas e que acidentalmente se pode elevar na fábrica de conservas
e na mencionada indústria da pesca, por motivo de abundância de peixe,
de um modo singular e variável, constam do mapa seguinte todas as
profissões industriais do concelho, segundo elementos extraídos da
respectiva matriz industrial:
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3

18
3
4
11
3
l
9
2
3

17

3
19
12
3
2
1
3
3
1
2
1
2
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Indústrias

Serracão de madeira
Serrcçõo de corpinrorio
Tecidos e moagem
Rolhas de cortica .
Conservas olimentícius
Moagem de café .
Gazosas
Espanadores, escovas e vcssou-
r·as . . .

Obras de verga
Pesca

Profissões industriais
Alfaiates e algibebes .
Fabricantes de bombas de tirar
água

Carpinteiros
Escultores em barro
Ferradores
Ferreiros e serralheiros .
Torneiras
Funileiros
Latoeiros . . . . .
Fabricantes de electricidade
Marceneiras . . .
Mestres de oficina .
Modistas e costureiras
Operário electricista
Operário pintor
Operário pedreiro
Sapateiros
Ourives
Pedreiros
Relojoeiros
Fotógrafos
Picheleiros
Tanoeiros

Profissões comerciais
Marchantes
Mercadores de azeite
Mercadores de frutas e horiali-

cas
Mércadores
Mercador.es
Mercadores

.......
de chá, café, etc.
de cal ..
de carvão .

A transportar

l
1
1
1
1
l
l

Transporte .

Mercadores de cerv. e gazosas.
Mercadores de chapéus .
Mercadores de cereais .
Mercadores de coiros cortidos
Mercadores de madeira
Mercadores de farinha
Mercadores de fio de ouro
Mercadores de lã
Mercadores de lápis, penas, etc.
Mercadores de leite
Mercadores de lenha
Mercadores de linho
Mercadores de louca
Mercadores de rnúq, de coser
Mercadores de papelão
Mercadores de peixe
Mercadores de sal
Mercadores de calcado
Vendedores de gado
Vendedores de lotarias
Vendedores de vidros
Vendedores de vinho e aguar-

dente . . . .
Vendedores de feiras
Agentes diversos
Banhos públicos
Botequineiros e bilharistas
Caixeiros
Capelistas . . . .
Vendedores de calcado
Hospedarias e estoluqens
Confeiteiras
Alquiladores
Tendeiros .

Profissões diversas
Apontadores de obras
Banheiros
Barbeiros
Bo'licários
Dentistas
Empreiteiros
Guarda-livros·
Médicos . .
Mestres de navios
Mordomas
Professores de piano
Colégios de educação

13

l
5
1
1
5
1
3
2
1
2
3..•
o
1
3
1
8
4
7
1
3
3
3

77

2.° Circunstrição dos Serviços Técnicos da Indústria, Coimbra, 21 de Outubro
de 1910. - O Engenheiro Adjunto, Aníbal Gomes Ferreira Cabido.

(ím «Boletim do Trabalho Industrial», n.v 52. 1911. Ministério do
Fnmentn)
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E S P NHO

É de todas as praias a mais estimada por aqueles que a frequentam.
Os banhistas de Espinho tomam-se todos por este sítio de uma espécie
de exaltação patriótica. exclusiva e intransigente. Não admitem o para
lelo da sua praia com qualquer outra, e consideram os que tomam banho
noutras regiões do globo como adversários, quase como inimigos.
Por mais de uma vez encontrei no caminho-de-ferro do Porto, dentro
do mesmo compartimento, uma família de Espinho e uma família da
Granja, e fiz então uma ideia do aspecto que deviam ter, postas, cara
-a-cara, a família Cappuletti e a família Montecchi. Os homens não se
encaram. As senhoras não se examinam senão com um olhar oblíquo
e debaixo para cima, desde o bico do pé até ao contorno dos ombros.
As próprias crianças de Espinho voltam as costas às crianças da
Granja e, se estas lhes falam, metem o dedo no nariz, que é gesto mais
expressivo com que as crianças sorumbáticas, costumam expressar a sua
pertinácia na incomunicabilidade e no silêncio.

A povoação de Espinho divide-se em dois bairros diferentes, sepa
rados pelo largo do mercado. Para o nascente, até à estação do caminho
de ferro, fica o bairro novo e caro; para o poente, até à praia, acha-se
o antigo bairro pobre.

Pequena povoação de pescadores do concelho da Feira, no distrito
de Aveiro. Espinho deve ao caminho-de-ferro o seu aspecto actual.

As antigas barracas de madeira dos primitivos habitantes acham-se
mascaradas para o lado da estrada pelas edificações modernas que
se alinham com uma certa grandiosidade burguesa, nas duas principais
ruas novas, a da Assembleia e a do Bandeira de Melo.

No velho bairro, as ruas estreitas e tortuosas, os antigos casebres
esbeiçados que pendem em ruínas esfarradas, as saliências das varan
das de pau, empenadas e barrigudas, a fogueira de pinho que está
dentro ardendo no lar, as crianças semi-nuas que saem à rua, as mantas
ou as redes de pesca, penduradas da janela ou estendidas a enxugar
em duas varas, têm um cunho muito característico, de um pitoresco
oriental.
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Em poucas praias é tão animada, como em Espinho a vida de
clube, expressão que neste caso não tem o sentido inglês segundo o qual
o club, criação democrática do fim do século passado, era uma reunião
exclusivamente de homens. Em Espinho o cfub é o ponto de reunião
de todos os banhistas de ambos os sexos.

Pela manhã, desde o meio-dia até às três horas, realiza-se a primeira
reunião. Lêem-se os jornais, conversa-se, faz-se música.

Muitas vezes sucede que uma jovem tocadora, viúva saudosa
do seu piano de estudo, se apodera do instrumento do club para repassar
os ssus exercícios. Se este abuso continuar é de crer que o número de
banhistas diminua, porque todos os inconvenientes da vida de Espinho
- a pobreza indígena, o amanho da sardinha, a aridez do solo - são
menos pungentes que as estudiosas pianistas que vão às manhãs
exercer sobre o piano do club a sua aprendizagem feroz!

Debaixo das rnâos persistentes e acintosas de uma celebridade
que desponta, o piano converte-se num monstro.

O tigre ruge, o lobo uiva, o mocho pia, a serpente assobia, a rii
coaxa,o jumento zurra - o piano berra!

Há uma calamidade social representada por um sujeito ignóbil
chamado o troca-tintas. Há outra calamidade pior representada nas
salas relo troca-teclas.

A antiga inqu'oição era o boi de que o troca-teclas é o extracto
de carne.

Ao contacto dos dedos protervos da fera, a mais inocente polca,
a mais inofensiva fantasia, toma o carácter sinistro do bem conhecido
suplício da gota de água, e começa a pingar em semi-colcheias com
passadas no cérebro da vítima, como um .filtro peçonhento.

O troca-teclas insinua-se pela mansidâo e pela modéstia, como um
um tio de azeite destinado a converter-se num fio de alfange. O troca
-teclas começa por declarar com os olhos baixos que pouco ou nada
sabe, Com a mesma astúcia porém com que a aranha tem a sua teia,
o tro::::a-teclas tem a sua família, e é do seio dela que perante a modesta
afirmação do troca-teclas sai uma voz que replica:

- Mão é tanto assim ... A menina o mais que tem é acanhamento
pela falta de uso de tocar diante de gente, mas estes senhores descul
parn. Toque 'á aquele bocadinho dos Dais Foscaris ..

A menina então adianta-se para o instrumento do crime. meneando
a cabeça com movimentos de cisne que voga na direcção do come-
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doiro. Oferece-lhe o braço um cavalheiro que a anima com palavras
tónicas e lhe desenrosca a coragem e o pé do banco até à altura con
veniente.

Ela descalça as luvas, que coloca ao lado da estante. A assembleia
silenciosa escuta. Ela principia. Mas, como se enganou, torna a prin
cipiar, e engana-se outra vez, com a única diferença de que se engana
melhor - com mais fogo! Principia pela terceira vez e consegue final
mente enganar-se com uma perfeita maestria e bravura. Depois do que,
prossegue satisfeita e vitoriosa, atropelando as notas com uma justiça
de moiro, fazendo pagar as teclas justas pelas teclas pecadoras, e aca
bando finalmente por provar que confundiu os Dois Foscsris, de Verdi,
com os Dois Renegados, do Sr. Mendes Leal.

1E assim nasce a opinião geral de que são quatro as prendas de uma
menina: bordar cães e araras de veludo com olhos de contas, fazer
flores de papel e compota de pêssegos, marcar lenços com anagramas
fantasistas e - não tocar piano.

Além do alfobre das pianistas, Espinho costuma ter um viveiro
de poetas, bons rapazes, amantes da lua e da arte poética os quais não
podendo escrever os Lusíadas por os acharem já escritos entretêm a
musa desocupada com o banho ·de mar, com a recitação ao piano e
com algumas chávenas de chá preto com leite, acompanhadas das com
patentes torradas.

A sociedade que concorre a Espinho é extremamente numerosa e
variegada. Cem senhoras chegam a .frequentar o clube. Compreende-se
que estas senhoras não são todas princesas.Há mesmo algumas que
são apenas as honestas esposas de algum mercador de Penafiel ou de
algum cambista do Porto, ao passo que outras são mais ou menos
garantidamente pessoas nobres e titulares. E todas elas se reunem ao
mesmo tempo debaixo do mesmo tecto, sobre o mesmo pavimento ao
som dos mesmos Lanceiros.

As categorias porém reunem-se mas não se baralham a não ser,
provisoriamente nas figuras das quadrilhas. Acabada a contradança os
11rupos delimitam as suas fronteiras descentralizam-se, e cada círculo
fica tendo a sua existência própria independente e autónoma.

Nos passeio à ponte da Canha e à estrada da Granja, nas digressões
a Ovar, à Graciosa, à Borralha, à ria de Aveiro, os diferentes círculos
concêntricos do clube, desgregam-se, passeiam, conversam e divertem
-se em separado.

Cada uma dessas tribos tem a sua organização especial, com os
seus competentes personagens em rivalidade com os das tribos adia
centes e limítrofes. Em cada tribo há uma pequena sociedade completa,
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uma roda, com o respectivo poeta, o pianista, o troca-teclas, os parceiros
do voltarete, os pares dançantes, a menina bonita, a senhora espirituo
sa e o competente homem célebre. Cada um dos grupos assim divididos
toma banho, vai ao clube, passeia. viaja, faz pic-nics ou se recolhe a sua
casa, leva consigo todo o seu pessoal. De sorte ,que as impressões
de cada indivíduo variam segundo a roda a que ele pertence e a tribo
de que faz parte.

As casas de Espinho alugam-se mobiladas e com louça ou sem
louça e tem, segundo as comodidades que oferecem, uma larga tarifa
de preços, desde 200 réis até 4$500 por dia; entre os principais prédios
novos figuram o do Sr. Fulgência Pereira-, metade do qual se alugou
o ano passado por 5$000 réis por dia e a outra metade por 800$000 réis
por ano - os dos Srs. Cardoso Valente, conde da Graciosa e Pinto
Bastos.

Há três hotéis: o Hotel Particular, o Bragança e a Nova Estrela,
a 1$000 réis por dia, e jantar de mesa redonda a 500 réis por cabeça.
Destes hotéis o mais tranquilo é o Hotel Particular, da Sr.• Maria da
Glória Vilas-Boas.

( in «As Praias de Portugal»)
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PRóLOGO

Aos pescadores de Espinho, e aos pescadores de Portugal! Às
suas virtudes, ao seu heroísmo abnegado e estoico, e à fatalidade dos
seus destinos inglórios!

Momento de largar! Nos húmidos areais
O mar soluça e canta! Ouve-se a voz do Arrais!.

Entre brados e soluços,
Entre alaridos sem fim,
Juntando as rêdes, de bruços,
Um pescador canta assim:

Nem tudo é amargo na vida,
Nem mesmo a vida do mar ...
- Embora amargue à partida.
rem doçura ao regressar!

Ouve-se a voz de Adriano, para
além da cortina.

Para que menos dura e cruel seja a pobreza,
E os ricos tenham mais um prato em sua mesa,
Sobre um frágil batel-brinco infantil das ondas! -
Embarcam os heróis. Altivas e redondas,
Tecedeiras subtis de alvos lençois de espuma,
As vagas vem rolando, imensas, uma a uma,
Até morrer na praia em agonias lentas!. ..

Cada onda que se eleva, é um Cabo das Tormentas
Que é preciso vencer!. .. Remadas vigorosas
Fazem singrar o barco em curvas majestosas,
E, nessa estrada de água, uma vaga mais dura
Pode abrir, num instante, a sua sepultura,
E deixar no seu lar a viuvez e a orfandade!. ..
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Fortes, porém, na crença, a vasta imensidade
Do grande mar sem fim, é, para eles, lisa
Suavíssima alameda!... Embalados pela brisa
Dum dia calmo, ou sob as garras dum tufão,
Estes heróis sem nome. intrépidos, lá vão
A cantar e a orar na senda tenebrosa,
- Sobre as guelas da morte a procurar a Vida,
Como abelhas zumbindo em volta duma rosa,
Como rosas brincando em volta duma ermida!. ..

Pobres? Que importa? - Alguns têm por riqueza única
A vastidão do mar, mais a lonqinqua túnica
Do céu, nem sempre azul! No entanto, os pescadores
Fazem lembrar, na sanha, os rijos gladiadores
Que a turba aplaudia, em seu delírio insano!
- É vê-los combater, sobre a arena do Oceano,
De armas postas em riste, em lutas colossais
Com serras de água andando, ao som dos vendavais!. ..

Escutem! Neste momento
Chega até nós - que eu bem ouço -
Vinda nas asas do vento,
A voz heróica dum moço!. ..

Meus barcos são lindos berços,
Que o mar gosta de embalar!
Meus remos escrevem versos
Sobre a epiderme do mar! ...

Ouve-se a voz
do João ao longe ...

Ai como é lindo ver singrar, na água infinita,
Num garbo senhoril que encanta e que embriaga,
Um barco ... e outro barco ... e um remo que se agita
Sobre o dorso irrequieto e arisco duma vaga!. ..
Vida feita de luz... vida amassada em treva!
Pobreza que se ateia e nirnba de esplendores!. ..
Se uma vaga os sepulta, outra vaga os eleva!. ..

GENTE DO MAR B1ENDITA!. .. HOSSANA AOS PESCADORES!

FIM
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O PRóLOGO deve ser recitado à boca da cena, acompanhado por
um fundo musical muito suave, muito semelhante a um doce marulhar
das ondas, tanto no que respeita aos versos recitados, como no acom
panhamento das duas quadras, que serão cantadas para além da cor
tina, de maneira a poderem ser ouvidas nitidamente em toda a plateia.

PERSONAGENS

TIO ANTÓNIO - O Arrais. 60 anos.

TIO LAPA - um velho pescador. 70 anos.

TIO ARRUDA - outro velho pescador. 65 anos.

JOÃO - filho do Arrais. 25 anos.

PITADAS - um malandrete, cínico e hipócrita. 40 anos.

FIDALGO - um banhista conquistador. 24 anos.

ADRIANO - um pescador. 22 anos.

PINGUINHAS - um borrachola inofensivo.

O CEGO - pai de Rosa. 60 anos.

ZÉ DA CHICA

CASEBRE Pescadores e jogadores
de biscaZÉ CARÉU

CHICO TALHA
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7.0 Banhista

2.º »

3.º »

4.º »

5.º »

ROSA - a filha do Cego. 20 anos.

ANINHAS -- uma graciosa peixeira.

MARIA JOSÉ-· Idem.

/\AARGARIOA - ldern.

MARIA--· Idem.

1.• Banhista

2.• »

3.• »

4.ª )}

5.• »

PESCADORES

PEIXEIRAS

GENTE DO POVO
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A acção de «NO SEIO DAS ONDAS» decorre no Bairro da Mata,
a dois passos do mar, entre gente do mar. O 7.º Acto ao fim da tarde,
O 2.º Acto na manhã do dia seguinte.

Uma rua do bairro piscatório, perpendicular ao mar.
À D. a taberna do «Carranca» com um ramo de loureiro à porta.

Um banco de pedra no ângulo da casa. À E. a casa do Arrais. Duas jane
las, com uma porta ao centro a que dão acesso dois ou três degraus
praticáveis.

Ao .F., a toda a largura da cena, rua transversal, paralela ao mar,
à qual fazem esquina a casa do Arrais e a taberna. Fundo composto de
dunas de areia, vendo-se ao longe uma nesga de mar azul e a silhueta
dum barco em descanso.

Em Setembro, ao cair da tarde.

CENA i-

Ao levantar o pano estão em cena alguns pescadores, e algumas
mulheres. Elas, sentadas, com as canastras à sua frente. Eles concertam
redes de pesca, em grupo, na D. B.

CORO DOS PESCADORES

(ELES)

Tem um gosto bem amargo
A vida dos pescadores
Desafiando o mar largo
Entre sorrisos e dores!. ..

(ELAS)

Nós que ficamos
Cheias de dôr,
Também provamos
Desse amargor!

ADRIANO, destacando-se do grupo, debruçado sobre um monte
de redes:
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Nem tudo amarga na vida.
Nem mesmo a vida do mar!
Embora amargue à partida,
Tem doçura ao regressar!

(ELAS)

E a nossa sede
Logo se acalma!
Vem cheia a rede,
E enche-se a alma!

ADRIANO, enquanto as mulheres se vão levantando:

Ai de quem anda sem crença
Em cima da água salgada!
Cada onda é uma sentença,
Mas cada barco é uma espada!

(ELAS)

Ai de quem chora,
E não confia!
Nossa Senhora
Seja o seu guia!

As mulheres safem repetindo os últimos versos, tentemente.

CENA 2.•

Ficam em cena Adriano e os pescadores, aue vão amontoando as redes
na D. B. Depois o Arrais.

ARRAIS, sobre os degraus da sua porta:

Isso é que é vida, grandes poltrões duma figa! Toca a safar! Daqui
il meia hora quero-vos prontos para a largada! (descendo os degraus):
Vai ser outra noite em cheio, como a de ontem. Podeis ir beber a vossa
pinga, mas tende tento na bola. Se algum vai para o mar menos seguro
agarro-o pelas orelhas, e atiro-o aos peixinhos. Muito cuidado!. ..

ADRIANO, ao mesmo tempo que vai acamando as redes que os
outros levam para o monte:

Não há novidade, meu Arrais. Os meus homens são todos Fixes.
Podem beber, podem jogar a bisca, podem cantar, mas na hora da
largada não falha nenhum.
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ARRAIS:

Paleio, menino. Paleio barato. Eu não vou com palavras, mas sim
com obras. (Vai até ao F., a mão em pala sobre os olhos a indagar os
horizontes).

ADRIANO:

Descanse, tio António.

ZÉ DA CHICA, colocando no monte a sua rede:

Nós semos fixes. Pode contar sempre connosco ..

CHICO TALHA, atirando a sua rede também:

Para a vi-da, e para a morte!

TODOS:

Viva o nosso Arrais! ...

(Adriano e alguns pescadores entram na taberna. Zé da Chice,
Casebre, Chico Talha, Zé Caréu, conversam à porta da taberna, bara
lhando umas cartas.

O Arrais desce e senta-se nos degraus da sua casa a acender o
cachimbo.)

ZÉ CARÉU, com um baralho de cartas na mão:

Nós vamos também beber a nossa pinga, mas depois temos que
tirar a desforra de ontem! Valeu?

CHICO TALHA:

Pois claro! Temos que tirar a desforra'

(Entram os quatro na taberna.)

CENA 3.ª

(Os mesmos, mais o tio Arruda. Depois o tio-Lapa:)

TIO AHRUDA, entrando pela E. e indo até junto do Arrais:

Ora viva, Tio António!
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ARRAIS:

Viva lá. Que faz vocemecê por aqui, tio Arruda? Vem do mar?

TIO ARRUDA:

Pois! Que quer que eu faça? É um velho amigo, esse maldito, mas
eu não posso passar sem ele. Destinos, tio António! Comeu-me tudo
o que eu tinha, mas eu quero-lhe bem. Quero-lhe como queria aos três
filhos que ele me roubou naquela tragédia das traineiras de Matosinhos,
e como queria à minha pobre casa que ele enguliu, nas marés vivas
de há oito anos!. ..

ARRAIS:

Roubou-lhe a casa, roubou-lhe os filhos, e vocemecê ainda gosta
dele!. .. Destinos da nossa classe, tio Arruda! Quanto mais o mar nos
bate, parece que mais gostamos dele! Destinos!. ..

no ARRUDA:

Maus destinos, tio António! Lá a casita, e a horta - ainda vá! -
Foi-se-me o trabalho de trinta anos, mas adiante. Olhe: - isto tudo é do
mar. Sim, isto tudo. Tolos somos nós em fazer as nossas choupanas
sobre as areias que lhe pertencem! ...

ARRAIS:

Lá isso é verdade!

TIO ARRUDA:

Mas os filhos, esses é que o mar não tinha o direito de me rou
bar!. .. Maldito!. .. Maldito!. ..

ARRAIS:

Mas não foi de todo mau. Vocemecê ainda se salvou a nado. Era
pior se lá tivesse ficado também, homem de Deus!

TIO ARRUDA:

Antes ficasse lá! Antes lá tivesse ficadol

ARRAIS:

Raio de homem!.. Não diga isso, que é pecado!
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TIO ARRUDA:

Qual pecado, qual carapuça! Pecado é este meu penar!. .. ~ este
raio do amizade que tenho ainda por esse cão.

AHRAIS:

Vocemecê diz isso, mas bateu-se com as ondas ... ·lutou pela vida ...
não quis morrer ...

TIO ARRUDA:

Pudera! ... (numa visão da tragédia) Eram destroços ... eram cadá
veres ... Tudo dançava sobre aquele imenso panelão de água a ferver ...
E o que eu lutei, meu Deus!. .. O que eu lutei!. .. A terra, ali em frente
à Aguda, estava mesmo a dois passos de mim, mas parecia-me um
cavalo desbocado a fugir ... a fugir! Quanto mais eu nadava para ela,
mais ela me negava os seus braços! Mais ela me rugia! ...

ARRAIS, erguendo-se pensativo:

Um mau bocado, tio Arruda! ...

TIO ARRUDA:

Tanta gente morta, tanta ... tanta!. .. E eu a nadar ... a nadar sem
descanso. entre os corpos sem vida dos meus camaradas, de olhos esga
zeados, a fingir que olhavam para o céu, a fingir que ainda viam a
tragédia que os atirou para as guelas da morte' Meu Deus! Meu Deus!

ARiRAIS, dando-lhe uma palmada nas costas:

Não pense mais nisso. tio Arruda! Já lá vai esse horrorl. .. Não
pense!...

TIO ARRUDA, limpando uma lágrima ao punho do velho casaco:

Ai não, não penso! Isto nunca mais esquece ... nunca mais passa
daqui, do coração! ... São três filhos que lá ficaram, tio António!. .. Três
filhos, que eram meus, muito meus. E isto sufeca a gente!. .. Três filhos,
que eram a luz dos meus olhos!. .. E lá ficaram para sempre! (CHORA):
Lá ficaram para sempre, para nunca mais!. ..

ARRAIS, olhando-o compadecido:

Destinos, tio Arruda! Destinos! ... (Senta-se novamente)
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TIO ARRUDA:

Maus destinos, tio António! Muito maus destinos!
(Saí a soluçar pela O.)

TIO LAPA, entrando pela E. na mesma ocasião, fica a olhar o tio
Arruda, com simpatia e dó, comenta:

Coitadinho! ... Lá vai com a sua cruz às costas!.
(Descendo)

Ora viva, António! A tomar a fresca, heim?

ARRAIS:

Viva, amigo Lapa! A vida é uma tristeza!

TIO LAPA:

Que é lá isso, homem? Nem pareces um lobo do mar!

AHRAIS:

Quando vejo o velho Arruda, fico sempre a cismar se a vida vale
para alguma coisa, ou se não presta para nada.

TIO LAPA:

Presta sempre, homem de Deus!. ..

ARRAIS, como se não o ouvisse:

E esta vida do mar, então, é um sorvedoiro de vidas!

TIO LAPA:

Ora! O mar - bem sabemos - dá sempre água pela barba a todos,
mas que se lhe há-de fazer?

(Neste momento os jogadores entram, sentam-se e fazem uma
grande algazarra).

ZÉ CARÉU:

Anda ... parte, para o Zé da Chica ser o primeiro a dar!

ARRAIS, erguendo-se:
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A vida está para aqueles! ('Passeia a cena, de lés a lés)

TIO LAPA, acercando-se dos jogadores:

ó batoteiros do inferno!. .. Não pensais noutra vida!. ..

ZÉ DA CHICA:

É para tirar a desforra, tio Lapa. É para tirar a desforra de ontem.

ZÉ CARÉU:

Vamos chirnpá-losl Vamos dar cabo deles!

no LAPA, acendendo o cachimbo:

Isso não será garganta?

CASEBRE:

Pois claro que é, tio Lapa. Fanfarronices, nada mais.

TIO LAPA:

Pois já agora sempre quero ver quem leva mais tapôna. Quem as
tiver ·que as jogue, não é assim, Chico Talha?

(Senta-se no banco, à porta da taberna)

CHICO TALHA:

É como canta, tio Lapa.

CENA 4.•

(Os mesmos. Depois Margarida e Maria José.] Margarida, saindo da
taberna com um cesto de compras no momento em que o Arrais começa

a subir os degraus da sua parta:

MARGARIDA:

Olá, tio Lapa. ( Para os jogadores) - Olá vadios! (Indo até junto
do Arrais, que se voltou, já na soleira da porta.) - ó tio António, sabe
o que é feito do seu rapaz? (Coloca o cesto no chão)



100 ESPINHO - BOLFJ'l'Il\J: CULl'uR.AL

ARRAIS:

Sei lá! Anda por aí. Era o que me faltava andar atrás dele, para
satisfazer a tua curiosidade de bisbilhoteira! Vai trabalhar! (Fazendo
menção de entrar em casa) - Sei lá do meu rapaz, ou minha avó torta!

MAHGARIDA, insinuando, maldosamente:

Ai não sabe? Pois sei eu. Ainda não há um migalho que o vr.
(Aproxima-se mais) - Vi-o com estes olhos ...

ARRAIS, descendo um degrau:

Viste-o? Que admiração! Ele não anda dentro de nenhum saco.
(Descendo outro degrau) - Mas onde o viste tu, estafermo?

MARGARIDA:

Pois onde devia ser? Vi-o na praia, a conversar com a Rosa.

ARRAIS, descendo o último degrau:

Foste espreitá-los, heim?

MARGARIDA:

Eu? Está tolo, tio António! Adregou de passar ao pé deles ... sim,
não foi de propósito. Lá estavam no velho derriço!. ..

ARRAIS, acendendo o cachimbo:

Sempre essa maldita rapariga! Má raios! ...

MARGARIDA:

O seu rapaz merecia coisa melhor, diga-se a verdade, mas ela não
o deixa ... (Numa confidência) - A Rosa sabe-a toda, de cor e sal
teada!

ARRAIS, interessado:

Então é ela que anda atrás dele?

MARGARIDA:

Pois! De dia e de noite! ... Aproveitam todos os bocadinhos que
podem!. ..
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ARRAIS:

E que se diz por aí deste enguiço? Sim, que se diz deste namoro
do João com a Rosa?

ZÉ DA CHICA:

Ora toma. Rei morto, jogo ganho.

MARGARIDA, cautelosa:

Ele, tio António, ·diz-se ... diz-se ...

ARRAIS:

Desembucha. rapariga. (Ao ouvido dela) - Olha que comigo não
perdes nada.

MARGARIDA:

Olhe, tio António: - diz-se que o seu João qosta muito dela, e
que se casam antes do Natal.

(Pega no cesto das compras)

ARRAIS, correndo para ela de punhos fechados:

Veremos! Isso, veremos! Estás a perceber?
Sim, estás a perceber?

MARGARIDA, recuando assustada:

Eu não tenho nada com isso! Se lhe falei no assunto, foi para o
avisar. De resto, faça o que quizer. Tola sou eu em querer ser sua
amiga.

ARRAIS:

Tens razão. Obrigado, e desculpa. São os meus nervos desiqui
librados ...

CASEBRE:

Uma chiadeira!. .. (grande algazarra entre os jogadores).

ARRAIS, chamando Margarida:
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Quero pedir-te um favor. Levas-me um recado à Rosa?

MARGARIDA:

Eu? À Rosa? (Esquivando-se) - Eu não falo com essa presumida!

ARRAIS:

Não falas? Porquê?

MARGARIDA:

Porque não quero. Ora a princesa!. .. Lá por o pai a ter dado à
costura, e por a ter mandado ensinar a ler, já se julga mais do que as
outras! ...

MARIA JOSÉ: aparecendo à porta da taberna:

Aperta-lhe os calos, Guida!

CHICO TALHA:

Quê!. .. Que estás para aí a trampolinar? ...

Ganhámos por dois. Isto vai de vento em pôpa, tio Lapa!

TIO LAPA:

Até ver, menino! Até ver! Espera-lhe pela volta!

MARIA JOSÉ, junto de Margarida:

É da Rosa que estás a falar, já sei. Não que aquilo sempre se
prantou numas alturas! Credo!... Parece que traz o rei na barriga!. ..
Mas à minha missa é que ela não vai! ...

MARGARIDA:

Era o que eu estava a dizer ao tio António. Somos cá da classe, e
isto custa a engulir.

MARIA JOSÉ, dando umas palmadas nas costas do Arrais:

Quer que lhe diga uma coisa, tio António? Tire dali o seu rapaz,
e não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. (Com mais força, fazen
do menção de se retirar) - Tire o João da ·enrascada, tio António!



LITERATURA REGIONAL/ NO SEIO DAS ONDAS 103

ARRAIS, indo para ela, furioso:

Olha cá! E que tens tu com isso?

MARIA JOSÉ, voltando-se:

Eu não tenho nada, está visto. Mas vocemecê quer ou não quer
que o João case com a Rosa?

ARRAIS, no mesmo tom:

Eu quero mas é que o demónio te carregue, bruxa rnaldital

MARIA JOSÉ:

Ai não quer? Pois então só lhe digo isto: - deite amarras seguras
ao João: Se o não fizer, verá como ele vai para o charco com a Rosa!. ..
(Sai pela E.)

CENA 5.•

(Os mesmos, menos Maria José.)

ARRAIS, correndo até ao F. de punhos fechados:

Cala-te, ou arranco-te a língua, minha bruxa dum raiol..

MARGARIDA, indo até junto do Arrais:

Deixe-a lá, tio António. Ela diz as verdades. Repete o que toda
a gente diz para aí. à boca cheia!

CASEBRE:

Não vale ver o jogo. Se metes outra vez aqui o focinho, bebes
duas lamparinas, que te consolas!

ARRAIS, descendo com Margarida:

Ela diz as verdades, mas nem todas as verdades se dizem, ouviste?

MARGARIDA:

Uma verdade, é sempre uma verdade!
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ARRAIS:

Às vezes, uma mentira encerra mais virtudes do que algumas ver
dades. Há verdades que causticam, que nos vergastam a alma sem dó
nem piedade, e há mentiras que a acariciam como um bálsamo! Mas
mudemos de conversa. Viste, então, o meu rapaz com a Rosa, heim?

MARGARIDA:

Já lhe disse que sim, mas nada mais lhe digo, daqui por diante,
porque não quero que se zangue comigo. Até logo, tio António, pois
tenho que ir à minha vida.

(Vai a retirar-se)

ARRAIS; seguindo-a e segurando-a por um braço:

Mas olha aqui. Leva, ao menos, o tal recado que te havia pedido.
Sim, o recado para a Rosa. São só duas palavras ...

MARGARIDA, já quase do F.:

Já lhe disse que não falo com ela ... De resto, olhe ... a Rosa vem
acolá. Dê-lhe o recado vocemecê!

(Sai pela D .. O Arrais fica a olhar Rosa, ao F., centro.)

CENA 6.•

Os mesmos, menos Margarida, e Rosa que entra momentos depois
de Margarida sair.

ROSA, entra pela E., limpa, aceiada, como quem vai para seguir seu
destino rua além, pela D., mas que pára a saudar o Arrais, que a olha
dos pés à cabeça:

Boas tardes, tio António. (Vai a seguir)

ARRAIS, fazendo-lhe sinal para que se detenha:

Ora viva! Que fazes tu por estes lados? Esta não é a tua rua ...
(Desce)

ROSA, descendo alguns passos:

E que tem com isso o tio António? As ruas são de nós todos! ...
('Para o tio Lapa) - Boas tardes, tio Lapa. Não o tinha visto.
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TIO LAPA num gesto de muita simpatia:

Que Deus venha contigo, rapariga!

ZÉ DA CHICA, para o companheiro:

Chimpa-lhe o áz de trunfo!

ZÉ CARÉU, atirando de alto a carta:

Pimba! ... Limpa-te a este guardanapo, Casebre!

ARRAIS, zombeteiro:

Andas atrás do meu João, já sei. Raios te partam! ...

ROSA, humilde, mas com muita dignidade:

Eu? Atrás do seu João? Era o que me faltava!

Nunca precisei, graças a Deus, de andar atrás dele.

O seu filho não me deve nada!

ARRAIS:

Se não andas atrás dele, anda ele atrás de ti, o que vem a dar na
mesma!. ..

ROSA:

E se assim fosse, que tinha com isso o tio António? Ele é maior!
Governa-se!. ..

ZÉ DA CHICA:

Deixa andar o jogo. Nada de precipitações! .. .'

ARRAIS, acercando-se mais de Rosa:

Olha cá. Tu que juízo fazes de mim?

ROSA:

O melhor juízo possível. Tenho-o na conta de um homem de bem.
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ARRAIS:

Não é para esse lado que pretendo levar a conversa!

Não te faças fina, que eu não sou palerma como o João. Eu já
não vou com palavras doces! ...

ROSA:

Então explique-se, por favor.

CHICO TALHA:

Abre-me esses olhos, Casebre!. ..

ARRAIS, mais próximo ainda de Rosa:

Queria saber se me julgas capaz de olhar com indiferença para o
vosso namoro. Parece-te que me deixarei ir na rede?

ROSA num encolher de ombros:

Sei lá disso!. ..

ARRAIS:

Pois enganas-te. Não vou nessa léria, ouviste?

ROSA:

Paciência. Como não é de vocemecê que espero alguma coisa,
tanto se me dá, como se me deu!

(Vai a sair pela O.)

ARRAIS, batendo o pé, e acenando-lhe para que se não retire:

Mas anda cá, demo de rapariga! És como as enguias!. .. Já ias a
escorregar-me das mãos!. .. 'E do meu rapaz? Esperas alguma coisa?
(Senta-se nos degraus da porta)

ROSA:

Espero tudo quanto o meu coração ambiciona!

AHRAIS:

Essas coisas do coração, costumam passar com o tempo. É questão
da gente lhes saber dar remédio!. .. Queres tu uma boa receita para
esse mal que sofres?
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ROSA, numa atitude resignada:

Obrigada. Sinto-me tão bem com este mal!. ..

ARRAIS:

És briosa, cachopa! No entanto, ela aí vai, a tal receita. Quanto
desejas tu para deixares de falar com o João? Tu és geitosa, e não
te devem .faltar rapazes! Até fidalgos te pretendem, que eu bem sei!
Queres? Seria o teu dote, Rosal. ..

ROSA, numa explosão de sinceridade:

Eu quero mas é que vocernecê tenha juízo, tio António! ... Eu só
deixo de falar com o João, quando o João deixar de falar comigo ...
Antes disso. nunca!. .. Nunca, ouviu, tio António?

ARRAIS, melífluo, ainda numa tentativa, erguendo-se:

Mas ... ó rapariga!. .. Pensa no que te diqol. .. Às vezes até podia
ser que te calhasse bem ... sempre era um pesito de meia, bem vês! ..

CASEBRE:

Trunfo ou bisca?

CHICO TALHA:

Descarta-te! Nem pintas!

ROSA:

Já lhe disse, homem de Deus! Tenha juízo!. .. Eu não sou das de
comprar, nem das de vender!. ..

ARHAIS, subindo furioso os degraus da sua casa, completamente
desorientado:

Bem. Vai-te com mil demónios, (voltando-se, antes de entrar, ges
ticulando) - Deixa estar, que eu vo"s arranjarei ... (Bate a porta com
violência)

ROSA, limpando uma lágrima e indo para sair pela O.:

Faça o que entender, tio António!. ..
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CENA 7.•

João, Rosa, Tio Lapa e jogadores.

JOÃO, entrando pela E. a tempo de ouvir ainda as últimas palavras
do Arrais:

Rosa! Que te dizia o meu Pai?

ROSA, sorrindo para ele, a tentar encobrir a sua mágoa:

Nada, João. Teu Pai não me dizia nada! ...

JOÃO:

Não. Ele alguma coisa te dizia: E a prova, é que choraste! Não
negues, Rosa! Meu pai estava a torturar-te com palavras injustas e
cruéis!

ROSA, resignada, sorrindo sempre:

Não me disse nada de importância, João! Fiquei um bocadito ner
vosa, mas tu bem sabes como eu sou. O teu pai não é mau, mas
metem-lhe coisas na cabeça!. ..

ZÉ DA CHICA:

Força agora! Casca-lhe!. ..

ZÉ CARÉU:

Pimba! ...

JOÃO, que vê num relance o que se pode ter passado:

Minha pobre Rosal. .. Eu compreendo o que se passa no teu
coração! ... Todos te encaram com maus olhos ... Todos ...

ROSA:

Não penses dessa maneira! Não te aflijas! ...

JOÃO:

E eu sei a razão: - É por eu te querer tanto! ... Mas não faz mal! ...
Eu saberei vencer todos esses rancores, custe o que custar!. ..
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JOÃO:

Ora assim é que eu gosto de ti!

ZÉ DA CHICA:

Vai-me feita! Deixa andar o jogo!

JOÃO, muito carinhoso:

Eu vou já ter contigo a casa, para dizer adeus a teu pai. E tu,
Rosa, não penses mais no que se passou há um migalho entre nós. Já
lá vai tudo! Foi com a espuma do mal! ...

ROSA:

Até já, João. Lá te espero em casa. (Ao sair dá de cara com o Pita
das, que assoma à D.) - ó que agoiro de homem!. .. Até já, João.

(Sai pela D. com um olhar de nojo para o Pitadas.)

CENA 8.•

João, Pitadas, Jogadores, Tio Lapa:

PITADAS, vesgo, torto, chupado, num sorriso de mofa:

Tu não perdes o tempo, cachopa! Tu não o perdes, e aqui o nosso
João também o não desaproveita!

JOÃO, num gesto de aborrecimento:

Trate de vida! Ponha-se ao largo!. ..

PITADAS, aproximando-se mais de João:

Cala-te, meu grande brejeiro! (Tenta pôr-lhe a mão no ombro)

JOÃO, virando-lhe as costas, com desprezo':

Ponha-se ao largo, já lhe disse! ...

PITADAS, untoso, a tentar captar simpatia:

Não te zanques. Olha que eu sou como um poço! Eu bem te vi,
atrás daquelas pedras, com a Rosa, mas disse cá com os meus botões:
- Sim senhor! Estes é que estão mesmo a pintar um para o outro'. ..
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JOÃO, violento:

E que tem você que andar na minha cola? Qualquer dia abro-lhe
a pinha com um remo. Tão certo, como eu ser João!. ..

ZÉ CARÉU:

As-sim não. Dá-lhe a matar'

PITADAS:

ó menino!. .. Lá começas a zangar-te!. .. Ninguém te pode dizer
nada! ...

CHICO TALHA:

Força! Não lhas poupes!

JOÃO:

Eu só lhe peço que se livre de lhe pôr as mãos!

Depois não se queixe! ... E está dito tudo! (Sai pela E.)

PITADAS, dirigindo-se para a taberna:

É como a pólvora, este diabo!. .. É como a pólvora!. ..

CENA s-
Pitadas, Tio Lapa, Jogadores. e depois o Arrais.

TIO LAPA:

ó Pitadasl Anda para aqui, homem! O jogo está animadíssimo!

PITADAS, olhando-os desconfiado:

Livra! De batotas não vai nada! Isso é bom para si, tio Lapa. Eu
nunca tive feitio para jogatinas. Trato cá da vidinha o mais honesta
mnete que posso, e chega!

TIO LAPA:

Ai que malandrão!. .. Estás a pedir enxerto de marmeleiro, com esse
teu jogo! ...
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PITADAS:

O jogo é trafulhice, tio Lapa! Não jogo, já lhe disse. Livra!. ..

ARRAIS, do alto da sua porta, no momento em que o Pitadas ia a
entrar na taberna:

ó Pitadas! Preciso de te falar. (Pitadas caminha para ele). Que esti
veste a dizer ao meu rapaz?

PITADAS, esfregando as mãos, num ar de satisfação, aproximan
do-se do Arrais:

Olhe, tio António, estive a dizer-lhe coisas! Estive a bulir-lhe nas
feridas ... a espremer-lhe os furúnculos!

ARRAIS, descendo até à E. B.:

Tens feito a vigilância combinada?

PITADAS:

Ai não? Ainda há pouco os apanhei na praia, atrás dumas pedras.
E tão chegadinhos, tio António! Só queria que os visse!.

ARRAIS, de mão no queixo, pensativo:

Tenho de tirar o João daqui para fora. Meteu o focinho para aquela
banda, e não há quem o vire! ...

PITADAS:

Cismas, tio António!. .. Cismas!. Mas eu é que não durmo. Deixe
isso por minha conta e riscol

CHICO TALHA:

Trunfo ou bisca?

ARRAIS:

E o fidalgote? Tem estado com a Rosa?

CASEBRE:

Deita as maiores pintas!

PITADAS:

Ai não! Ainda hoje de manhã consegui que ela falasse com ele! ..
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ARiRAIS:

Ai sim! Conta-me como foi isso. E o João não os viu a falar?

PITADAS, esfregando as mãos, satisfeito:

Ai não!. .. Chamei-o eu, para que visse!

ARRAIS:

Ai sim

PITADAS:

Ai não!. ..

ZÉ DA CHICA:

Deita bisca!

ZÉ CARÉU:

,Evê-las?

ZÉ DA CHICA:

Deita os maiores tentos!

ARRAIS:

E que tal? O João barafustou, quando os viu justos?

Ai não!. .. Olhe, tio António: - Foi como se lhe dessem uma marre
tada na cabeça!. .. E foi por isso que o seu rapaz esteve tanto tempo
com a Rosa, há bocadito. A modos que o João queria matar o fidalgo,
ou coisa semelhante, mas ela lá o benzeu, lá o chimpou para o caminho
da paz! Mas ia sendo um caso muito sério!. ..

ARRAIS:

ó com seiscentos demónios!. .. Tragédia é que eu não quero! ...

PITADAS:

Não se assuste! Ela soube chorar a tempo. Esta coisa de mulheres
foi sempre assim!. .. Têm artes para tudol. ..
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ARRAIS:

Isso é verdade. E esta, então, é das que não tem papas na língua.
F.briosa e aprumada, o diabrete! ...

(Outro tom) - E o fidalgo? Gosta dela, a valer?

PITADAS:

A'i não!... Mas o que ele quer, bem nós ,sabemos! Aquilo é um
pássaro! ... Mas parece-me que dá com a verruma em prego!. ..

ARRAIS:

Ai sim?

PITADAS:

Ai não!. .. Mas isso mesmo é que eu quero!

ARRAIS:

Porquê? Ao fim e ao cabo, não fazes nada, já sei!

PITADAS:

Alguma coisa se fará, mas só à força de manha. O que lustra,
custa. l.ernbra-se da conversa que tivemos, há dias, na venda do
Patela?

ARRAIS:

Lembro-me ... mas ...

PITADAS:

Pois eu tenho a rede lançada, e se o meu Arrais me ajudar, já talvez
amanhã se faça o servicinho.

ARRAIS:

Mas ó Pitadas: - Isso não me agrada muito. Sim. isso seria uma
porcaria muito grande!

PITADAS:

Mas também era uma limpeza radical, tio António! Seja homem!. ..
Olhe pela vida do seu rapaz! Lembra-se da Joanita. que anda lá por
Matosinhos a morrer de saudades por ele!... E aquilo é que tem
massarocas!. ..
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ARRAIS:

E boa moça, a valer! ...

CASEBRE:

Casca-lhe, Chico Talha!

PITADAS:

Um partidão, tio António!

ARRAIS:

Eu gostava, os pais dela também gostavam, mas vai-se tudo por
água abaixo, porque o João não gosta!. .. Se a Rosa o deixasse!. ..

PITADAS:

É só o meu Arrais abrir a boca. Não falha!. ..

ARRAIS:

Eras capaz de manejar as coisas?

PITADAS:

Ai não! O pior já está feito. (Ante a indecisão do Arrais) - Porque
espera, homem de Deus? Ande ... Avie-sel ...

CASEBRE:

Um capote! ó tio Lapa: - um capote!

TIO LAPA:

É a tal desforra! (rindo e batendo as palmas) - ó ZÉ Caréu!
como um pandeiro! ...

ARRAIS, olhando os jogadores:

Entra um bocado. Aqui não é local para se tratar destes assuntos.

PITADAS, seguindo-o:

Como queira. Para mim, todos os sítios são bons. (subindo o pri
meiro degrau) -Nada de molezas, tio António! Nada ·de paninhos
quentes!. ..

(Entram em casa os dois)
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CENA 10.ª

Tio Lapa, Adriano, jogadores:

TIO LAPA:

Prepara o lombo, Zé da Chical. .. Isto é que é saber jogar ...
(Ouve-se dentro da taberna uma guitarra.
algumas vozes gritam):
Canta, Adriano! Canta! Canta! ...

ADRIANO, ainda dentro da taberna, começa a cantar o

FADO DO PESCADOR

Tanto do mar me namoro
Tanto lhe dou meu cuidar,
Que até as lágrimas que choro
Me .sabern a água do mar!

Atravessando a cena muito
lentamente

Cantam as ondas na praia,
Cantam para me embalar ...
- Nas ondas da tua saia
É que eu hei-de naufragar!

Canta no meio da cena.
e o último verso é cantando
ao sair pela F.

TIO LAPA:

Tem uma garganta de toutinegra, este diabo!
Dá gosto ouvi-lo! ...

ZÉ DA CHICA. num desespero:

Que grande besta que eu sou! ... Com o sentido nas cantinelas do
Adriano, lá deixei ir uma bisca p'ró maneta!

TIO LAPA:

De qualquer geito, tens que apanhar tapona, .Zé!
(Sai, entrando na taberna)

CENA 77.•

Arrais, Pitadas, Jogadores

PITADAS, descendo os degraus:

E é se quer. Se não quer, adeusinho!. ..
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ARRAIS:

Eu quero, bem sabes, mas sinto uma espécie de revolta cá dentro
a minar-me ... a roer-me ...

PITADAS, cínico:

Bem. Não se fala mais nisso. Acabou-se! Para essas piéguices é
que eu não sirvo. Ou sim, ou sopas!

(Faz menção de se retirar) - Passe por cá muito bem! ...

ARRAIS, detendo-o:

Anda aqui. Eu sei que é como tu dizes. Mas é um bocado violento,
não achas?

P!TADAS, insinuando-se, não querendo desistir do seu intenot:

Eu cá não acho nada! (Ante a frouxidão do Arrais) - Ande para a
frente, tio António! ... Resolva-se!. ..

Quem se afoita na marosca, sou eu ... é o meu cadáver!. ..

ARRAIS:

Todavia ... podem vir a acusar-me ..

CHICO TALHA:

Descarta-te; Nem pintas!

PITADAS:

Quem é que poderá acusá-lo?

ARRAIS:

A consciência, alma de chicharro!.. A consciência, pelo menos!

PITADAS:

Qual consciência, qual cebelório!. .. O meu Arrais não sabia de
nada. 'Foi estranho a tudo!. .. Só não gostava que o João namorasse a
Hosal. ..

Mais nada. Deixe correr o marfim!



LITERATURA REGIONAL /NO SEIO DAS ONDAS 117

ARRAIS, ainda indeciso:

Pal·eio tens tu, meu patife! Sabes levar a água ao teu moínho!. ..

PITADAS, atalhando rápido:

Ao meu, não. Ao seu!. Salve o seu rapaz, tio António! Havia de
ser comigo!. .. Casava-o mas era com a Joanita, que é a mais linda
cachopa de Matosinhos!. .. E a mais rical. .. Ai a Joana, a Joana! Aquilo
é que é uma nora de estalo! Força, tio António!

ARRAIS, vencido:

Seja o que Deus quiser! Está combinado! Terás duas libras de oiro,
das de cavalinho'. .. Safa-te!. .. Trabalho limpo, ouviste? É preciso que a
Rosa vá de sua vontade com o fidalgote. Safa-te!. ..

PITADAS:

Cá vou, mas ... sim ... bem vê que ...

AF.RA!S:

Tens medo, poltrão?

PITADAS:

Medo? O que tenho é falta de massarocas!

ARRAIS:

Já vi tudo. Queres algum dinheiro?

PITADAS, luzindo-lhe os olhos de cobiça:

Ai não! ...

ARRAIS, dando-lhe vinte escudos:

Toma, e põe-te a andar. Se deres com a língua nos dentes, esgano
-te. Não devemos sair do mar antes das dez horas. Tomaste bem sen
tido?

PITADAS, guardando o dinheiro:

Ai não! Verá como se trabalha com limpeza!. ..
(Sai pela E., no momento em que entra João.)

ZÉ DA CHICA:

Agora não falha. O jogo é limpinho! ...
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CENA 12.•

Arrais, João, Jogadores, depois Tio Lapa

João, esbarrando-se com o Pitadas:

Eh malandro! Não andas por aqui a fazer coisa boa!. .. (para o pai)
- Este safardana qualquer dia leva-me uma tareia, que nem os ossos
se lhe aproveitam!. ..

ARRAIS:

Que tens tu com o Pitadas? A tua vida foi criada no trabalho do
mar, e no mar não se aprende a andar metido em zaragatas. (Uma
pausa) - Agora às voltas com o Pitadas!. .. Cuida de ti, que não tens
pouco em que cuidar!

JOÃO:
Tem alguma razão de queixa, meu pai?

ARRAIS:

Não te vejo ganhar juízo, rapaz!... Abandonas, quem devias pro
curar, e procuras quem devias abandonar!

JOÃO, atalhando rápido:

Pode mudar de assunto.

ARRAIS:

ó João!. .. Pensa bem, homem!. .. A Rosa! Uma pelintra que não
tem onde cair morta! ...

JOÃO, com muita dignidade:

Alto lá, meu pai. Nem todas as palavras se podem ouvir de braços
cruzados, nem mesmo que sejam ditas pela boca dum pai!

ARRAIS:

Que queres tu dizer com isso?

JOÃO:

Quero dizer que não me calarei perante os insultos que lança sobre
essa pobre rapariga!
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CASEBRE:

Corta ... corta, seja com o que for.

CHICO TALHA:

Só tenho pintas. Não posso cortar. Não tenho com quê!

TIO LAPA, da porta da taberna:

Se queres, tens aqui o meu canivete! E olha que está afiado como
uma navalha de barba! ...

(Sai pela E. com uma gargalhada)

ARRAIS, depois duma pausa, medindo bem as palavras:

Vejo com desgosto, que teimas em seguir por mau caminho. A
Rosa transtornou-te o miolo! ... A filha do cego! ... A pelintra da Rosa!. ..

JOÃO, completamente resolvido a fazer calar os ataques de seu
pai ao bom nome da sua namorada:

A Rosa é filha dum homem honrado! ... É pobre? Tanto melhor para
ela e para mim!. .. Tem os meus braços fortes para a defender, para
a amparar, para a levantar, tal como uma onda levanta um barco, acima
de todas as infâmias que pretendam lançar sobre ela, venham essas
infâmias seja de quem for!. ..

AHHAIS! ofegante ,desnorteado:

João!. .. Foge da minha vista ... senão ...

CENA 13.•

Arrais, João, Jogadores, Adriano, Aninhas e peixeiras.
(Um borborinho confuso de gente que se aproxima)

ADRIANO, entrando a correr pela E.:

Eh rapazes! Deixai essas sebentas cartas! (rFalando para dentro da
taberna) - ó camaradas!... São as nossas cachopas que chegam! ...

(Para Aninhas que entra pela D. com as amigas) - Então, minha linda
boneca, correu-te bem o negócio?

(Os jogadores levantam-se. Da taberna saiem alguns pescadores.)
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ANINHAS, com a sua canastrinha na mão:

Às mil maravilhas! Nem calculas, Adriano! Olha: - vimos todas
muito contentes, porque vendemos a sardinha toda, e pelo preço que
pedimos por ela!. .. Se calhasse assim todos os dias ...

ADRIANO

Bravo! E, já agora, dá-nos um arzinho da tua graça de feiticeira!
Duas cantiqas da tua boca bastam para nos dar coragem!. .. Canta, por
Deus!. ..

ANINHAS:

Pois seja. Eu não esqueço que, sem o vosso trabalho no mar, não
podíamos apregoar por esse mundo fora a nossa rica «De Espinho
Viva»!. .. Mas tens que cantar comigo!. ..

ADRIANO:

Será feita a tua vontade. Cantarei contigo, doce encanto dos meus
olhos!

•
CANÇÃO DAS PEIXEIRAS

ANINHAS:
Já deixamos a sardinha
Aos freguezinhos entregue,
Pois quando ela é assim fresquinha,
Vale mais do que a qalinha.
Não há manjar que lhe chegue!

CORO:
Viva de Espinho
Não tem rival!
- Com pão e vinho
Põe a caminho
Qualquer mortal!

(BIS)

ADRIANO:
Os teus braços tão bem feitos
Lembram asas a voar!. ..
E as ondas que tens nos peitos (BIS; CORO)
Lembram-me as ondas do mar!
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ANINHAS:
Basta o pregão afamado:
- «Ó fresca de Espinho viva!» -
Para dum e doutro lado
Vir o povo entusiasmado
Com a «massa» respectiva!

CORO:
Desta maneira,
Sem ter estudos,
Qualquer peixeira
Traz a algibeira
Cheia de escudos!

(BIS)

ADRIANO:
Córadinhas e redondas,
As ancas a dar ... a dar... (BIS; CORO)
Sois bem a imagem das ondas,
Sois bem a imagem do mar! ...

CORO:
Viva de Espinho
Não tem rival!
- Com pão e vinho
Põe a caminho
Põe a caminho
Qualquer mortal!

(BIS)

ADRIANO:

Obrigado. Aninhas. Quando tu cantas, até as ondas dançam!

ANINHAS:

Pois eu direi que quando tu cantas, até as sereias choram! (Erguen
do a sua canastrinha) - ó raparigas! Vamos embora, que esta vida
não chega a netos, nem a filhos com bigode!. .. Até logo, Adriano! Até
logo, raparzes!. ..

(Alguns rapazes vão para a taberna, conversando, enquanto as pei
xeiras saem cantando pela E.:

Viva de Espinho
Não tem rival!
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CENA 14.•

Arrais e João.

ARRAIS:

Esta gente, que vem do trabalho, veio pôr termo a uma discussão
que se ia azedando, e lembra-nos que temos também que ir trabalhar.
Não te falo mais no assunto. É.s um homem, { e os homens não se
devem deixar arrastar por sentimentos que lhe não tragam lustro para a
alma, nem pão para a boca. (Vai ao F. examinar o horizonte, a mão em
pala sobre os olhos) - O tempo está magnífico. Previne os nossos
homens. Dentro de poucos minutos vamos para o mar!. .. (Sai pela O.

JOÃO, ficando a olhar o Pai, e dirigindo-se em seguida para a porta
da taberna, num ligeiro encolher de ombros:

Olá, amigos! Toca a preparar para a largada! Bebei, mas sem esque
cer que o mar está à nossa espera!. ..

(Sai também pela porta)

CENA 15.•

Pitadas e Fidalgo

PITADAS, entrando cautelosamente pela E. a conversar com o
Fidalgo:

PITADAS:

Ora como eu vinha dizendo, ponho-lhe amanhã a cachopa à sua
disposição. Depois lá se avenha com ela! Está bem assim, seu maga
não?

FIDALGO, um rapazinho pretencioso com ares de O. Juan:
(Dá-lhe com a mão na barriga)

Poucos abusos, e fala claro!

PITADAS:

Mas tudo está claro como água! A coisa marcha em rodagem, mas
marcha, Fidalgo!

FIDALGO:

És um bom patife, não há dúvida!
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PITADAS:

Olhe que de Março a Abril. .. O meu fidalgo manda, eu cumpro ...

FIDALGO:

Já me estás a meter nojo! Não foi para ouvir dizer babozeiras que
desci a dar-te confiança!

PITADAS, servi/mente:

Mau! Então o fidalgo tomou a mal? Quer, ou não quer a cachopa?

FIDALGO:

Já sabes que a quero, que a desejo loucamente!!

PITADAS:

Pois então tenha muita calmaria, e oiça o meu grande plano!. ..
Todas as manhãs o Cego vai até à beira mar, matar saudades. A Rosa,
essa fica em casa, a costurar e a fazer o almoço, cantarolando. Ora
mal o velho saia, o ,fidalguinho entra, e eu vou entreter o Cego, aí umas
duas horitas bem puxadas!

FIDALGO:

Há pormenores que não estão certos. O João pode aparecer dum
momento para o outro! Considera bem todos os prós e os contras, Pita
das! Não! A coisa não é assim tão fácil como julgas! ...

PITADAS:

ó fidalguinho! ... Não corra atrás de .fantasias! Olhe que eu até sei
que os barcos do João não chegam a terra antes das dez horas! ...

FIDALGO, incrédulo:

Quem pode garantir-me que seja assim?

PITADAS:

Garanto-lho eu, e basta! Olhe que foi o próprio Arrais quem rn'o
disse! ... Fi-lo dar à língua, percebeu, fidalgo?

FIDALGO:

Mau ... Ele sabe dalguma coisa? Vê lá, Pitadas! Isto é um caso muito
' . • 1seno para mim ....
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PITADAS:

Ai que o fidalguniho não me conhece!. .. (Num sorriso) - Eu traba
lho sempre pelo seguro!. .. Este magro peito é um poço de segredos!. ..
Então eu ia dizer estas maningâncias ao velhote? Tem cada uma, o
fidalgo!. ..

FIDALGO:

Bem, na melhor da tua boa fé, podias ter escorregado ...

PITADAS:

Durma tranquilo! Quanto ao João, já sabe que não volta do mar antes
das dez horas, e sabe Deus até se voltará! Sim, porque isto de andar
pela estrada das ondas, não é o mesmo que andar a laurear por essas
ruas de Espinho!

FIDALGO:

Meras hipóteses, tudo isso! ... Mas ...

PITADAS, aproveitando a frouxidão do Fidalgo:

Mas quê? Resolva-se, fi.dalgo. Olhe que não volta a ter tão cedo
uma maré como esta! O mar nem sempre está disposto a aturar por lá
os pescadores, no baloiço das ondas!. ..

FIDALGO:

Por esse lado. confio em ti. Porém, quanto à Rosa, é que não tenho
ainda aquela certeza que desejava!

PITADAS:

Ah!. .. Quanto à Rosa, ela gosta do fidalgo. Pode mostrar-se arisca,
como hoje de manhã, mas lá no fundo, gosta, que eu sei que gosta!. .. O
fidalguinho é boa estampa, e sabe dizer-lhe palavrinhas tão doces, que
ela fica mesmo babadinha a ouvi-lo!... Ah fidalgo!... Se eu tivesse
o seu dinheiro, e a sua planta - digo eu cá isto -- a Rosa nem debaixo
de água me escapava!. ..

FIDALGO, envaidecido pelos elogios do Pitadas:

Tens razão! Para a frente é que é o caminho! Queres receber algum
dinheiro por conta?
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PITADAS, transfigurado:

Ai não! Se o meu fidalgo quizesse ter a generosidade de entrar
com rnetadinha, vinha mesmo ao pintar da faneca!. ..

FIDALGO:

Aqui tens cem escudos. Os outros cem escudos, ficam para depois,
se os mereceres. Olho que se não te portares como deves, conta com
um cavalo marinho nesse lombo! ...

PITADAS, guardando avaramente o dinheiro:

Livral.' .. Para a vida e para a morte, fidalguinho!. .. Espero-o no local
combinado. Mas venha cedo, muito cedo! ...

FIDALGO:

Entendidos:
Entendidos. Até amanhá! (Sai pela E., feliz, radiante.)

PITADAS, seguindo-o até ao F.:

Vá com Deus, meu fidalgo!. .. (Afagando o bolso em que guardou
o dinheiro, e descendo lentamente para a taberna) - Este já cá canta.
É alma que caiu no inferno!

CENA 16.a

Pitadas e Pinguinhas.

PINGUINHAS, saindo da taberna, para o Pitadas:

Ora viva o melro, grande melro de bico amarelo!.
(Estende-lhe a mão)

PITADAS, esquivando-se:

Tira lá as patas!. .. Vais fresco. Pinguinhas!. ..

PINGUINHAS, ofendido:

Fresco vai você, seu côdea! (cospe) - Ora o melro!. .. (cospe)

PITADAS, da porta da taberna, seringando:
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Já nem sabes de que terra és, Pinguinhas!. .. Estás pior do que o
Caça!. ..

PINGUINHAS, orgulhoso, procurando manter-se aprumado:

Olha cá, seu côdea ... (cospe) - Nada de ofender os meus con
discípulos? (cospe) - O caça é um rapaz honesto ... é fixe ... é viril. .. e
você ... (cospe) - é um lagartixa ... é um melro de bico amarelo!. ..
(cospe)

PITADAS, numa risada alvar, inferior, capaz de morder o Pin
guinhas:

O que tu precisavas, grande borrachola, era dum açaimo nessa
boca imunda ... era dum freio nessas trombas!. .. (Fazendo menção de
entrar na taberna, mas voltando-se ainda mais insolente) - Seu borra
chola!. .. Seu sem vergonha! ... Se houvesse autoridade cá na terra, já
te tinha metido na cadeia!. ..

PINGUINHAS, correndo para a porta da taberna e vomitando a sua
indignação lá para dentro:

Ah seu pulha duma figa!. .. (cospe) - se houvesse autoridade cá na
terra... (cospe) - já estavas nas costas das éireces, oibiste? (cospe)
Ora o melro!. .. Ora o trampolineiro! (cospe) - Já me tens chupado
muitos córtilhos, mas não me chupas mais nenhum, oibiste! ... (Cospe
três vezes em direcção à taberna).

CANÇÃO DO 1PINGUINHAS

Eu sou um pobre diabo,
Sem lar, sem pão, sem abrigo,
Que mal se aguenta nas pernas .
- P'ra ser cão, falta-lhe o rabo .
Não sei que seja um amigo ...
Passo a vida nas tabernas!. ..

Bebo-lhe uns copos, é certo ...
Mas sabem porque é que os bebo?
- É que a vida é um livro aberto
Que eu só tachado percebo!

Porém, sob estes andrajos,
Sob esta suja aparência,
Meu coração inda é puro,
E tu tens a consciência (Cospe e aponta a taberna)
Mais puro do que um monturo!
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Sou crente, e não vou à 1greja?
- Seja tudo p'las alminhas!. ..
O tempo não me sobeja
De visitar capelinhas!. ..

Desgraçado e maltrapilho,
Eu cá não sou quem me pinto.
Quer do branco, quer do tinto,
Vai sempre meio córtilho!. ..
- E da pinga não desisto,
Que o vinho é sangue de Cristo!

E o trantalhão do meu tio
Sempre a grunhir, sem reserves:
- Oh rapaz!. .. Mete-te em brio ...
Bebe-me auga, e come-me ervas! ...

(Cospe em direcção da taberna, e sai às gargalhadas, E.) (Sai pela
E. aos bordos, acompanhado pelos últimos acordes musicais da canção.)

CENA 17!

ROSA E JOÃO

JOÃO, entrando pela D. com Rosa:

Logo que chegue amanhã de manhã, corro a ver-te. Não quero
que entre nós volte a existir a sombra duma dúvida!

ROSA:

Só tu as tens tido de mim!

JOÃO:

Sei, mas de hoje em diante, depois das sinceras afirmações que
acabas de fazer, nunca mais posso duvidar de ti: Esse fidalgote de meia
tijela não volta mais a dar um pesadelo no meu coração!

ROSA:

Obrigada! Era isso mesmo que eu esperava de ti! Bem sabes que
eu falei com ele algumas vezes, foi por mera delicadeza, e que sempre
o aconselhei a que não perdesse o tempo comigo. Deixa-o. que eu
saberei marcar-lhe a distância que o separa de mim, sem ser mal edu
cada e sem te atraiçoar em nada.
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JOÃO:

Bem hajas! Todavia, se um dia o encontrar a geito, um bom murro
naquelas trombas saldará todas as nossas contas em atraso!. ..

ROSA:

Não quero! Ele nunca me foz mal. Seria um desgosto para mim se
tal fizesse, porque isso seria dar-lhe uma importância que ele não tem!
Que nos deve importar a vida desse homem?

JOÃO:

Não quero desgostar-te. Para mim, a tua vontade está sempre acima
de tudo! (Neste momento o fidalgo entra pela E. no intuito de descer,
mas ao ver a Rosa com João, hesita, faz menção de recuar, até que se
decide a sair pela D. confundido, humilhado, sem um vislumbre de digni
dade}, enquanto João dá um passo para ele) - Vês, quase que ia mere
cendo o tal murro!

ROSA, sorrindo:

Não. A-inda não!. ..

JOÃO, contrariado:

Mas que anda ele por aqui a cheirar? Que vá lá para a Piscina,
para a Avenida, para o Casino, para a praia de banhos, para o diabo que
o carregue!. ..

ROSA:

Meu grande toleirão!

JOÃO:

Lá, é tudo deles, dos fidalqos. e isto aqui, no bairro dos pescadores,
é tudo dos pescadores!. ..

ROSA:

Estás como o teu pai!. .. Deixa o pobre rapaz andar por onde quizer.
As ruas são de todos nós! Que cabecinha de vento a tua!. ..
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JOÃO:

Tens razão. Perdoa-me! E ·agora, antes de partir para o mar, onde
estarei tantas horas sem te ver, quero que mais uma vez juremos um
ao outro o nosso amor! Valeu!?

ROSA:

Sim, João! Valeu!

DUETO DE AMOR

JOÃO:
As juras de amor
Da tua boca em flor
Sabem-me a Rosas!

ROSA:
E as tuas têm o sabor
De frutas deliciosas!

JOÃO:
Teus lábios são dois rosais,
E os teus beijos são de mel!

E tal como o vinho,
Deixam-me tontinho

Os teus olhos divinais!. ..

E vais ser, então, assim,
Meu pomar e meu jardim! ...

ROSA E JOÃO:
São como as estrelas,
Têm o mesmo alvor,
Tuas juras singelas

De Amor! ...

(BIS)

ROSA:
Oh juras de amor,
De estranho sabor,
Doçura infinda!. ..

(BIS)

JOÃO:
E como é bom ter amor
A uma Rosa assim tão linda!. ..
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ROSA:
Teus braços são dois aneis
Onde hei-de prender os meus!. ..

E tal como a era,
Minha primavera

Vai ficar ligada aos teus!. ..
Teus braços são dois aneis
Onde hei-de prender os meus!. ..

ROSA E JOÃO:
São como as estrelas,
Têm o mesmo alvor,
Tuas juras singelas

DE AMOR!. ..

JOÃO:

Agora parto contente, com a minha alma cheia da tua!... Que
Deus te pague!

ROSA:

Que Deus te pague e que vá contigo, e com os teus companheiros!
Como sempre, eu fico a rezar a Nossa Senhora da Ajuda por vós! ...

CENA 18.ª

(Neste momento o ARRAIS surge na O., estacando ao ver o filho com
a Rosa.)

Rosa, João e Arrais

JOÃO, alheio à presença do Arrais:

E são certamente as tuas orações que nos têm livrado de perigos
quando andamos no seio das ondas! Reza sempre por nós, minha querida
amiguinha!

ROSA, também alheia à presença do Arrais:

Rezarei sempre por todos, mas em especial por ti, e por teu pai,
embora saiba que ele não me quer bem!. .. ·Ensinaram-me que devemos
pedir também por aqueles que nos queiram mal, e eu assim faço. Qu8
Nossa Senhora da Ajuda esteja sempre contigo e com o teu pai, João!. ..
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JOÃO, comovidamente:

Bem hajas por tudo, Rosa! ...

ARRAIS, descendo até junto dos dois:

Anda, João! Avia-te, que são horas! Deixa ficar o namoro para
amanhã, rapaz! ...

Eu nunca falto no seu posto. O pai bem o sabe. Adeus, Rosa.
(Aperta-lhe as mãos com muita ternura) -Até amanhã! ... (Entra em
casa}.

ROSA:

Adeus, João! ... Até amanhã!. .. (Para o Arrais) - Adeus, tio Antó
nio!. .. Desculpe-me, sim?

(Faz menção de retirar-se)

ARRAIS:

De nada, rapariga! Vai com Deus!. .. (Detendo-a) - Olha aqui: -
É certo que rezas sempre por mim quando vou ao mar?

ROSA, tímida, mas sincera:

Rezo, sim, tio António, e não faço mais do que o meu dever! Eu
não lhe quero mal algum!

ARRAIS, que se vai humanizando pouco a pouco:

Obrigado. Gostei de te ouvir dizer estas coisas!. .. O que se passa
dentro de nós é tão complicado, tão cheio de mistérios, que nem eu
mesmo sei se te quero mal (Subindo um degrau de sua porta: - As
nossas almas são como o mar, rapariga! Ondas que vão ... ondas que
vêm .. e, no fim, tudo se desfaz em espuma!. .. (Descendo o degrau) -

Olha cá: - Quero pedir-te um favor.

ROSA:

Diga, tio António. Se for coisa que esteja na minha mão ...

ARRAIS:

Está na tua alma, que é melhor ainda! Queria que rezasses muito
por mim, esta noite!. .. Fazes-me a vontade?
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ROSA:

E porque não. tio António?

ARRAIS:
Isto é talvez uma fraqueza, uma cisma de velho!. .. Mas reza, reza

muito por mim!

ROSA:

Descanse, tio António! Rezarei muito por si, e pelos seus homens!

AR.RAIS, subindo novamente um degrau de sua casa:

Obrigado, e que Nossa Senhora da Ajuda te oiça!
(Entra em casa sem se voltar)

CENA 19.•

Rosa, sózinha em cena, fica em atitude de quem ora, de olhos pos
tos no chão. Depois levanta os olhos ao céu, vai descendo de mãos
erguidas, enquanto a orquestra começa a ouvir-se, acompanhada pelo
coro invisível de vozes:

CORO:
Nossa Senhora
É a nossa protectoral

ROSA:
Avé-Maria,
Com a tua graça
Os seus barcos guia,
Livra-os da desgraça!. ..

CORO:
Livra-os da desgraça!. ..

ROSA:
E se eu te peço
Gom tanto ardor, (BIS)
É que também
Lá anda o meu amor!. ..

CORO:
Nossa Senhora
É a nossa protectoral. ..

(Rosa sai lentamente.)
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CENA 20.•

TIO LAPA Pitadas, Adriano, Zé da Chica, Chico Talha, Casebre e
Zé Caréu.

TIO LAPA entrando pela E. a caminho da taberna, no momento
em que Pitadas vai a sair:

Já vais embora, Pitadas?

PITADAS:

Vou-me chegando até casa, tio Lapa! (Mancando) - Este maldito
reumatismo, põe-me num frangalho!

TIO LAPA:

Porque não vais tu passar uma noite ao mar com esses rapazes?
Olha que te fazia bem!. ..

Livra!. .. Eu no mar, com este reumatismo! ... Vá vocemecê, se
quer!. ..

ZÉ DA CHICA vindo da taberna com os seus companheiros:

O Pitadas não precisa de trabalhar para levar a vida, tio Lapa.
Corre-lhe sempre o vento de foição!

(Pitadas olha-o de soslaio)

TIO LAPA, deitando água na fervura:

Deixe o homem! ó Pitadas: - pagas uma pinga?

PITADAS:

Estou sem chêta, tio Lapa. Juro pelas cinco chagas!

ZÉ CARÉU:

Não jures! Não sejas trampolineiro!

CHICO TALHA:

Ele tem dinheiro, tio Lapa! Sovina!. .. Impostor! ...

PITADAS:

ó meninos!. .. Juro-vos ...
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CASEBRE, num arremedo:

ó meninos! ... Juro-vos ...

ADRIANO:

Para que és assim, Pitadas? Então eu não vi, há bocadinho, o nosso
Arrais dar-te dinheiro?

PITADAS:

Não era dinheiro, seu urso! Era uma carta de recomendação para o
primo dele, de Matosinhos! Ora os ursos!. ..

(Sai a resmungar até ao F. D.)

TIO LAPA, entrando depois na taberna:

Que peste! Livra!. .. Nem o mar quer nada com ele!

CENA 21.•

Os mesmos, o Arrais, e depois João.

ARRAIS, do cimo dos degraus da sua porta:

Rapazes! Vamos embora! ...

ADRIANO:

Prontos, meu Arrais!

ARRAIS, descendo para junto dos pescadores:

Não vos falta nada? Roupas ... farnel. .. aguardente?

OS PESCADORES, todos numa voz:

Nada, meu Arrais! Já temos tudo o que nos é preciso!. ..

JOÃO, do alto da porta, preparado também para largar:

Pronto, meu pai! Porque esperamos?

ARRAIS:

Esperava por ti! (João desce os degraus) - Olha cá! ... Partes
contente?
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JOÃO:

E porque não? Se tenho alegrias na terra, levo-as comigo para o
mar: - se tenho tristezas, para o mar as levo também! E o mar cura
tudo que tenhamos cá por dentro, diminuindo o que é mau, e aumen
tando o que é bom!

ARRAIS:

Sim, bem eei ... no entanto, vê lá!. .. Se queres ficar em terra esta
noite, fica. O mar está como um lago, e eu posso dispensar a força
dos teus braços!. ..

JOÃO:

Não, meu pai! Eu não abandono o meu posto por nada deste
mundo!

ADRIANO:

Dá gosto ouvir falar o João, meu Arrais!

ARRAIS:

Sim. Faia bem, o maroto! (Para João) - Não deixas então os
nossos barcos por nada ... por nenhum amor cá da terra?

JOÃO:

O amor de que me quer falar, é tão grande como o mar sem fim.
Para onde eu for, irá comigo, forte, sereno, puro, indestrutível! Tenho
tanto orgulho dele, como dos nossos barcos, como das ondas altas que
nos embalam! ...

AF:RA!S,numa abstração que demonstra a tempestade que lhe vai
na alma:

Sim! ... O mar, e o amor! ... Duas forças muito grandes, rapaz! ... E eu
que nunca pensei nisso a sério! ...

JOÃO:

Mas basta que pense agora!. .. Oiça, meu pai!. ..
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FADO DOS PESCADORES

JOÃO, cantando:

Meus barcos são lindos berços
Que o mar gosta de embalar!
Meus remos escrevem versos
Sobre a epiderme do mar!. ..

O orgulho da terra toda
Não vale um palmo do meu!
Lançar os olhos em roda,
Não ver mais que mar e céu!. ..

CORO:
Água para a sede,
Como esta nenhuma,
Servida entre as ondas
Em taças de espuma!

('81s)

JOÃO:
A água doce não me avonda
Na sede com que me exalto!
- E o abismo de cada onda
Leva-me a um voo mais alto!

Aprendi o geito rude
De vencer ondas a êsmo!. ..
- Devo ao mar esta virtude ...
Sou rude comigo mesmo ...

CORO:
Água para a sede,
Como esta nenhuma,
Servida entre as ondas
Em taças de espuma! ...

ARRAIS, indo junto de João, numa manifestação de ternura tama
nha, que a voz se lhe embargava:

És um valente, meu filho! Não foi em vão que te criei e eduquei
no sentimento da honra e do brio da nossa profissão! ... Tenho orgulho
de ti, rapaz!. .. (Para os pescadores, erguendo a sua figura dominadora)
- E agora, poltrões duma figa, vamos para o mar! ...

(E enquanto os pescadores vão saindo com manifestações de ale
gria, acompanhado pela orquestra o CORO canta:
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SÃO ALMAS BONDOSAS
SÃO ALMAS SINGELAS
MAS FORT·ES, QUE VENCEM,
QUE DOMAM PROCELAS!. ..

PANO RÁPIDO

FIM DO PRIMEIRO ACTO



SEGUNDO ACTO
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Na O., a casa da Rosa, fazendo esquina para a rua que passa ao
F. Na E. um quintalório vedado por um muro que tem uma entrada ao
centro, e que também faz esquina para a rua do F. Renques de érvores
coroam o muro, de maneira a dar a impressão dum quintal arborizado.

Ao F., a toda a largura da cena, uma velha casa em ruínas, ou
um muro, em que haja uma fenda que dá passagem praticável para os
morros de areia, os quais serão visíveis sob uma larga nesga de céu muito
azul, a limitar o horizonte. Manhã de sol radioso.

CENA 7.•

Ao levantar o pano estão em cena algumas peixeiras e pescado
res, gente do povo, etc., que se presume irem a caminho da praia esperar
os barcos que andaram toda a noite na faina da pesca.

Aninhas, peixeiras e pescadores, entoam a canção:

ANINHAS:

Por sobre as ondas caminham
Os barcos do meu amor!. ..
- E os meus olhos já adivinham
Qual é o melhor remador!. ..

CORO:

Por sobre as ondas nossos barcos vem e vão .
Por sobre as ondas nossos barcos vão e vem .
Homens mais rijos que os do mar onde é que estão!
Moças mais lindas que as do mar ninguém as tem! ...
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TODOS:

Nas manhãs radiosas,
As nossas bateiras,
Sobre um mar de rosas
Deslisam ligeiras! ...

(BIS)

ANINHAS:

Lindo mar em flor. ..
Meu jardim de amor!. (BIS)

CORO:

Por sobre as ondas nossos barcos vem e vão .
Por sobre as ondas nossos barcos vão e vem .
Homens mais rijos que os do mar onde é que estão!
Moças mais lindas que as do mar ninguém as tem! ...

(Saiem todos a cantar o último verso da canção.)

CENA 2.•

Tio Lapa, Fidalgo, Pitadas

TIO LAPA, entra pela E. ao mesmo tempo que Pitadas entra
pela D.:

Olá, Pitadas! Bons dias! Hoje madrugaste, alma do diabo!

P/TADAS, contrariado pelo encontro, mas disfarçando:

Um bocadito, tio Lapa! (Àparte) - Que raio de maçador!

TIO LAPA:

Como não costumas sair tão cedo da toca, a gente espanta-se!
Algum negociozito, não é verdade?

PITADAS:

Nada disso. É o meu reumatismo, que não me deixa pregar olho!. ..

TIO LAPA:

lsso é mau, homem! Antes fosse o que eu pensava!
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PITADAS:
E o que pensava vocemecê? Já agora, gostava de saber ...

TIO LAPA:

Pois que querias tu que eu pensasse de ti, meu trastaihâo?
Que vinhas trazer alguma esmola aos pobres cá do bairro?

PITADAS:

Pobre sou eu também, tio Lapa! Ora o tipol. ..

TIO LAPA:

Tu bem te governas! Como, não sei, nem me importa! (Outro tom)
- Olha. - queres vir matar o bicho, ali à loja do Portela?

PITADAS:

Nâo.: obrigado. Prefiro ir até à beira-mar, tomar um pouco de ar na
tromba!

TIO LAPA:

Quem paga, :sou eu. Podes vir! ...

PITADAS:

Para outra vez, tio Lapa!

TIO LAPA:

Mais fica. Até logo. (Quando vai a sair, pela D., cruza-se com o
Fidalgo que entra, todo perfumado, de flor ao peito e um largo sorriso
de confiança na face lisa e corada) Hum!. .. ó Pitadas! Hoje madruga
toda a gente! 'E que cheirinho a perfumes caros! Há alguma festa para
estes lados?

PITADAS:

Sei lá disso. ou minha avó torta!. ..

TIO LAPA:

Julguei que soubesses!. .. Que fosse combinação cá com o nosso
fidalgo ... Mas vejo que não! IFoi por acaso!. .. (Antes de sair pela O.)
Que grandes patuscosl. .. Que grandes aventureiros!.
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FIDALGO

Bons dias. Que anda este velhote a fazer por aqui, a estas horas?

PITADAS:

Não há azar! Vai para a tasca, matar o bicho.
Calma, fidalguinho! Muita calmaria! ...

FIDALGO, indicando a casa de Rosa:

E então? Como vão as coisas?

PITADAS:

O velho deve estar para sair, e portanto o melhor é escondermo
-nos aqui neste quintal, a ver no que param as modas. Não acha?

FIDALGO:

Claro. Aqui, no meio da rua, é que não tem geito algum!
(Saem os dois pela E.)

CENA 3.ª

O Cego e a Rosa.

CEGO, sai de casa, apegado à sua bengala, e canta:

CANÇÃO DO CEGO

Foi junto ao mar que se abriram
Que os meus pobres olhos viram
A luz da terra e do céu!. ..
- E junto ao mar que adoraram,
Junto ao mar que os deslumbraram,
Foi que essa luz lhes morreu!

CORO, entre bastidores:

É triste, sem azedumes,
Prova que sabe sofrer! (BIS)
- São para o mar seus queixumes.
Só o mar os sabe entender!
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CEGO:
Mas apesar de ser cego,
Tenho um bem a que me apego
E uma saudade a brilhar!
- 'Esse bem, é a minha filha,
E a saudade é maravilha
Que sinto em ouvir ornar !. ..

CORO:
No seu desgosto profundo
Inda há sol, inda há luar!
- 'Para ser feliz no mundo
Bastam-lhe a filha e o mar! ...

ROSA, da janela de sua casa:

Vai dar os bons dias ao mar, não é verdade?

CEGO:

Vou, minha filha. Vou fazer-lhe a visita do costume. Até já, Rosa!

ROSA:

Até já, meu pai. Não 'Sedemore muito a conversar com o mar! Não
se esqueça do almoço!

CEGO:

Tontinha! Olha eu a conversar com o mar!. .. A ouvi-lo, sim, que
ele sabe dizer-me coisas tão lindas, tão lindas, como só tu as sabes
dizer, meu amor!. .. Até já!

ROSA:

Vá com Deus, e tenha cuidado!. ..
(O cego sai pela E. e F. e Rosa afasta-se da janela.)

CENA 4.ª

Pitadas e Fidalgo

PITADAS, inspeccionando cautelosamente o local, e chamando o
Fidalgo depois de ver que tudo está correndo como deseja:
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Venha. Corre tudo bem. O pai, lá segue o seu caminho para o mar,
e a Rosa, essa está ali, na gaiola, como um pintassilgo. É só o gato
entrar ... e papar o pintassilgo!. ..

1FIDALGO, pouco seguro:

No entanto ... à medida que o momento se aproxima ...

PITADAS:

Tem medo, Fidalgo?

FIDALGO, fingindo:

Sei lá o que é medo! ...

PITADAS, irónico:

Pois parece!

FIDALGO:

Tenho receio que a Rosa faça barulho!. .. Olha que às vezes o diabo
tece-as!. .. Ela ontem desiludiu-me um pouco ... E se ela grita?

PITADAS:

Deixe-se de histórias! Ela gritar? Olha quem!. .. A rapariga está
mesmo pelo beicinho por si! .. Pode acreditar. Está pelo beicinho!..

FIDALGO:

Será assim, mas pode vir por aí alguém de repente ... o pai pode
voltar ... Um sarilho! Podíamos ter pensado melhor esta coisa ...

PITADAS, insinuando sempre:

Bem digo eu!. .. Quem é que se importa com o que possa estar
a passar-se na casa da Rosa? Quanto ao pai, fica por minha conta, e fica
bem entregue, Fidalgo! Não perca tempo! Vamos!. ..

FIDALGO:

Acabou-se. Vou entrar. Podes retirar-te.

PITADAS:

Perfeitamente. Antes, porém, o fidalquinho vai dar-me o resto do
dinheiro ... sim ... ·digo eu cá isto ...
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CENA 72.•

Tio Lapa. Maria, Adriano, pescadores e peixeiras.

TIO LAPA, indo ao F., de onde se avisinha um grande alarido de
vozes alegres e sadias:

Que barulheira é essa, ó gentes?

Maria, seguida de Adriano, pescadores e peixeiras:

Queria avisar a Rosa. O João já chegou a terra, e os primeiros
barcos vêm assim, atulhadinhos!

TIO LAPA:

A Rosa já para lá está. A filha do Maruco veio avisá-la. Foi então
uma noite em cheio?

ADRIANO:

É verdade, tio Lapa. Até parece um milagre!. ..

TIO LAPA:

Bem. Antes assim. Bem hajam os vossos braços, e dai louvores à
Nossa Senhora d'Ajuda por tamanha .fartura!

MARIA:

É para já! Rapazes e raparigas! Ergamos louvores à nossa padroeira
pela fartura que o mar nos dá, mais uma vez! Canta. Adriano, que nós te
ajudaremos!

CANÇÃO DA FARTURA

ADRIANO:

Depois duma noite escura,
Desponta em risos a aurora!
- Louvada seja a fartura
Que nos dá Nossa Senhora!
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CORO:
O mar é um grande armazém,

De retém,
Aonde nos abastecemos!
Mas não se alcança este bem

Sem que alguém
O vença à força de remos!

ADRIANO:

Bem haja a gente aguerrida
Que anda nas ondas, à sorte,
E às vezes, buscando a vida,
Fica nos braços da morte!

CORO:

O mar é um grande armazém,

ETC.

ADRIANO:

Salta, contente, a pobreza,
Quando sai peixe a fartar,
E enche o rico a sua mesa
Com a fartura do mar!

CORO:

O mar é um grande armazém,

ETC.

MARIA:

E agora, cumprida a nossa devoção, vamos às nossas obrigações!
Vamos fazer café quente, para dar à nossa gente! ... (Saiem pela E, as
mulheres e alguns pescadores.)

ADRIANO, para dois ou três companheiros:

E nós vamos matar o bicho. Depois duma noite de mar alto, um
copito da rija não deve cair nada mal. Venha connosco, tio Lapa!

TIO LAPA:

Pois seja. Não gosto de desmanchar prazeres! (Ouve-se grande ala
rido para as bandas do mar. Gritos lancinantes, impreceções ... )
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Que será isto? Vocês não ouvem? ó Adriano: - não te parece que
há coisa grossa na praia?

ADRIANO:

Que será? Valha-nos Nossa Senhoral. .. Eh! rapazes! O mata bicho
fica para logo. Vamos para a praia novamente! (Saiem todos a correr
pela E.)

CENA 13.•

Tio Lapa e Tio Arruda.

TIO LAPA. do F. fica a olhar a rua por onde eles se foram para a
praia, e de punhos fechados, ameaçando o mar, grita:

Raios partam o mar! Raios o partam!

(Depois desce, cambaleando, deixando-se cair no banco da E.
junto à porta do quintalório e de novo exclama:)

Meu Deus! Meu Deus! Nossa Senhora da Ajuda nos valha! Raios
partam o mar!

TIO ARRUDA, aparecendo na brecha do F.:

Não diga isso, homem de Deus! O mar é a nossa morte, mas
também a nossa vida. Bendito seja o mar'

TIO LAPA. encarando o tio Arruda:

Mas que foi, tio Arruda? Gritavam tanto, na praia ...

TIO ARRUDA:

Eu vinha chamar os rapazes da campanha, mas ...

TIO LAPA:

Já para lá foram a correr ... Mas que foi, velho Arruda?

TIO AHRUDA:

Parece que o tio António se atirou ao mar, ainda longe de terra, e
por isso é que gritavam tanto ...
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TIO LAPA:

Coitado! E eu que não posso acudir-lhe! Estou um caco velho, tio
Arruda! Raios partam o mar!

TIO AHRUDA:

Estamos ... estamos dois cacos velhos, mas bendito seja o mar!
De resto, o tio António é rijo, e as ondas não o chimparn assim com
duas razões!

TIO LAPA erguendo-se de repelão, e tomando o braço do tio
Arruda:

Todavia, é uma vergonha ficarmos para aqui a choramingar. Vamos,
tio Arruda! Pelo menos, vamos ver o que S'epassa...

CENA 14.•

Os mesmos, Zé da Chica e Zé Caréu

ZÉ DA CHICA, entra esbaforido com Zé Caréu:
Estão salvos! Todos salvos!. .. Nada de afligir, tio Lapa!

ZÉ CARÉU:

Todos 'salvos, tio Arruda, e o nosso Arrais, coitado, lá se aguentou
a nadar sem precisar da ajuda de ninguém! Aquilo é que são febras!
Já está a dar ordens para que safem o barco!. ..

TIO ARiRUDA:

E agora, tio Lapa? Ainda amaldiçoa o mar? Veja lá!

TIO LAPA agarrando-lhe o braço:

Agora vamos abraçar essa gente! Vamos, rapazes!

Venha, tio Arruda, pois já cá não está quem falou! Bendito seja
o mar! Bendito seja o Mar!. ..

(Saiem os quatro pela E.)
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CENA 14.•-A

Pitadas e Arrais.

O Pitadas entra pela D., a farejar o que se rpassa. Ora parece escu
tar o alarido, agora de júbilo, que vem da praia, ora procura escutar
o que se passa na casa de Rosa.

Silêncio demorado. Depois.. pé ante pé, aproxima-se da porta, e fica
a espreitar pela fechadura:

ARRAIS, entra alvoroçado pela brecha do F., encharcado da cabeça
aos pés, estacando ao ver o Pitadas junto da porta de Rosa:

A Rosa? Onde está a Rosa? ... Fala, ou esmago-te, miserável!

PITADAS, olhando-o de esguelha, com sobranceria:

Ainda bem que chegou. Precisamos de conversar!

AHRAIS, olhando-o, aflitivamente:

Mas a Rosa? Onde está a iRosa?

PITADAS:

Onde está? Essa é boa! Está ali dentro, na casa dela. Eu cumpro
sempre à risca aquilo que prometo!

ARRAIS, num anseio que o transfigura:

Mas não está com ninguém, pois não? Não está.. com o outro?

PITADAS, redobrando de cinismo:

Ai não! ... Está com o fidalgo! Pois com quem devia ela estar?

ARRAIS, aos murros à porta de Rosa:

Rosa!. .. Rosa!. .. Rosa!. ..

PITADAS, puxando-lhe por um braço:

Que está vocemecê a fazer, tio António? Ela se está lá dentro,
é porque está a seu gosto! E além disso, foi o tio António quem o quiz!
Eu cumpri os seus mandamentos!. ..
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ARRAIS, deixando-se abater sobre o banco da E.:

Tens razão! Que grande miserável que eu sou, ·eque grande mise
rável que tu és!... (Soluça) - E o meu João que gostava tanto dela...
tanto ... tanto ...

PITADAS, mais agressivo ainda, mais repelente:

Deixemo-nos de lamentações, e vamos ao que interessa! Preciso
de receber as minhas duas libras. amarelinhas, do contrato. Quando
rn'as passa cá para as unhas?

ARRAIS, num salto de lobo correndo para o Pitadas, que se vai
colocando na defensiva:

Ah grande bandido, que te esgaço de alto a baixo!. .. Atreves-te a
pedir-me contas dum acto que destruiu toda a felicidade do meu filho?

PITADAS:

Eu não tenho nada com isso. Mandou, eu obedeci. Agora, pague,
e não bufe, senão corro a Mata, de lés a lés, a dar notícias do que se
passou, e do que se está passando ali dentro!. .. Veja lá se lhe agrada! ...

ARRAIS, deitando-lhe as mãos ao pescoço, num acesso de ira cres
cente:

ó malandro! ... Faz o teu acto de contricçâo. que já não sais vivo
das minhas mãos!... (Deita-o por terra socando-o furiosamente) -
Canalha!. .. Bandido!. .. Miserável!. ..

PITADAS, debatendo-se, de rastos:

ó da guarda!. .. ó da guarda!. ..

CENA 15.•

Arrais, Rosa, João. Depois Fidalgo, tia Lapa, pescadores e peixeira.

Povo que se vai juntando.

JOÃO, entra a correr, com Rosa; pela brecha do F.:

Alto lá, meu pai! Não suje as mãos nesse monte de esterco, que
não vale 3 pena. Nem havia depois água que as lavasse!
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ARRAIS, largando o Pitadas, cheio de espanto ao ver Rosa, ao lado
de João:

A Rosa!... Mas tu és a Rosa?

ROSA:

Pois sou, tio António]

PITADAS, aproveitando a confusão, sai cosido com a parede da
casa, às arrecuas, transido de pavor:

Que raio de sarilho tão complicado!

AHRAIS, ainda meio incrédulo do que via:

Mas tu não estavas ali dentro da tua casa, com a porta fechada?
Não estavas, pois não?

ROSA, sorrindo para o Arrais e para João:

Eu, não, tio António. Estou aqui como vê, e quanto à porta de minha
casa, está fechada, mas eu tenho aqui a chave. (Vai abrir a porta, que
deixa escancarada) - Cá dentro, tio António, ·não ·está ninguém.

ARRAIS:

Bem hajas, e que Nossa Senhora seja louvada!

JOÃO:

Meu pai: - alguma coisa de anormal se passa. As suas ordens
durante a noite ... os seus sinais, ao romper do dia, para virarmos a
terra ... depois a sua leviana atitude de se atirar ao mar, em riscos de
morrer afogado e pondo a vida de todos nós em perigo ... E a sua corrida
doida para aqui, logo que pôs pé em terra ... Diga-me alguma coisa que
me tranquilizei. ..

ARRAIS, tomando as mãos de Rose e de João, descendo entre os
dois ao extremo da E. B., senta-se:

Por agora basta que te diga que a Rosa, com as suas orações desta
noite, conseguiu três grandes milagres!

JOÃO:

Três grandes milagres?



LITERATURA REGIONAL /NO SEIO DAS ONDAS 165

ROSA:

ó tio António: - eu não sei fazer milagres!

AR.RAIS:

Sim. Um, foi o de Nossa Senhora a livrar de cair nas garras dum
miserável! O segundo foi de me ter salvo de morrer afogado, quando,
com pressa de a vir proteger, me atirei ao mar, verdadeiramente deso
rientado! ·E o terceiro, é este que estais vendo, braços abertos e alma
aberta para vos abraçar e para abençoar o vosso amor!. ..

(Chegam quatro pescadores, que rodeiam o grupo, gritando:

Ora cá temos o nosso Arrais! Viva o nosso Arrais!

(Ficam a conversar. Riem-se.)

TIO LAPA, entra. Nesse instante, o !Fidalgo enquadra a sua figura
esgrouviada na moldura da porta de Rosa, e ao ver o velho, desaparece.
Tio Lapa, que mediu num relance a extensão da tragédia que podia dar
-se, encostou-se à porta, de maneira a encobrir o Fidalgo das vistas do
grupo, e diz para dentro:

O que o snr. precisava, era que eu o entregasse a e·sta gente, para
que lhe fosse aplicada a justiça que merece! Vamos. Ponha-se a andar,
seu badameco sem escrúpulo, e sem vergonha nessa cara! ... (puxa-o
pela gola do casaco) .Vamos! Eu encubro-o, por piedade. Varnosl. ..

FIDALGO, encolhido atrás do velho:

Obrigado. Eu o recompensarei. (Sai sem dignidade).

TIO LAPA, da esquina da casa da Rosa, por onde o Fidalgo se havia
sumido, como quem lava as mãos, cuspindo:

Ponha-se a andar, e nunca mais me apareça. O nosso bairro é
pobre, mas não serve para gáudio de cachorros! Não é para pandilhas da
sua espécie... (Voltando-se a caminho do grupo) - Ora o grande
cachorro!. ..

ARRAIS:

Que foi, velho Lapa? Que se passou? Estás fora de ti, homme! ...
Que aconteceu?

TIO LAPA:

Nada, António. Era um cachorrito tinhoso. Mas já lá vai, corrido!. ..
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ARRAIS:

Então. chega-te a nós. És amigo velho, e eu quero apresentar-te os
meus filh0;s! Ei-los!

JOÃO:

ó meu pai!. ..

ROSA:

ó tio António!. ..

TIO ·LAPA:

.Pois átão, que Deus vos abençoe!. ..

MARGARIDA, entra pela D., espantada pelo que vê:

Ai que grande chafurdice! Olha para aquilo, Maria José!. ..

MARIA JOSÉ, idem:

Ah!. .. Afinal o velho sempre caíu na esparrela! Era dos livros!
(Saiem pela D.)

MARIA, que entra nesse momento pela D.:

Olhai lá se morreis estarrecidas. suas ordinárias! Suas pestes!. ..

TIO LAPA:

Deixa-as lá! Há pouco corri um cachorro! E correm-se também as
cadelas tinhosas! Dai um grande viva ao nosso Arrais!

TODOS, em coro, boinas no ar, lenços no ar, gritam:

Viva o nosso Arrais!. .. Viva o filho do nosso Arrais!. .. Viva a nora
do nosso Arrais!. ..

ARRAIS, à Frente e ao centro do grupo:

Obrigado, rapazes e raparigas! Obrigado, amigo Lapa! Obrigado a
todos! 1É hoje o dia mais f.eliz da minha vida, porque tenho mais uma
filha! Quero que todos cantem, que todos riam!. .. E a vós, rapazes,
quero pedir-vos que nunca entreis no mar com o rerno-so duma acção
menos ·digna, para que não tenhais de sofrer o 'que eu sofri esta noite,
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no seio das ondas!. .. Se assim procederem, Nossa Senhora da Ajuda
estará sempre convosco! ...

JOÃO:

Os seus conselhos serão sequidos por todos nós! É no seio das
ondas que as consciências se depuram! É no seio das ondas que as
paixões humanas se tornam mais divinas!. .. Foi no seio das ondas que
o meu amor por Rosa se tornou tão grande como o próprio mar!. .. E
será no seio das ondas que eu irei buscar novos alentos para que este
amor não morra nunca!. ..

TIO ARRUDA, entrando pela E. com o Cego pela mão:

Venha daí, tio Francisco Aluai. A festa é dos novos, mas é dos
velhos também. Venha abraçar a sua filha, e o seu futuro genro. E já
agora, também o seu velho parceiro. O tio António: - neste mar de
ondas mansas todos navegam em paz. Aqui lhe trago o pai de Rosa.
Tome conta dele e aperte-lhe os ossos, num abraço que venha do fundo
do coração!. ..

O CEGO, atarentado:

Mas o que é isto? O que querem de mim?

O ARRAIS, abraçando-o:

Queremos dizer-lhe que a Rosa vai casar com o João. Consente?

CEGO:

Pois está visto que consinto, velho António! Rosa! João! - Quero
-vos à minha beira! (Rosa e João aproximam-se) Agora morro satisfeito,
Deus do céu!

JOÃO:

O negrume já passou. Não se pensa mais em coisas tristes!

ARRAIS:

Dizes muito bem, meu filho!... ó tio Arruda! ó velho Lapa!. ..
Venham para a nossa beira, que hoje é dia de festa para nós, e para
o mar!

TIO ARRUDA:

Bendito seja o mar! E o mar que se péla por mais gente nova!. ..
Bendito seja o mar!. ..
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TIO LAPA:

Pois átão bendito seja o mar, e bendito seja o amor deste casal de
pombinhos!. .. (Fazendo uma carícia a Rosa) - Tu foste a única onda
que chimpou o tio António de cangalhas! Bem hajas sempre, briosa flor
do nosso bairro!. ..

ROSA, abraçando-o:

Obrigadinha por tudo, tio Lapa!. ..

(Entram todos)

ARRAIS:

Rosa: - bem haja a luz dos teus olhos! Bem haja, meus filhos, o
VOSSO amor!. ..

ROSA E JOÃO:

Como o luar, que desponta além nos montes ...

CORO:

Ungindo o mar,
Beijando as fontes!

ROSA E JOÃO:

Despontou, junto ao mar, o nosso amor!

CORO:

E junto ao mar
Deu fruto e flor

Se for bem sincero
Se for bem amor,
Até no mar alto
Dá sempre fruto e flor!

(BIS)

ARRAIS:

Nem sempre o esforço maior
trás qalardâo aos mortais.
- Pôde mais o nosso amor
Que a fúria dos vendavais!
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ROSA E JOÃO:

CORO:

ROSA E JOÃO:

CORO:

ROSA E JOÃO:

CORO:

ROSA E JOÃO:

CORO:

TODOS:

E agora que novos trilhos
Se abrem aos vossos afectos.
Só peço a Deus - ó meus filhos! -
Que o mar embale os meus netos!. ..

Nosso amor nasceu perfeito,

Nasceu perfeito ...

Junto das ondas redondas ...

Das ondas redondas ...

Que o mar o embale a seu geito ...

Com graça e com geito ...

No vasto seio das ondas! ...

No seio das ondas! ...

NO SEIO DAS ONDAS

FIM
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ADDENDA & CORRIGENDA

O trabalho em epígrafe saiu, no último número desta Revista, sem
revisão de provas e com bastantes gralhas. Esperava-se que a Tipografia
no-lo enviasse, não só para proceder às necessárias correcções, como
também para completar uma ou outra alínea, o que só agora se faz.

Pág. Linha Onde se lê Leia-se

43 14 lnquisições Inquirições
47 13 247 v. 274 V.

25 236 v. 256 V.
29 relatos relativa
30 António Gomes Leite António Gomes Leite, Feira

48 29 10000 10$000
50 19 168 167

26 José Correia José Correia, Feira
51 2 1617 1671

27 António Gomes Leite António Gomes Leite, Feira
52 26 António Gomes Leite António Gomes Leite, Feira
53 6 pelritos Pilritos

9 chinhorros chinchorros
29 lbid., lbid ., fls. 149

31 e 32 tis. 189 v. tis. 149. fls. 189 V.
54 18 lbid., tis. 131 ldern. n.º 54, fls. 131

19 e 20 Idem, n.º 54, tis. 139 lbid., fls. 139
22 Cave/os Caveias

56 4 Monta Mouta
19 32 24

59 28 51 61
60 30 lbid., lbid., fls. 256
61 5 166 V. 266 V.

6 Caseão Cascão
11 227 V. 277 V.
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Pág. Linha Onde se lê Leia-se

62 19 Manuel Maria
20 solteiros solteiras

63 4 Francisca Joana Francisco de Oliveira
21 António Antónia
30 obra obras

65 13 a e
31 294 294 V.

66 13 21 V. 26
14 dos Santos da capela dos Santos

69 9 falecido falecida
11 enorfado morgado
16 das miunças dos dízimos
17 n.º 33, tis. 43 n.º 7
18 dos dízimos das miunças
18 n.º 7 n.0 33, fls. 43

70 7 Ávida Ávila
15 913 913 1

26 Cabido Cabido, n.º 749 (27), tis. 18.
72 14 tis. 146. fls. 146 e 165.

16 228 V. 229 V.
73 13 tis. fls. 132 v. e 136.

19 Ovar Ovar
75 17 Fradinha Fradinho.

24 Contracta Contracto
76 25 a o

26 Luorenço Lourenço
77 11 ou rido aurida

Na pág. 54, !eia-se assim o título do doe. de 1714: Procuração que
faz a Câmara, Nobreza e Povo, a favor do Senhor Santo António.

ANTA

Sobre campanhas de pesca, vid. Comportamento grupal das cam
panhas de pesca de arrasto, de Espinho a Ovar, até ao séc. XIX in
«Arquivo do Distrito de Aveiro», Aveiro, n.º 161, 1975.

ARADA

1855 - Prazo de João Maria de Sousa Lamy e D. Maria Ludovina
de Nazaré ·Costa a António Fernandes Ribeiro. - A. D. A. - António
José Garcia, Ovar, n.º 7, fls. 36.

Sobre pesca vid. Comportamento grupal das campanhas de pesca
de arrasto citado.
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CORTEGAÇA

Sobre pesca, vid. Comportamento grupal ... já citado.

ESMORIZ

1759 - A confraria das Almas empraza a António Rodrigues. -
José Luís dos Reis e Silva, Pereira Jusã, n.0 1, fls. 64.

Sobre pesca, vid. Comportamento grupal ... cit.

Não se mencionam mais documentos, por estar o autor a preparar
uma monografia paroquial.

FEIRA

1755 - Os paços do concelho ameaçam ruir. - A. N. T. T. - Casa
da lnfantado, Feira, maço n.º 5.

1809 - Morticínio feito pelo exército francês. -A. N. T. T. -
Casa do lnfantado, Feira. (O doe. começa assim: «A V. A. R. repre
sentam os oficiais da Câmara da Vila da Feira... »)

GRIJó

1809 - Vid. Feire - Morticínio feito pelo exército ...

MACEDA

5.Xl.1796- Escritura de dote para património da capela de N.
Senhora da Conceição, S. José e S. Marcelino, no lugar da Barra, pelo
P.e Marcelino Francisco Rodrigues. - A. D. A. - Estêvão Luís Gomes.
Feira, n.º 157, fls. 96 v.

Sobre pesca, vid. Comportamento grupal ... cit.

OVAR

1728- Prazo de D. Francisca Joana, do Porto, a Manuel Nunes.
- lbid. fls. 26.

1731 - Prazo de Manuel Fernandes Brasileiro a Domingos Dias.
- Jbid., f!s. 226 V.

1739 - Prazo de Gonçalo de Meireles Guedes e D. Francisca Joana
de Meireles Guedes, do Porto, a António Francisco e outros. - s/ cota,
fls. 272 e 279 v.
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1789 - João Pereira Zagalo, de Ovar, arrematou a obra de pedraria
(1.050$000) e de carpintaria (1.180$000) da nova Santa Casa da Mise
ricórdia de Ovar. A casa do despacho seria demolida e refeita. - A. D. A.
- José Ferreira Brandão, n.º 142, tis. 115.

1848 - Prazo de D. Ana Caetana do Bom Sucesso a José 'Lopes
Récio. - Idem, maço 8 - 1, tis. 32.

Sobre pesca, veja-se ainda Comportamento grupal ... cit.

PARAMOS

Séc. XVII - Casamento de António Pinto Freire, morgado, em 1."'
e 2."' núpcias. - A. D. P. - Congregação de Oliv. do Douro, sala 21,
n.º 4, tis. 7.

1757 - Instituição do morgadio. -A. D. P. - P. 5, n.º 207, 1.a
série, tis. 24 v.

1828 - Testamento do morgado José Pinto Henriques de Meneses.

- A. D. A. - Inácio Monteiro de Queirós Braqâo, Feira, n.º 8, tis. 130 v.

1886 - Contracto de empreitada da nova igreja. - Manuel Maia
Correia de Sá, Feira, n.º 394, tis. 4.

Sobre pesca, vid. Comportamento grupal cit.

RIOMEÃO

1747 - Votos de Santiago. lbid.. fls. 17.

Sobre as suas campanhas de pesca, vid. Comportamento grupal cit.

S. JORGE

1599 - Abade de S. Jorge. - A. D..P. - Cabido, 763, fls. 41.

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

SILVALDE

A vila da Lagoa aparece em documentos de 1212, 1299, 1301, 1306
e 1543. Vid. A. N. T. T. - Relação dos livros que José Manoel da Costa
Basto trouxe dos Cartórios dos Governadores Civis ... r n.º 6, does. n.º'
24, tis. 165; n.º 25; n.º 29, tis. 170-170 v.; n.º 30, tis. 171en.º35.
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1715 - Prazo do terço do casal do Castanheiro. - A. O. A. -
Gonçalo Lourenço de Aguiar, n.º 54, ifls. 251.

Sobre pesca, vid. Comportamento grupal ... cit.

VÃLEGA

1681 - Fiança para a obra dos celeiros e residência. -A. O.A.

- Francisco Hodrigues da Silva, P. .Jusã, n.º 18, fls. 9.

1685 - ·Fiança para o arrendamento dos dízimos. - Idem, n.º 20,
tis. 64.



DOCUMENTOS

A notícia de que tinha sido presente ao Parlamento
um projecto de lei visando a extinção do Concelho de
Espinho, além de ter provocado um movimento de
enérgico protesto de toda a população de Espinho e
de ter levado a Câmara a enviar àquele Parlamento um
documento de vivo repúdio já publicado no n.º 4 deste
«Boletim», suscitou ainda a intervenção do deputado
José de Alpoim e a solidariedade da Associação Comer
cial e Industrial Portuense e' do Centro Comercial do
Porto.

São esses dois documentos que a seguir se publica.
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL PORTUENSE

Senhores Deputados da Nação Portuguesa.

À Associação Industrial Portuense acaba a Municipalidade
dEpinho de dirigir cópia d'urna representação que se nos affigura de
tal modo justa, que não hesitamos um só instante em patrocinai-a, vindo
perante vós, Senhores Deputados da Nação Portugueza, impetrar o
vosso valiosissimo concurso a.fim de evitar que se cometta um abuso
que não pode justificar e que, a consumar-se, seria um golpe mortal
vibrado aquelle florescente concelho.

Com effeito, Espinho, desde que ha pouco mais d'urn anno se
libertou dos oezados grilhões que o accorrentavam à Villa da Feira,
conseguiu à custa de irnrnensos sacrificios. d'urna vontade ilimitada
e d'um trabalho insano, elevar-se a um tal grau de progresso, que hoje
seria uma gravissima injustiça privai-o da autonomia que à custa de
tantos sacrifícios grangeou e que tanto se tem esforçado por manter.

Está de sobejo demonstrado a sua importância industrial e são de
sobra conhecidos os estreitos laços que o ligam a esta cidade pelo seu
comercio, para que possa licitamente duvidar-se do grau de desenvol
vimento que poderá ainda attingir se lhe for conservada o sua autonomia
administrativa.

E se Espinho n'urn tão curto espaço de tempo e tendo vencido
o período inicial, sempre difícil e tormentoso, conseguiu crear recursos
próprios. contribuiu para o estabelecimento d'escolas, construiu ruas,
illurninou, policiou, abasteceu d'áqua e dotou, enfim, aquelles povos
com todas as regalia·sde que, até à data da sua emancipação, estavam
privados, será justo que agora se volte a lançar-lhe os ferros que com
tanto direito e energia despedaçou?
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Não tem Espinho na sua Carnara, nas suas repartições, nos seus
estabelecimentos publicos. homens de comprovada honradez, dedicação
e esclarecido critério, que possam envergar o encargo da sua admi
nistração autónoma?

Tirar a um povo o direito da emancipação quando esse povo prova
irrefutavelmente que tem elementos de vida independente, é sem dúvida
um acto pouco rasoável e justo: e, na occasião :presente, em que o
nosso paiz se vê a braços com a resolução de tão importantes e graves
problemas, em que os espiritos, já excitados por questões d'outra
natureza, se encontram no mais alto grau de tensão, haverá necessidade
de crear novos ódios. de fomentar novos rancores entre povos que
devem viver, como hoje, independentes?

Senhores Deputados da Nação Portugueza: Pelas razões expostas
e :pela sensata defeza apresentada na representação que vos foi enviada
pela Gamara <Municipal d'Espinho, encontrareis vós sobejas provas da
rasão que lhe assiste; e esta Associação, confiada no são critério e
rectidão da Gamara que dignamente constituis, ousa esperar que vós
negareis a vossa approvação aos :projecto para a extinção do Concelho
d'Espinho que foi submettido à vossa illustrada apreciação, certos de
que, fazendo-o, tereis também pugnado pelos interesses d'esta cidade
tão intimamente ligada àquelle Concelho.

Porto e Associação Industrial, 8 de Maio de 1901.

O Presidente a) António José Gomes Samagais

O 1.0 Secretário a) Luiz Firmino d'Oliveira

CENTRO COMERCIAL DO PORTO

Senhores Deputados da Nação Portuquesa:

O espírito de independencia, posto ao serviço da causa do pro
progresso, deve merecer a vossa approvação, o vosso apoio, a vossa
sanção. É o que está merecendo já no consenso público o enérgico e
trabalhador povo de Espinho, que dia a dia, procura engrandecer-se e
tornar participante do seu engradecimento o resto do paiz - pelas irra
diações do seu exemplo e da sua actividade.

E a cidade do Porto, sua vizinha, é a que mais directamente parti
cipa do desenvolvimento do moderno concelho, em virtude das cons
tantes e crescentes relações comerciais e industriais mantidas entre si.
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Por estes motivos, se outros não houvesse ponderosos e justos, o
Centro Comercial do Porto, applaudindo as aspirações do Concelho
d'Espinho, apoia a representação da sua Camara Municipal contra o
attentorio projecto da extinção do seu concelho, apresentado na Camara
dos deputados da Nação; e porque nada o justifica e não se pode
apoiar em quaesquer razões d'ordern economica ou social - as unicas
dignas de ponderação e susceptiveis d'urna resolução extrema. como
se no aHigura, a que se pretende tomar.

A povoação d'Espinho. actualmente elevada à categoria de con
celho, tem os recursos indispensáveeis à sua manutenção e todos
tirados da sua actividade e comprehensão do progresso local, que se
augmentam e valorisam constantemente.

É uma das terras do paiz que, pelas suas condições especiaes e
localisação, attrahe ao seu seio nacionais e estranhos, outros tantos
contribuintes da sua vitalidade e riqueza, que por seu turno se vae espa
lhando pelo paiz.

·E além disso, vigorando a ideia do fomento nacional, preconisado
pelo traçado de novas linhas ferreas no paiz - está Espinho destinado a
ser a testa da linha do Caminho de Ferro do Valle do Vouga. o que lhe
augmentará a irnportancia economica, e será mais um titulo a justificar
a sua cathegoria administrativa. se justificada não se acha já por tudo
que lhe respeita e o abona.

N'estes termos ·e em nome do direito e da justiça - o Centro
Comercial do Porto, secundando os votos da Camara Municipal d'Es
pinho. pede seja mantido o novo Concelho d'Espinho e que sejam res
peitados os interesses creados que são valiosos e dignos da vossa con
sideração.

Secretaria do Centro Comercial do Porto, 3 de Maio de 1901.

'Pela Direcção: Ezequiel A. R. Vieira de Castro, presidente: por José

Domingos Maia, Secretário.


