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1 - Festas e Romarias

FESTAS DE N.• S.• D'AJUDA

Os pescadores vindos de diversos quadrantes ribeirinhos, quando
aqui se radicaram definitivamente, tinham trazido no coração o amor
e O•S anseios de pureza espiritual! Nos seus meios familiares, a ética
religiosa praticava-se com devoção, como testemunho recebido através
de gerações que se esfumavam no tempo! E foi justamente mercê desta
sua fé, que, já para além dos cem anos, entronizaram sobre altar con
digno, a imagem da Virgem Maria, com o nome de Nossa Senhora da
Ajuda, como sua excelsa Padroeira! E assim, o símbolo sagrado começou
a estar mais perto deles, instalado na primeira capela - depois igreja -
onde as luzes iluminavam a penumbra e no altar as flores nunca falta
vam, espargindo contentes os seus odores, para depois fenecerem
em holocausto das promessas que as almas ali iam ajoelhar em prece!
Os pescadores, quando das épocas de fartas pescas, não descansavam
ao domingo, e antes de se fazerem ao mar ouviam primeiro missa!

Este proceder, por ser contumaz, deixou tradição entre o povo, pois
quando acontecia combinar qualquer encontro de manhã, sempre se
perguntava: antes ou depois? Já se sabia que a missa era o elemento
regulador.

Ora esta modesta gente, sinceramente cristã, não se contentou
plenamente em ter a sua Padroeira, desejou ir·mais longe; tinha outras
aspirações e não descansou enquanto não fez sair a procissão, porque
era seu anseio que a Santa, pelo menos uma vez por ano, viesse
abençoar o mar em cortejo de gala, o mar que de vez em quando tanto
os castigava com as suas fúrias embora ao mesmo tempo lhes desse
o sustento da sua sobrevivência! E a festiva procissão começou a
efectuar-se com todo o seu cerimonial, tanto interior como exterior!
Neste dia a igreja vestia as suas melhores galas e no percurso a per
correr cá fora tudo se enfeitava, vendo-se as mil bandeiras a flutuar
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às colgaduras que ornavam as janelas com a sua policromia aliciante!
O préstito saía então para a rua revestido de grande luzimento com
os seus melhores paramentos e com a presença dos homens mais
gradas da terra! Os andores começaram a ser produto de promessas
encimando Santos da sua devoção. Os restantes figurantes, eram os
usados na época, simbolizando anjos e outras figuras veneradas pelo
povo!

Era assim naquele tempo, mas ainda hoje os símbolos alinham nas
procissões e .fazem parte da sua vistosa gala! É o povo, sempre ele, a
manifestar o precioso pendor e a satisfazer um desejo íntimo e amenizar
as agruras da vida a que não anda estranho algo de misticismo!

Quem custeava esta festa às vezes com certo explendor? A contri
buição voluntária do povo, com o seu bairrismo e o amor pela tradição!
Vamos ver como:

Todas as quintas-feiras saía para as ruas um homem equipado
com opa. e um cofrezinho selado com aloquete, pedindo de porta
em porta para a Senhora da Ajuda. As verbas angariadas por este
meio eram guardadas para custear a festa da Padroeira! Antes quinze
dias, vinha para a rua uma música pedindo para o mesmo fim, incor
porando somente os mesários envergando opas da Irmandade!

No tempo em que estamos a descrever tanto quanto nos lembramos,
o tal «Jogo» era constituído por algumas e pobres roletas pataqueiras,
que então já contribuiam voluntariamente como podiam, pois a festa
trazia-lhes mais movimento! As autoridades de então faziam vista grossa
ao seu funcionamento tal como mais tarde sempre faziam com os
«Casinos» que tanto animavam as épocas balneares, com os seus cafés
musicados, outra loiça ... - Ora o orçamento da festa era feito com
antecedência e o que faltasse para cumprir o programa as «Campanhas»
davam-no e se a safra estivesse a correr bem, mais dariam e a festa
seria melhorada!

Desejamos chamar a atenção, para quem tiver a paciência de nos
ler, que nesta altura não havia «Casinos» nem Turismo e por isso nunca
houve questiúnculas: dás tu eu dou eu? O bairrismo tudo suportava!!!
Havia então três dias de festa e neles, de noite, executavam-se séries de
fogo de artifício, não se queimava fogo de bonecos e até confessamos
que não sabemos se já -se usava! O arraial estendia-se por todo o Largo
da Nossa Senhora da Ajuda, entrava pela rua do Cruzeiro, até certa
altura da rua 19 e Avenida 8. Tudo engalanado! A procissão antes de
recolher, o andor da Santa era virado para o mar, apenas no espaço
restrito da rua 19. O mar ainda não tinha destruído a linha de prédios em
frente do Largo e rua do Cruzeiro. E então aqui já se festejava ruidosa
mente a aparição da Senhora da Ajuda, com largos centos de foguetes.
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Esta cerimónia deixou tradição; mais tarde, inesperadamente, come
çaram a aparecer traineiras de Matosinhos, com tripulações de pesca
dores, a maior parte de Espinho, que vinham festejar a Santa, quei
mando grande quantidade de fogo, gesto muito apreciável que cativou
profundamente toda a população, que chegava a comover! Ora os
pescadores sempre que puderam orgulhosamente nunca largaram das
mãos a organização da festa!

Porém, por imperativo que não estava nos seus desejos, quando
começou a grande crise da pesca, que foi acabando com as companhas,
a tarefa foi entregue ao Comércio, que então já estava bastante desen
volvido. Nesta altura já os «Casinos» funcionavam em liberdade um
tanto condicionada e o Turismo começava a dar os primeiros passos
e por isso as suas verbas eram ainda escassas mas nunca lhe faltou
a atenção a ter com a festa da vila! Ora através do tempo, vários orga
riismos foram tomando a responsabilidade, nomeando comissões que
sempre deram conta da sua incumbência, com mais brilho menos brilho,
mesmo no tempo das suas festas! A certa altura a Câmara, começou
a oferecer a energia que se gastava com as iluminações, que foi um
contributo precioso. A seguir veio a cedência do terrado, incluindo
barracas, verbas que também muito veio ajudar a cobrir as volumosas
despesas que de ano para ano iam aumentando! Este ano, porém, a
realização da festa gerou um escandalozinho, que por atitudes inespe
radas e incompreensíveis, deram lugar à publicação de comunicados
nos jornais diários, que diga-se em boa verdade, não colocou bem o
brio da cidade! É mais que sabido que as «Empresas do Jogo» nunca
tiveram como obrigação nos seus contratos, de reservar qualquer
importância para as festas da Ajuda, mas a verdade é que nunca se
negaram contribuir, por vezes com quantias de certa maneira avultadas,
exemplo deste ano: 350 mil escudos.

O Turismo nada deu, pois quando apareceu a dar já era tarde,
por razões que só a Comissão da Festa poderá devidamente esclare
cer! Contudo a carta publicada no «Jornal Espinho Vareiro» assinada
pelo presidente do Turismo, tem base para justificadas controversas,
segundo informações da Comissão das Festas, não nos fica bem, sem
dúvida dar a conhecer a estranhos o que se passa caseiramente. O
público, na sua generalidade, comenta este pequeno incidente de certa
maneira desf.avorável para o Turismo! É preciso evitar que tal não torne
a acontecer. Lamenta ainda a organização da «Banda de Música» que a
juventude actual se alheie totalmente a prestar a sua colaboração
às maifestações culturais de carácter turístico da sua terra. Não é só
receber benefícios que ela nos proporciona, não, pois há outros deveres
com ela a cumprir. Com a ajuda de todos não custa servir! O comércio
local está de parabéns pela maneira bairrista como correspondeu ao
apêlo da ·Comissão da Festa!!!
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O CARNAVAL

O Carnaval, em outros tempos, foi um surto de folia ímpar que a
juventude aproveitava bem, para se entregar a manifestações de irreve
rência, misturada de esfuziante alegria, as quais, mesmo aos mais
idosos, não desagradavam.

Ainda está, por certo, na memória dos mais velhos, os famosos
cortejos carnavalescos orqanizados pelos dois grupos recreativos do
Porto, «Fenianos» e «Gibelinos» que se tornaram em acontecimentos
citadinos de grande brilhantismo que levaram à Cidade Invicta dezenas
de milhares de forasteiros de todas as origens sociais, Neles se gasta
vam quantias avultadas e só foram suspensos quando o seu custo se tor
nou incomportável devido ao agravamento económico.

Eram realmente espectáculos, que na sua grandiosidade irradiavam
alegria comunitária com um tanto de fascínio, que arrastava multidões,
e pena foi terem acabado. Para além desta época, os livros mostram
o que se passava em tempos tão recuados e merecem ser consultados.

'Mas vamos ao nosso «Bairro Piscatório» onde estes tradicionais
costumes também não passavam em claro.

Como então já tivemos oportunidade de dizer, os pescadores gosta
vam de tocar instrumentos e também de dançar. Assim, quando chegava
o Entrudo, havia festa rija, ao longo de todo o Bairro, pois ali se forma
vam danças e jogavam o Carnaval, dando ao ambiente ruidosa alegria.

Os rapazes traziam sacas pendentes ao ombro com farinha de trigo
ou centeio e as moças, grandes algibeiras largamente munidas do mesmo
material, Travava-se entre uns e outros lutas sem quartel e Q.S conten
dores saíam da luta mais branquinhos que moleiros e com a boca
a mastigar trigo.

Não havia neste jogo mútuo o mais pequeno incidente. Era o
Carnaval a imperar com as suas inerentes liberdades.

Ora, em volta dos ajuntamentos de várias mulheres vendiam os
ramosos ovos de cheiro, invólucros coloridos, fundidos em cera e por
isso muito frágeis, cheios de cheiro! Havia-os de dois tamanhos
e custavam respectivamente cinco reis e dez reis. Estes pequenos pro
jecteis de guerra carnavalesca eram atirados para os rostos, como alvos
preferidos que, ao bater, se desfaziam facilmente sem outro qualquer
dano a não ser a molhadela!

As raparigas, quando alvejadas, geralmente empregavam - como
manifestação de passageira revolta - «estipôr» ou «faísca» mas ame-
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nizados por leve sorriso, quando se tratava de rapazes da sua simpatia,
a juntar um pouco de vaidade por terem sido preferidas!

Os barretes, que então os pescadores usavam, eram tingidos nos
extremos para com eles baterem nas caras dos que lhe ficassem a
jeito. Outras artes ainda se empregavam, algumas certamentee aborre
cidas como pós de espirrar, etc., etc.!

Enfim, era um pagode pegado (como eles diziam) e disso se pode
dizer que os vareiros não deixavam os seus créditos por mãos alheias!

Na outra parte de Espinho o Carnaval passava-se um tanto nos
mesmos moldes, mas com muitos encartados (como se chamavam aos
mascarados) que percorriam as ruas em ruidosa folia e em variadíssimos
trajos, alguns bastante singulares!

Os bailes realizavam-se em salões e revestiam-se sempre de certo
brilhantismo. A mocidade sabia divertir-se mas sempre com muito
ordem e respeito! Nos salões jogava-se muito com serpentinas e confetis
(brilhantes na linguagem popular). Só muito mais tarde, em 1942, se
usaram as bisnagas, tipo sifão, cheias de éter ou cloreto de etilo. líquidos
voláteis que se esguichavam nas caras, mas que desapareciam rapida
mente. Durou pouco esta elegante maneira de diversão, porque os
líquidos começaram a ser falsificados e por isso muito nocivos, o que
deu causa a imediata proibição!

O Teatro Aliança - que estava na mão do «Grupo Alegre Moci
dade» - foi cenário inesquecível das folias carnavalescas.

Bons velhos tempos! Não resrstrmos a citar um pequeno aconteci
mento ,dos que o Carnaval procurava, e que se distingue de entre tantos:
Num «Dorninqo Gordo» apareceu no largo da Nossa Senhora da Ajuda
um grupo de três rapazes semi-mascarados, isto é, apenas com leves
pinturas dos rostos. Representavam um pequeno séquito de vendedo
rE:3 de clixires, muito em voga naqueles tempos. Um apresentava-se
vestido rigorosamente, não faltando a bengala, numa imitação perfeita
do papel que representava, outro transportava uma mala e um terceiro
carregava uma grande mesa e cadeiras! Uma vez montada a tenda, colo
caram em cima uma espécie de frascos com diversos carapaus, caran
queijos. etc., imitação das vísceras que sempre expunham os vendedores
de elixires! Posto isto, o vareiro, António da Ganza, rapaz conhecido
pelo seu humorismo e que por esta faceta era muito apreciado - pois
foi ele o pseudo dr. dos elixires - prendeu por largo tempo a multidão
que se formou para ouvir o seu palavreado referente às diversas e com
plicadas doenças que ele ensinava a curar ... com felizes tópicos de
ironia, que provocava riso constante! Porém, a certa altura, a rapaziada
foliona arrancou da tribuna e levou-o em charola pelas ruas em ruidosa
alegria, facto que deu para falar durante certo tempo!
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Rapaz apenas com as primeiras letras, possuía no entanto qualidades
excepcionais, pelo que era muito estimado. Morreu bastante novo.

Naquele tempo os pescadoras viviam felizes dentro da sua humil
dade, mas tudo foi mudando muito, infelizmente!

2 - Superstições e Mezinhas

As colmeias piscatórias, uma vez formadas cm «clàs» seguiam,
como é natural, por pendor descendente dos seus maiores, todos os
hábitos e costumes de recuada tradição, dos quais nada os fazia afastar!

Mas nem tudo é imutável, e o inesperado deu-se e por isso, tal
como a água que faz pela persistência a pedra mole, através de largos
anos, o contacto forçado com a chamada civilização, começou a destruir,
embora em parte, o que estava arreigado na sua razão de ser, roubando
assim a pureza que envolvia todas as suas manifestações, encanto que
se sentia quando eram presenciadas pelos que não pertenciam ao seu
meio.

Mas o pior aconteceu e foi pena! Como exemplo e apenas duma
faceta diremos: fechavam-se hermeticamente nos seus casamentos -
vínculo essencial da sua pura continuidade - que só eram possíveis
entre os da sua Comunidade, e diga-se em abono da verdade que,
nem sequer se dava qualquer início de devaneio!

'Mas quanto a isto - diz-nos Santos Graça - os poveiros eram
rigorosíssimos na aplicação das penas, pela desonra que os maculava!
Não só neste aspecto, como em muitos outros, a nossa gente era mais
evoluída - como mais tarde veremos - porque sendo uma Comunidade
mais nova, tornou-se mais progressiva, relativamente à da Póvoa, e de
facto assim era!

A gente ribeirinha foi sempre muito supersticiosa e ainda é, embora
nem tanto, mas não está só neste aspecto, pois há muito quem o seja!
Acreditavam na existência das Bruxas e delas contavam coisas surpreen
dentes, repassadas de maldades, verdadeiras lendas de carácter arri
piante, porque o demónio andava com elas nas suas deambula
ções, pois um ou outro dizia, já os ter visto juntos em certas noites!

Pregavam ferraduras nas portas para que o Lobisomem - que
andava sempre a cavalo - não lhes batesse com as patas; nos barcos
e em outros utensílios desenhavam «sansolimões» e usavam figas pretas
encastoadas em oiro; depois do parto traziam rosários de contas de
azeviche! Crentes em feitiçarias para diversos fins, como sacramentos
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de conveniência e também de sentido maldoso! Antes do baptismo
das crianças punham no berço umas calças de homem e não apagavam
a luz de noite, porque as bruxas as podiam sugar; usavam também lar
gamente os defumadouros, queimando alecrim e diversas outras ervas
indicadas para certo fim: não bebiam água de noite sem agitar o púcaro,
porque a áqua estava a dormir; quando andavam grávidas não bebiam
vinho com criança ao colo, nem traziam qualquer adorno, como flores,
que podiam aparecer na criança a nascer!

Certas mulheres que sabiam lidar com os espíritos, eram chamadas
para fazer exorcismos para os expulsar do corpo de qualquer vítima
de característicos ataques dum espírito mau!

A falta de cumprimento de promessas religiosas e certos compro
missos em vida, diziam, eram a causa dissol

Por vezes os padres também intervinham com rezas e água benta!
Muitos acreditavam em moiras encantadas que apareciam metamorfo
seadas em animais, etc., etc.! Quanto a curas com mezinhas é vasto
o receituário, mas apenas citaremos alguns casos.

Curavam constipações com escalda-pés com cinza - e ia usava
a mostarda e os sinapismos - e para as diversas qualidades de reuma
tismo aplicavam inúmeras tisanas e esfregações com líquidos como:
aguardente, álcool, etc. A hemorragia do nariz, bastava colocar nas cos
tas uma cruz de palha; a erisipela curava-se com azeite e certas folhas
de plantas: a icterícia, desaparecia comendo bacalhau crú e bebendo
vinho branco (sic). As áftas da boca da criança eram talhadas no
outeiro, implorando às estrelas os seus favores e da maneira que
segue: «Ó luzes da banda dalém, sarai estas áftas que a minha menina/as
tem» repetindo até três vezes, fazendo cruzes com a mão sobre a boca.

É longa a lista destes preciosos e ricos meios de terapêutica, que
nos tempos antigos muitos povos usavam, tal como as superstições!

Todos nós sabemos que os homens de ciência, na sua maior
parte, só acreditam na ciência! Nada de coisas extraterrenas e muito
menos de taumaturgos! Contudo, Camilo Flámarion, autor da «Astrono
mia Popular» e «Deus da Natureza» conta que viu um desenho, cópia
dum «Cometa» que tinha aparecido na casca de um ovo posto por
uma galinha em Roma, por ocasião do aparecimento dum cometa!

Também quase no fim da primeira década deste século, se bem
nos lembramos, foi visível em Portuqal um «cometa» que em Espinho,
todas as madrugadas durante certo tempo, se presenciou nitidamente,
com a sua cauda luminosa virada para o Norte, a que deram o nome
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de Halley, em homenagem ao grande astrónomo inglês, que o povo
chamava na sua língua Halli!

Acontece porém que, nesse ano toda a sardinha pescada em
Espinho, era portadora de um apêndice, aí do comprimento de dois
milímetros, que lhe saía da barriga {sic!) que o povo começou a chamar:
sardinha do «Cometa»! O facto foi por demais conhecido, mas nunca
soubemos se veio a lume alguma explicação para o fenómeno - passe
o termo.

Os astros, segundo os livros, tiveram em todos os tempos grande
repercussão em inúmeros acontecimentos mundiais, a que por certo
o mundo materialista não aceita! Contudo, muitos factos evidentes, têm
feito os cientistas cismar!!!

3-Jogos

A CHOCA

Os pescadores também tinham os seus desportos e bem variados.
Não descuidavam a sua preparação física a quando das horas de lazer.

Um dos aliciantes era a «Choca» modalidade precursora do actual
Hóquei em Campo, com certas variantes, como é óbvio.

Na Póvoa de Varzim chamava-se «Boiada» e jogava-se nas ruas,
mas em Espinho, praticava-se tão somente na praia. Os paus, tipo
«stick» do Hóquei com uma extremidade em curvatura, a formar a
«pata», lá tinham o nome da «Cacheira», aqui «Carnona», Quanto às
bolas a usar, enquanto na referida Comunidade ernpreqavarn o peão
sem bico, na nossa, a bola era de madeira torneada ou de cortiça grossa.

Como é natural apareciam rapazes que se distinguiam, quer pela
corrida quer pela habilidade, e por isso era consentido que o maior
número ·destes pertencesse a um partido. Ora tanto numa como na
outra das comunidades o processo de organizar os partidos era o mesmo.
As «camonas» juntavam-se e, um jogador de "Olhos vendados - pois só
desta maneira os mais fortes ficariam divididos - separava-as alterna
damente, para a esquerda e para direita, equilibrando assim o mais
possível as duas forças.

O espaço onde se desenvolvia o jogo dependia do número dos joga
dores e estes não tinham propriamente limite, mas nunca excedendo
mais de uma dúzia. julqando-se contudo com qualquer número inferior
a este mas igual para os dois lados. A posição dos jogadores não era
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frontal - como no futebol - mas sim em paralelo e escalonados em
pequenas distâncias.

Não havia baliza, mas sim meta, representada por montes de areia.
Quando a bola de um ou outro grupo passava a linha dos montes, gri
tava-se «Dalém» que significava: jogo ganho! O partido que ganhasse
ficava com o direito de pinar a bola, como ainda se mudava de posição
e assim sucessivamente!

Não havia também número certo de jogos a atingir, nem duração
de tempo estabelecido. Contudo era permitido fazer substituições e
também não se usavam árbitros!

A regra mais dura consisna no seguinte: Quando um jogador fosse
encontrado a agir no lado contrário, podia levar com a «camona» no
«rabo», gritando alto: - guarda derro - e nada tinha a refilar, pois
além disso ainda provocava gargalhada geral!

Cada um tinha que acautelar as canelas, pois o jogo, por vezes
tomava foros de violento, quando na disputa da bola! Mas diga-se
em boa verdade que todos aceitavam e sofriam as consequências advin
das do jogo!

Naquele tempo tínhamos uma praia muito espaçosa e quan·do o
mar em maré cheia estendia as ondas, além de alisar a areia tornava-a
mais dura e como todos os joqadores andavam descalços, o piso man
tinha-se por largo tempo em bom estado para o jogo!

A «Choca» era pois, um jogo aliciante que a gente do mar herdou
de qeraçôes distantes e, segundo A. Graça, muito querido dos poveiros
em épocas remotas!

Falta dizer que as «carnonas» eram feitas de rancos tirados dos
arvoredos, existentes com exuberância nos vales que limitavam as fron
teiras de Espinho e cortados muitas vezes, de noite, porque os lavra
dores não estavam de acordo com tais actos furtivos. Mas, as «carno
nas» apareciam!

OUTROS JOGOS

Outros divertimentos -se usavam e por sinal bastante interessantes
e profícuos para o desenvolvimento dos rapazes, como: a Barra - jogo
de corrida e destreza: o Eixo - exercício vigoroso e de agilidade; a
Bilharda - que proporcionava longos canixos. às costas dos que perdiam
as jogadas, mas também o terror dos vidros dos candeeiros da ilumi-
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nação pública, em que a polícia por vezes intervinha; os célebres «Foga
reiros» - desporto nocturno de grande atracção para os rapazes autori
zados a andar de noite, que constavam de pequenas latas, com abertura
tipo fornalha e cheios de brasas acesas, e que presas a arames, se rodo
piavam no ar, naa noites escuras, produzindo efeitos maravilhosos,
eram lindos os variados desenhos feitos em corrida com as luzes
a aparecer e desaparecer em «nuances» feéricas que os rapazes tanto
apreciavam!

Outros jogos havia, que seria fastidioso enumerar, e no entanto
tudo foi desaparecendo, tal como a fartura de peixe, como se tudo se
apostasse a tornar mais infeliz tão humilde gente!

Num mundo de vertiginosa evolução, o que então exrstra de bom
e de belo, a que o povo tanto se afeiçoava na sua singeleza de viver,
tudo vai passando.
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A recente conclusão do estudo de defesa da Costa Espinhense
levou-nos a elaborar o presente trabalho cronológico das invasões do
mar na praia de Espinho, desde meados do século XIX até à actualidade.

Socorrerno-nos, para o efeito, dos relatos, notícias e artigos
da imprensa da época, tanto local como nacional, que ao caso se
referiam, não só dando conta da tragédia mas também chamando a
atenção dos poderes públicos para tentar pôr cobro, através de obras de
defesa, a tão grande calamidade que destruía, pouco a pouco, uma
povoação inteira.

Para iniciarmos o nosso modesto trabalho, vamos transcrever
parte de um artigo inserto no «Jornal de Aveiro», que, ao falar do pro
blema da barra marítima daquela cidade, se referia a toda a linha da
costa, desde Espinho ao Cabo Mondego, no século X e que julgamos de
interesse.

«Aí por volta do século X os sucessos da natureza começam a trans
formar o aspecto da larga e pouco penetrante baía que partia das proxi
xidades de Espinho e ia terminar junto à -serra da Boa Viagem.

Um processo de deposição de sedimentos vai decorrendo ao longo
dos séculos e dá lugar à formação de vastas áreas planas entre Espinho
e Ovar e entre Mira e a serra da Boa Viagem. Entre Ovar e Mira, há
três rios, o Vouga, o Águeda e o Cértirna que, desaguando na primitiva
baía em locais muito próximos, quase formando um único estuário, não
consentiram na formação de idênticas planuras. O destino desses rios
era o mar e quando as aluviões tentavam barrar-lhes o caminho, a energia
dos seus caudais foi empurrando os materiais que empatavam as suas
marchas, rompendo por aqui e por ali, até chegarem ao fim das suas
viagens.
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E a extensa baía foi desaparecendo; ao norte e ao sul as areias
ocupavam o espaço das águas do mar e imprimiram à paisagem um
tónus quase desértico; mas no centro, as águas dos três rios, rompendo
sempre e mantendo uma embocadura por onde o mar ora entrava ora
saía, no jogo permanente das marés, geraram uma porção de território
bem diferente. Nesta zona central da antiga baía a continuidade das
terras não foi atingível, doando-nos assim a natureza uma laguna que
veio a ser baptizada com o nome de Ria de Aveiro, depois que o pro
cesso da sua formação ficou concluso.

No século X, o mar atingia, francamente, Ovar, Estarreja, Angeja,
Travassô, Fermentelos, recuando depois até Cacia e Aveiro e 'encostan
do-se depois a Ílhavo, Vagos e Mira. Ovar era porto marítimo e centro
de produção de sal; em Alquerubim o sal era, também, extraído das
águas.

A pincelada final na Ria de Aveiro deu-a a natureza com a forma
ção de um cordão arenoso que, arrancando do norte, foi crescendo e
crescendo para sul até quase voltar a ligar-se à costa nas proximidades
de Mira; quase ligar-se - pois que a ligação plena nunca foi atingida
porque as águas do Vouga, do Águeda e do Cértima na sua escapada
para o mar não a consentiram. Por essa passagem, imprescindível à
fuga das águas dos rios, as marés fluiam e refluiam, fazendo manter-se
a laguna com suas características muito particulares.

Essa pas-sagem - a barra - divagou ao longo dos tempos no cor
dão litoral preferindo, na parte final da formação da laguna, a zona com
preendida entre a Vagueira e Mira, para as suas deambulações naturais,
apresentando-se ora mais rasgada or mais constrangida, ora mais pro
funda, ora mais exalçada.»

No 1.º Congresso Nacional de Engenharia realizado em Lisboa em
1931, o Engenheiro Francisco Perdigão, dá a saber, não haver dúvida
de que o sítio onde hoje está a parte poente da Cidade de Espinho
delimitada pela Vinha férrea do norte era ocupada pelo mar.

Em abertura de poços nessa zona era frequente aparecerem con
chas, e algumas rochas com a superfície polida, com as que actual
mente se encontram expostas à acção do mar e das areias. Nesse
mesmo Congresso também deu a saber que quando a Companhia
Portuguesa necessitou alargar a estação de Gaia teve de executar
volumes importantes de aterro que foram feitos na maior parte com a
areia trazida de Espinho, e carregada próximo da Fábrica de Conservas
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Grafico das dimensões do 'estran, da praia de Espinho desde 1875a 1930
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de Brandão Gomes, em frente ao local onde hoje está a Estação de
Espinho Vouga. Nessas escavações de areia foram encontrados a
pequena profundidade cabeços de rocha nessas condições a uma quota
pouco inferior à dos carris da linha férrea que deve andar por volta dos
10 metros acima do Zero Hidrográfico.

A existência dessas rochas duras e polidas a uma tão elevada
quota combinada com a mudança de natureza do terreno que para nas
cente da linha férrea passa ser de saibro bastante compacto e com
uma quota que vai subindo sempre para nascente, mostra que o avanço
maior do mar em tempos passados dentro dos limites da actual povoa
ção, pode definir-se aproximadamente pela posição da linha férrea.

Conclui-se então que o mar teve um recuo considerável, se tiver
mos em consideração o que está escrito sobre a linha da costa, e o que
então comunicou o Engenheiro Francisco Perdigão no Congresso
de 1931.

De notícias concretas sabe-se que a primeira invasão do mar se
deu em 9 de Março de 1869, sequindo-se outra em 1871, e uma
terceira em 1874, avançando o mar nestas três invasões cerca de 95
metros.

1889

Dá-se uma violenta investida do mar e com ela a perda de varios
palheiras construídos em pleno areal em frente à que é hoje rRua 19,
desaparecendo por isso o primeiro arruamento chamado Rua dos
Pescadores.

1890

A 22 de Fevereiro deste ano há outra invasão: são destruídas duas
casas, os estabelecimentos de Banhos Quentes do Francisco Neto e
Ricardo Americano.

Nesta invasão o mar chega muito próximo dos postos dos telefones
da C. P. a norte de Espinho.

No ano seguinte, o mar continua com a sua destruição e as suas
águas vêm mais acima a cerca de trinta metros do que a invasão ante
rior, ·destruindo 10 palheiras e 12 construções antigas.

A Rainha D. Maria Pia que se encontrava a veranear na Praia da
Granja, visita Espinho no dia 17 de Setembro de 1891 acompanhada
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do Infante D. Afonso para ver pessoalmente as condições de rrusena
em que ficaram os pescadores. Em consequência desta visita é man
dado construir o Bairro da Rainha a sul de Espinho. Em 1894 ficam
então concluídas 36 casas que Sua Majestade deu ordens a construir.
O dinheiro destinado à construção desse Bairro saiu das sobras do
Cofre de Inundados, produto de subscrição angariada para fim idêntico,
isto é, para acudir a outras calamidades da mesma natureza. Convinha
pois, averiguar em que qualidade a Rainha administrava esse dinheiro.
É todavia, presumível que ela fosse comissionada directamente pelos
subscritores para tal administração, ou representasse qualquer comissão
ou entidade oficialmente reconhecida e previamente organizada para
aquele fim.

O projecto da concessão das casas do Bairro foi feito nos seguintes
termos:

BASE PRIMEIHA - As concessões são feitas a título de arren
damento.

BASE SEGUNDA - A duração do arrendamento, será de um semes
tre indefinidamente prorrogável até que o inquilino seja com antecipação
legal, avisado para o despejo.

BASE TERCEIRA - A cada casa corresponderá a renda semestral
de 750 Reis, pagos adiantadamente. Se porém findo o semestre a admi
nistração do Bairro verificar que da totalidade das rendas houve sobras,
depois de pagar as despesas de reparação e conservação e os impostos
prediais e de renda de casas (Gerais e Locais) fará o rateio da sobra
entre os inquilinos que se verifique terem as suas casas mais limpas
e bem conservadas.

BASE QUARTA - São motivos de despejo:

7 .º - A falta de pagamento de renda.

2.º - O uso da casa para fins que não sejam a permanente habita
ção real do concessionário com sua família,

3.º - Deterioração da casa.

4.0 - Costume do inquilino ou de sua família tais que por qualquer
forma perturbem a ordem entre os moradores do Bairro, que
constituam perniciosos exemplos de disseminação e de imo
ralidade, ou que prejudiquem a limpeza e higiene do Bairro.

BASE QUINTA - Fica expressamente proibido aos inquilinos a
sublocação ou alienação do uso das casas por qualquer título oneroso
ou qretutto,
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BASE SEXTA -À morte do arrendatário rescinde o contrato, e a
administração terá a faculdade de o renovar a favor de sua família,
se disso a julgar digna.

BASE SÉTIMA - Fica salva inteira e exclusivamente a administra
ção do Bairro a apreciação dos factos, que em 2.º - 3.º - 4.º - lugar
menciona a Base Quarta, como motivos de despejo.

BASE OITAVA - Os arrendamentos serão reduzidos a escrito
autenticados conforme o artigo 2436 do Código Civil.

BASE NONA - Sua Majestade promete transmitir por doação a
casa de que for inquilino qualquer concessionário ou sua família durante
15 anos consecutivos.

Todos os inquilinos das casas do Bairro eram obrigados a preen
cher, devidamente assinado e reconhecido, o seguinte documento:

Eu, F. declaro ter tomado de arrendamento a Sua Majestade a
Rainha Senhora O. Maria Pia, no Bairro por ela mandado construir em
Espinho, por tempo de um semestre que há-de ter princípio no primeiro
de Janeiro de 1895 e fim em 30 de Junho, com as condições seguintes:

1.º - O prazo de arrendamento considerar-se-á prorrogado por se
mestre até que com a antecipação legal, eu seja avisado para o despejo
ou me despeça.

2.º - Obrigo-me a pagar adiantadamente a renda de 750 Reis por
semestre.

3.º - Obrigo-me a habitar permanentemente com minha família o
prédio arrendado e a não o aproveitar para qualquer outro efeito.

4.º - Obrigo-me a não deteriorar o prédio arrendado e a fazer e a
pagar as suas reparações ordinárias conservando-o tal que, pela falta
de vidros, deterioração do telhado e livre jogo das ferragens, não entre
chuva na casa, e caiá-la interior e exteriormente uma vez cada ano.

5.0 - Obrigo-me a nem eu nem minha família perturbarmos a ordem
entre os moradores do Bairro nem a dar exemplo de dissipação e imora
lidade nem prejudicarmos a limpeza e higiene do Bairro.

6.0 - Obrigo-me a usar lavadores e servidões comuns de forma
a não tolher o seu uso aos restantes moradores do quarteirão.

7.0 - Obrigo-me a não sublocar e a não alienar, por qualquer título
oneroso ou gratuíto o uso do prédio arrendado.

8.º - Este arrendamento findará por minha morte além de findar
pelos motivos previstos na condição primeira ou pela infracção das
condições segunda e sétima, ficando exclusivamente reservada a Sua
Majestade a Rainha Senhora O. Maria Pia, a apreciação dos factos, que
constituem infracção dessas condições.

9.º - O pagamento da renda será feito à pessoa que Sua Majestade
designar em Espinho, ou na Feira à sua escolha.
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Bairro da Rainha em 1894

1895

O mar continua com a sua fúria destruidora, e algumas das casas
do Bairro da Rainha são completamente destruídas.

Novamente os pobres pescadores se encontram na miséria.

Algumas das casas são novamente reconstruídas ficando a maior
parte sem condições de serem levantadas novamente.

Com a invasão de 1890, a C. P. pensa em mudar a linha mais para
nascente, e então em 1907 principiam as obras da Linha Nova, junto
da Feira semanal e que passava paralela à actual Avenida 24.

1896

Neste ano dá-se a maior invasão pois são destruídos mais 25
Palheiras, duas construções modernas e 12 construções antigas.
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No largo de N. Senhora da Ajuda, além da do mesmo nome, existia
também a Capela dos Galegos.

Como neGsaépoca a Capela dos Galegos já não oferecia condições
suficientes para albergar os fiéis, e porque também estava muito
próximo à Capela de Nossa Senhora da Ajuda (mais tarde Igreja Marriz )
que então tinha muito melhores condições para o culto religioso, as
alfaias da Capela dos Galegos são mudadas para a Capela de Nossa
Senhora da Ajuda. É então a Capela dos Galegos destruída, proposita
damente, pelo fogo.

1871 - 11 de Setembro - Chegada a Espinho de S. M. a Rainha D. Maria Pia

1896

Outra invasão destruiu muitas e típicas casas na profundidade de
50 metros, por 300 metros de frente.
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I

Otipelo. de N.ª Sr." D'Ajuda-1904
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1898

Verifica-se nova invasão que levou 40 metros de fundo por 300
metros de frente.

Os 300 metros referidos estavam compreendidos entre as seguintes
ruas verticais do norte: Alexandre Herculano, Estação, e Bandeira
Coelho.

Para o sul: Rua 21 e 23 respectivamente: Formosa, e Bandeira Neiva.

1904

Em 20 de Dezembro deste ano é destruída a Capela de Nossa
Senhora da Ajuda, nessa época Igreja Matriz. O relógio e o sino são
retirados e coloca-dos na Capela de Santa Maria Maior, e que ainda hoje
funcionam. Um outro sino, é colocado na nossa actual Igreja Matriz.

1905

O mar avança terrivelmente sobre a povoação deixando sem abrigo
cerca de setenta e tantas famílias de pobres pescadores que viram
sumir-se-lhes os pobres palheiras que representavam tudo quanto
haviam amontoado na sua vida à cusa de muitos trabalhos. O Senhor
Henrique Pinto Alves Brandão, um dos proprietários da Fábrica Brandão
Gomes, dá àque·les pescadores um extenso terreno para nele levantar
novos palheiras.

1906

É construída uma nova capela na parte restante do Largo de Nossa
Senhora da Ajuda, a poente da rua 19 e da actual rua 2.

Esta capela que era a segunda com o nome de Nossa Senhora da
Ajuda, é também destruída pelo mar por volta de 191O.

Portanto são dois os templos religiosos que o mar destruiu, e outro
que foi propositadamente destruído pelo homem.

1908

Há uma nova invasão. Aqui a Imprensa da época, tanto local como
nacional, começa uma acérrima campanha a alertar os poderes públicos
para a catástrofe que se verifica na costa de Espinho e pedir as devidas
e urgentes providências e apontar várias soluções para suster o avanço
do mar.
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Pela sua importância e por se tratar de documentos de vivo inte
rassa a seguir se publica, no todo ou em parte, vários artigos apare
cidos na Imprensa da época.

Assim na «Gazeta de Espinho» de 2 de Fevereiro deste ano, dizia-se,
em artigo de fundo:

«0 problema da defesa de Espinho contra as invasões do mar carece
dum estudo técnico consciencioso. Bem estudadas as condições espe
ciais da costa e conhecida a génese deste fenómeno assolador, cumpre,
sem delongas nem hesitações, atacar este problema com a largueza
de vista compatível com um plano estabelecido e que seja de execução
imediata - tão pronta como o exigiam as circunstâncias imperiosas de
momento.

No intuito de contribuir para este fim com um subsídio embora
insignificante, representativo todavia de boas intenções, vimos, como
prometemos, expôr resumidamente as ideias de M. Bonnin, que se
acham esparsas em mais de um número de La Nature. Nem temos a
pretensão de desenvolver uma dissertação científica, nem curamos de
produzir uma tradição literal das doutrinas contidas na revista a
que aludimos.
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É apenas referir a súmula de conclusões - o que nos preocupa -
e bem assim vulgarizar indicações práticas, que dalgum modo se
possam aproveitar ou, ao menos, que sirvam de estímulo a mais largo
empreendimento.

Neste propósito iniciamos o trabalho desta modestíssima disser
teçêo; que não é mais que o porta-voz daquilo que La Nature nos
revelou pela pena competente dum dos seus mais eruditos colabora
dores.

«Há, diz M. Bonnin, para limitar os estragos nas costas marítimas,
duas condições primordiais a cumprir. A primeira é defender a base das
fala ises (terras ou rochas escarpadas) contra as vagas, suprindo assim
uma das causas de desagregação. A segunda é impedir, quanto possível,
o dano da praia produzido por vagas impetuosas. Há deste modo duas
condições a satisfazer, como regra geral, em defesa duma costa marítima
ameaçada de invasão: proteger a base mais sólida coberta de areia,
evitando que o contacto das águas a dilua, desconjunte ou aprofunde;
estabelecer ou fixar, sendo possível, uma camada de areia que evite
a invasão ou a escavação pelas vagas do mar. Parece, pois, segundo o
critério de M. Bonnin, que tudo se resume em prover a praia de areias
em quantidade suficiente ou em as fixar, quanto seja possível, a fim
de manter, graças aos materiais transportados pela corrente, um estorvo
fiquem de todo privados dos materiais de transporte e deste geito não
seja banido um mal, mas apenas transferido para outra parte. É infeliz
mente o que se deu em numerosos sítios, onde em consequência da
falta de estudos de conjunto, de meios de defesa mal combinados
os interesses particulares prevaleceram sobre os interesses gerais, e
apenas se conseguiram resultados desfavoráveis.

Assim, na costa-sul da Inglaterra, em Brigton, por exemplo, cons
truiram-se certas obras de protecção e defesa e a praia a oeste da
cidade, em frente de Kemp, não recebendo materiais para a sustentar,
foi-se corroendo, vindo o mar hoje bater nas escarpas, que ataca, produ
zindo estragos consideráveis. Um efeito semelhante se produziu no
Havre quando quizeram defender contra os ataques do mar o boulevard
marítimo.

Não será, pois, sem motivo que se incrimina o porto de Leixões de
ter cortado o movimento das areias no sentido norte-sul, vindo dar.
um contingente, talvez ponderável, para as invasões de Espinho.

Há dois modos de defesa contra os estreqos do mar: 1.0 o dique,
construído paralelamente à orla da praia e que vá até ao fundo mais
consistente, impedindo assim que as vagas destruam essa base;
2.º as espigas, quebra-mar ou os molhes; sendo as primeiras contruídas
perpendicularmente à linha da praia, entre os níveis de praia-mar e baixa-
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-mer, e cujo fim é deter parcialmente os materiais transportados ao longo
da costa, aumentar e dar-lhes fixidez, sustentando-as num limite aproxi
madamente constante. É de notar que essas espigas só têm eficácia
quando haja transporte de materiais ao longo do litoral. Elas regulari
zam sobre a praia a provisão de materiais transportados, mas - é evi
dente - não criam esses materiais.

M. Bonnin prende-se detalhadamente com a descrição - modo prá
tico de realizar esse sistema de defesa das praias. É engenhoso e econó
mico. Resta averiguar se será adaptável às condições da nossa costa, se
da sua adopção não resultarão inconvenientes dignos de ponderar-se.
Respondam os técnicos.

Em Março, na sua edição de 13 e ainda na «Gazeta de Espinho»
insistia-se no problema:

«A acumulação das areias nas praias sutettes às invasões maríti
mas constitui o principal meio de defesa. Para fixar essas dunas,
para deter os materiais arrastados pela corrente, acumulando-os ao
longo da costa, evitando o seu desaparecimento pelas vagas invasoras,
alvitrou-se um sistema económico e fácil, conhecido sob a designação
de Espigas.

O modo de construção dos espigas é muito variável: podem cons
truir-se em estacas, de madeira, de pedra etc. Consistem em regra num
certo número de peças formadas pela implantação de hastes verticais
num sentido perpendicular à corrente, havendo entre elas, como trabe
cules, várias hastes horizontais. Ainda há pouco tempo dava-se às
espigas uma grande elevação acima do nível ordinário das águas. Dali
advinha que os materiais impelidos pelas vagas se acumulavam no lado
da espiga que faria face aos ventos reinantes, ao passo que a face
oposta ficava despida dessa revestidura. Obtinha-se, deste modo, uma
orla de praia irregular em forma de montanha russa.

A circulação sobre estas cristas tornava-se impossível, e os mate
riais, areias ou seixos eram retidos pelas espiqes: A parte da praia além
das espigas ficava privada de areia, nua, e por isso submetida aos rigo
res das invasões marítimas. Além disto, as vagas, durante as tempes
tades, investindo e insinuando-se pelos sítios mais cavados, chegaram
a determinar a queda dos diques ou muros de defesa, que como em
Hastings serviam de suporte às esplanadas.

Nos últimos anos, sob o impulso de M. Case, engenheiro inglês que
se ocupava há muito destes assuntos, pôs-se em prática uma dispo
sição de espigas, que tem dado excelentes resultados, nos locais em
que foi adaptada essa invenção.
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Compõem-se de dois montantes verticais de pau, implantados numa
massa de beton, disposta em covas de secção rectangular com a pro
fundidade de 1"'/20, abertas na areia. Entre estas hastes verticais, distan
ciadas de 4 a 5 metros, estão intercalados prenchões horizontais, cujo
número é fácil de argumentar à medida do maior abastecimento das
areias. Estas espigas devem estender-se desde o nível das marés - alta
e baixa-mar, - tendo o cuidado de prolongar as espigas tanto quanto
o permita o recuo da maré baixa.

Quanto ao espaço que devem guardar as espigas, duma para outra,
admite-se que seja igual a uma vez e meia, aproximadamente, ao com
primento de cada espiga. A estas espigas só se dava acima do nível
ordinário das areias uma saliência de 30 a 40 centímetros, indo-se suces
sivamente aumentando este nível, conforme o afluxo de areia e regulari
zando-se deste modo toda a superfície da praia.

Este modo de defesa das praias por meio de espigas - longas e
baixas-, sucessivamente alteadas à mercê das exigências, deu exce
lentes resultados nas costas inglesas.

Larqo âeNossa Senhora da Ajuda em dia de festa, em 1907
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~. graças a esse sistema, que na praia de Dymichurch, junto de
Folkestone, se pôde obstar à destruição da costa, que por seu turno
causaria, no assolamento, a ruína dum dique de cerca de 6 quilómetros
de comprimento servindo de defesa aos pântanos de Rhomney na
extensão de 50.000 hectares, situados a mais de 2 metros abaixo do
nível do mar alto.

Depois destes trabalhos o nível da praia elevou-se mais de 2,5
metros na base do dique, que se acha deste· modo ao abrigo dos ataques
das vagas. - ».

1909

«É de conveniência que o Governo tenha obrigação de acudir a
Espinho neste lance aflitivo da sua existência. Proteger os habitantes
pobres, e O•S proprietários lesados nos seus haveres. Quanto à protecção
dos habitantes, seriam de parecer que se tratasse de construção de
Bairros e casas baratas para aqueles que tiveram a desdita de ver subver
tida pelo mar toda a sua fortuna. Neste sentido a iniciativa local alguma
coisa de útil poderia fazer. Abra-se uma subscrição pública, aprovei
tem-se certos recursos das corporações administrativas. Comprem-se
terrenos e construam-se casas para nelas acamo-dar esses desqraçados
sem eira nem beira.» - clamava, ainda, a «Gazeta de Espinho».

Neste ano é construída uma muralha com a extensão de 354 metros
assente em estacas. O projecto da muralha tinha o desacordo do
Engenheiro Von Hafe que orientava os trabalhos. A pedra empregada
nesta muralha era proveniente das pedreiras de Guetim e outras pró
ximas de Espinho.

A imprensa local lança o alerta de modo a ser ouvido pelos poderes
públicos. Todas as semanas a «Gazeta de Espinho» publica artigos de
fundo sobre tão momentoso problema. Assim, na sua edição de 7 de
Fevereiro deste ano escreve:

«A história do paredão em Espinho tem sido um ludibrio pegado
dos governos que infelizmente nos têm regido com a sua imoralíssima
administração.

Recorda-nos bem que, pelo menos duas comissões de engenheiros
aqui vieram a estudar o caso.

A primeira foi em 1898, salvo erro, estando no poder o governo
progressista e sendo ministro das Obras Públicas o Conselheiro Elvino
de Brito, a segunda comissão veio há uns bons meses, sendo Presi
dente do Conselho o sr. Ferreira do Amaral.
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Da primeira vistoria o ministro, ao dar conta da missão em pleno
parlamento, teve a franqueza de declarar que nada se poderia fazer, por
quanto as obras de defesa valeriam mais do que a parte ameaçada de
Espinho.

Da segunda vez prometeu-se fazer «obras», qualquer coisa de útil;
mas até hoje só se fizeram estudos no papel e furos na areia ...

Somos de opinião contrária à maior parte da gente que se entretém
a pedir remédio para as invasões do mar. Os precedentes ·autorizam-nos
a descrer de obras eficazes. E esta descrença só pode servir ele estímulo
aos que pensem de outro modo.

Em factos concretos, como este, só há um modo de nos conven
cer - é realizar um plano de salvamento ou ao menos efectuar uma
tentativa de defesa. Enquanto isto ae não fizer, não cessaremos de recla
má-lo e, na desilusão dessa vã esperança, cumpriremos o árduo dever
de estigmatizar asperamente a conduta dos exploradores de profircào
que apregoam elixires com a charlatanice de intrujões impudentes,
levando apenas em vista um miserável interesse político.

Somos pouco exigentes: Pedimos apenas um desmentido formal
para as nossas impressões pessimitas. Se ele vier, no que não acredita
mos, teremos então o gosto de nos penitenciar dos maus juízos formu
lados contra as intenções dos políticos da monarquia que dizem querer
só o bem de Espinho.

Fica, pois, a concurso um grande prémio - qual seja o da proclamar
protector deste concelho o cidadão que puser em prática imediata o
plano de defesa da praia contra as invasões do mar.

Bem pode suceder que nos digam agora sermos demasiado impe
riosas na exigência, porque sem delação reclamamos providências
necessárias e urgentíssimas.

Mais uma vez ainda demonstramos a razào do impertinente pedido,
em duas palavras.

Para os técnicos de engenharia hidráulica este caso de Espinho
deve ser-lhes familiar. O que aqui sucede não é decerto um fenómeno
sem precedentes. Noutras partes se têm dado idênticas calamidades. Lá,
tenta-se e consegue-se remediar de pronto o mal.

Ou se adapta um meio urgente de combate ou vai tudo pela água
abaixo ...
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A perplexidade e a criminosa indolência dos salvadores de Es
pinho só podem equiparar-se à conduta do médico, que deixa morrer
o doente na expectativa de que a natureza opere um milagre, não pondo
ele em prática, sistematicamente, os meios a seu alcance, aconselhados
pela ciência.

Não perde o governo o seu dinheiro inutilmente acudindo à desas
trosa situação desta praia. Os elernentarísslrnos princípios de solidarie
dade patriótica e humanitária e as regras cornesinhas de economia
política aconselhariam a olhar-se para isto com certas atenções e cui
dados. Espinho é uma terra com excepcionais condições de vida e de
progresso ... Com o desaparecimento ou devastação desta praia extin
gue-se uma fonte de riqueza. Quem o não vê? Quem o não percebe?

As inundações e os desmoronamentos progressivos e agora violen-
tos, ferem mais intensivamente duas classes, que têm aqui estabelecida
as respectivas indústrias e de cuja paralização ou contrariedade advém
naturalmente o agravo da crise nacional.

Os pescadores e 0.3 banheiros - classes laboriosas e pobres - são
as primeiras vítimas, os mais lesados pelos estragos produzidos pelo
mar. Não é difícil deemonstrá-lo.

De resto, é de prever que, indirectamente, uma defesa bem orde
nada possa produzir resultados até certo ponto compensadores, além
dos que são intuitivamente previstos.

Há quem sustente, com algum fundamento, que a construção dum
paredão de abrigo pelo lado da Granja criaria uma espécie de enseada
própria para a exploração contínua da indústria de pesca.

Aí está um lado utilitário de encarar o problema, com uma largueza
de vistas de todo o ponto louvável.

A obra de defesa de Espinho deve, porém, ser estudada por dois
aspectos, envolvendo cada um sua série de providências adequadas.
Carece-se de providências imediatas. embora de carácter aleatório. Estas
têm a condição de urgentíssimas.

Pede-se, a sério, a elaboração dum projecto reflectido de pro
tecção - que levará decerto um lapso maior de tempo a pôr em prática.

Aí fica um vasto campo para prestar serviços, campo, amplamente
aberto aos amigos e protectores de Espinho.»
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Em 28 de Março lança novo apelo nos seguintes termos:

«AS DESGRAÇAS DE ESPINHO

As invasões do mar e os clamores da imprensa. A indiferença dos
governantes. Providências!

Durante a última semana o mar prosseguiu na sua obra demolidora.
Foram de facto destruídos mais alguns prédios ao norte da povoação
pela fúria avassaladora das ondas.

A imprensa das várias facções e de todos os matizes ergue-se,
num brado de clamor uníssono, a reclamar o remédio para esta desgra
çada situação. Desta vez autoridades e corporaçõees administrativas
intervieram, directa ou indirectamente, junto dos poderes constituídos
a solicitar denodadamente, uma urgência salutar de medidas de pro
tecção.

Apraz-nos consignar, com justificada gratidão, este movimento de
solidariedade em benefício deste concelho, por cujos interesses sempre
temos propugnado com decidido empenho, na medida da nossa parci
moniosa e insignificante cooperação.

É sobretudo louvável a esoontaneidade e a boa intenção com que
a imprensa do país cobre as pretensões dos espinhenses, insistindo calo
rosamente numa cruzada benemérita. Temos singelamente a obtemperar
que nos parecem baldados todos esses brados de sincera eloquência,
na expressiva enumeração das desgraças que sobre nós impendem.
E, por cúmulo da desdita, se ficarem sem efeito. as solicitações postas
com toda a força de justiça, Espinho virá ainda a sentir-se, na sua con
corrência de praia de banhos, por isso que ao longe se propala, até ao
exagero que a povoação vai sendo de todo submergida ...

É preciso pôr a questão nos termos irredutíveis de verdade. Têm
sido, certamente enorme a devastação e consideráveis os prejuízos.
Na parte baixa da povoação, a poente da linha férrea, ao norte da rua
do Proqesso, o mar tem galgado impetuosamente, assolando tudo, não
deixando mais que uma curta zona de construções de forma triangular
e cuja área se vai sucessivamente reduzindo. Todavia a parte agora
destruída corresponde talvez a um décimo da área habitável de Espinho.
Bom será que os hóspedes desta estância se não apavorem com a ideia
de que isto ficou totalmente reduzido a plagas desertas e a escombros
de prédios submergidos no fundo do mar. Diqa-se de passagem que,
no ano transacto muitas famílias de longe, mormente de Espanha, se
não aventuraram a demandar a nossa praia sem que um testemunho de
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créditos lhes certificasse de que havia aqui alojamentos para muitos
hóspedes e de que as invasões não constituíam um perigo imediato
para a sua vida. Não carreguemos demasiado nas cores negras do triste
espectáculo.

*
* *

Ante esta campanha humanitária nos seus intuitos, os governantes
deste malfadado país quedam-se indiferentes.

Não carecemos de estigmatizar com mais dureza, do que aquela
de que temos usado, esta criminosa incúria, apenas suavizada por umas
promessas banais e ilusórias e por diligências destituídas do mais
rudimentar alcance prático. O governo bem promete estudar a questão!
Manda engenheiros e emissários, mas a respeito de providências ...
nada! nada! nada!

Já expressamos com toda a clareza o nosso parecer nas colunas
deste semanário, em longa série de considerações a propósito expen
didas. Seria, sobre fastidioso, inútil reeditar opiniões e alvitres.

Insistiremos ainda no assunto, sintetizando em fórmulas já discuti
das um critério assente.

Em nossa opinião o governo não pode ou não quer dispensar a
Espinho importante subsídio que custeie uma obra eficaz de defesa. Esta
é, pois, por míngua de recursos, inviável.

O governo parece convencido - apegando-se, segundo consta,
ao parecer de técnicos - de que a defesa ao menos aleatória, da povoa
ção ameaçada é uma obra inútil. Neste ponto divergimos nós absoluta
mente do parecer dos engenheiros, embora sirva de mofa esta leiga
divergência.

Espinho pode porventura defender-se fixando a duna por um pro
cesso relativamente económico.

1.º Que mande demarcar sem demora, a parte de Espinho na
contingência de ser submergida ou devastada pelo mar.

2.º Que se estipule, como indemnização de prejuízos, o preço
dos prédios dentro dessa zona e o governo os vá expropriando ao passo
que o mar os ameace.

3.º Que seja concedido à Câmara Municipal de Espinho um
subsídio anual para a compra de terreno e construção' de bairros para
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pobres, fixando-se um pequeno aluguer para reparações e sendo sempre
da propriedade e administração do município.

É sumariamente o que entendemos que se deve fazer e o que se
deve pedir.

Não será isto o que há de mais justo e razoável? Assim o pen
sarnos.»

Mas não é só a imprensa local que se debruça sobre o assunto:
também a grande imprensa, mormente a de Lisboa se faz eco da
grande tragédia que se abate sobre Espinho. Assim «0 Mundo», de 31
de Março escreve:

«Quem tivesse tempo para. desde que o mar entrou de enfure
cer-se contra a formosa praia de 'Espinho, acompanhar os protestos e
reclamações dos interessados, ponderá-los inteligente e cautelosamente
e deles extrair a devida filosofia, chegaria a conclusões bem úteis e
interessantes. Quem se desse ao trabalho de apreciar a oportunidade
e acerto das providências tomadas para contrariar os efeitos devasta
dores da vaga, chegaria a conclusões não menos úteis nem menos
interessantes. Nós infelizmente não dispomos do vagar que seme
lhante tarefa reclamaria. Só diremos que enquanto o oceano não amea
çou O•S lares dos ricos e dos potentados os protestos e reclamações a
que acima aludimos tinham esse ar arrastado, frouxo e mole das coisas ...
para inglês ver ... e que menos deve procurar-se nos clamores de agora
o sentimento altruista pela desgraça dos pequeninos do que o egoísmo
dos cresus e caciques que principiam a sentir-se ameaçados por uma
força da natureza que não discute votos, gerarchias e condições
de fortuna.

Seja, porém, como for, o que é certo é que o mar insiste em assolar
a encantadora praia do norte, arrazando a cada momento a parca fazenda
da laboriosa população local, na sua grande maioria composta de
pescadores; e, assim sendo, o governo, em nome da solidariedade que
une todos os cidadãos portugueses, tem o dever indeclinável de intervir.

Resta saber como há-de intervir. Querem uns que ele intervenha
de modo a colocar a praia de Espinho ao abrigo de quaisquer futuras
invasões do mar. Querem outros que a sua intervenção se limite, por ora
a dar de comer a quem tem fome, a vestir os nus e a agasalhar aqueles
a quem o mar arrazou os lares. não se metendo em maiores cavalarias
antes de ter estudado cuidadosamente o assunto. Como não somos
de todo leigos na matéria, diremos também da nossa justiça. São meia
dúzia de linhas que se nos afiguram aproveitáveis.
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•
* •

Vários técnicos a quem temos consultado nos dizem que não serão
vinte, nem trinta, nem cincoenta contos que poderão dizer ao mar com
probabilidade de serem atendidos: «Tenha a bondade de não ir mais
longe». Todos eles afirmam, pelo contrário, que só uma defesa radical,
ou nenhuma, porá cobro às invasões da vaga, mas que essa custará
alguns milhares de contos. isto é, uma soma sem compensação possível.
Ora gastar alguns milhares de contos para salvar o prédio ·de Pedro,
Paulo, Sancho ou Martinho, é coisa que não passa pela cabeça de
ninguém, sobretudo na situação angustiosa do tesouro público.

Há, porém, duas coisas que o Estado pode e deve fazer: demarcar
o limite provável da invasão das águas de modo a que àquem dessa linha
a inconsciente ignorância das populações ribeirinhas não proceda a novas
construções, e acudir aos pobres pescadores cujos lares foram arreba
tados pelo mar, reconstruindo estes em zona abrigada e segura. Isto,
sim, é que o Estado pode fazer, sem grande papelório, sem comissões
mais decorativas e dispendiosas do que úteis em suma: com pouca gente
mas boa e a urgência que o caso requer. É um serviço eficaz, conforme
aos dados concretos do probema e relativamente económico.

Esta intervenção do Estado tem de ser prática e de acordo com o
costume da terra. Uma das causas mais frequentes do fracasso do
Estado na profilaxia e terapêutica das nossas crises ou desgraças é
nunca tratar as questões objectivamente. Se a memória nos não falha,
em tempos, uma grande comissão encarregada de aplicar avultados
socorros aos pescadores da Póvoa de Varzim lembrou-se de comprar
para cada barco um barómetro aneroide. Ora um barómetro aneroide
nas mãos de um analfabeto é fantasia que não lembra ao diabo. Acon
teceu, oois. o que tinha de acontecer. Os pobres pescadores foram-se
aos barómetros tiraram-lhes o miolo, deitaram-no ao mar e aproveitaram
as respectivas caixas metálicas ... para guardar iscas ou anzóis!

•• •

Ouer isto dizer que a reconstrução dos lares arrazados dos pobres
pescadores deve obedecer ao costume da terra. Os pescadores habitam
usualmente em palheiras, isto é, em casas de madeira que todo o vera
neante do norte conhece. É uma construção rápida, barata e que o
pescador talvez não trocasse por outra de pedra e cal. Duas, três, quatro
dúzia de palheiras custariam uma soma perfeitamente compatível com
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as forças, ou melhor, com as fraquezas do tesouro e acudiriam de
pronto ao tremendo infortúnio que aflige Espinho. Com efeito, aqueles
nossos infelizes compatriotas não pedem ao Estado que lhes garanta a
ociosidade; pedem apenas guarida para as mulheres e os filhinhos que
tiritam de frio. E esta é verdadeira miséria que nos comove e que urge
aliviar. O resto é deitar dinheiro à rua e os tempos não vão propícios
para semelhante aplicação do sangue e do suor dos contribuintes.»

Também o jornal «Ü Século», na sua edição de 6 de Maio junta
·a sua voz às dos demais para «lamentar a triste situação dos habitantes
de Espinho», nas palavras do seu colaborador de então, Ferreira Dinis:

«Não há ninguém que não lamente a triste situação dos habitantes
de Espinho, que, pouco a pouco, têm visto desaparecer a sua florescente
povoação, que o Oceano ameaça riscar das nossas cartas geográficas.
Mas, não são as lamentações que vão levar à povoação de Espinho o
sossego, a tranquilidade e a garantia das suas propriedades; urge fazer
mais alguma coisa, porque infelizmente, forçoso é confessá-lo, nada
se tem feito até hoje senão nomear comissões de estudos, para aliás
não se executarem os estudos e obras por elas aconselhadas. E assim
é que os trabalhos de defesa da praia de Espinho estão tão adiantados,
como o estavam em 1892, quando pela primeira vez o distinto engenheiro
Sr. Melo de Matos foi encarregado de estudar o assunto; e não obstante,
depois disso, terem sido nomeadas três comissões. uma logo a seguir
ao relatório, outra em 1898 e outra em Março do ano passado, não só
ss não fizeram os estudos indicados, como muito menos qualquer
obra de defesa. sendo lícito dizer, para bem da verdade, que, até à
data, o único estudo consciencioso sobre a defesa de Espinho é o
devido ao relatório de 1892, daquele distinto engenheiro; o trabalho
das comissões que se lhe seguiram não adiantou nada sobre o assunto.

Datam de 1869 os primeiros desastres em Espinho, que se repe
tiram depois. em 1874, onde anos depois em 1885, e quase consecuti
vamente, com pequenos intervalos de repouso até hoje.

Em 1891 faziam os habitantes de Espinho uma representação ao
governo, pedindo providências urgentes, pois que o mar, estendendo-se
pela praia em frente da povoação, escavava. na areia, e fazia desabar
as casas por falta de base; segundo a mesma representação. o número
de casas sacrificadas subia a mais de 200.

Em virtude desta representação, foi pelo governo, encarregado de
apresentar as medidas convenientes que requeria o assunto o enge
nheiro, então em Aveiro, sr. Melo de Matos, que elaborou o primeiro
trabalho sobre a defesa de Espinho, a que já nos referimos e a que
teremos de continuar a referir-nos.
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Este trabalho, um documento científico de valor, que faz honra ao
seu autor, começa por fazer a história dos desastres ocasionados na
povoação, passa em sequida revista às causas que poderiam ocasionar
a invasão do mar, e baseando-se sobre os poucos estudos de ventos e
correntes marítimas nas nossas costas ocidentais, admite duas hipóteses,
podendo qualquer delas explicar o fenómeno, e para cada uma delas as
obras necessárias a fazer. O sr. Melo de Matos, como homem de ciên
cia que é, não tendo dados científicos seguros, no seu relatório não
apresentou um projecto, e terminou pedindo se procedesse, antes de
mais nada, ao estudo dos ventos e correntes da nossa costa ocidental,
pois só depois disso se poderia apresentar um projecto definitivo de
defesa daquela costa.

Foi depois deste relatório que foi nomeada uma comissão, composta
pelos srs. Silvério Pereira da Silva, Nery Delgado, Botelho Lucena,
Nogueira Soares e Melo de Matos, que conformando-se com o relatório,
aconselhou fazer-se uma ·defesa provisória e mandar-se proceder a
estudos necessários para a elaboração de umas obras definitivas.

Não consta que tal se fizesse, e em 1898 foi nomeada uma comis
são, que não fez mais que repetir e confirmar as conclusões da primeira.
Finalmente, em Março do ano passado, outra comissão era nomeada,
de que faziam parte os srs. Nery Delgado, Adolfo Loureiro Tomaz da
Costa, João Henrique von Hafe, Proença Vieira e, como agregado, o
sr. Paulo de Barros.

Chegou à conclusão que duas espécies de obras seria preciso
eiectuar, umas definitivas, outras para vêr se era possível evitar a conti
nuação da derrocada, devendo já eíectuar-se estas de forma a não
virem prejudicar as primeiras.

Estas obras, de que trataremos em outro artigo, quando investigar
mos sobre a defesa de Espinho, são as aconselhadas pela primeira
comissão.

Aqui fica exposta, sem paixão de espécie alguma, a história dos
desastres ocasionados pela invasão do mar em •Espinho, encarregando-se
os factos de demonstrar que a questão está como estava quando, pela
primeira vez. dela tratou o sr. Melo de Matos. •

A destruição de Espinho não é devida ao porto de Leixões, mas sim
ao deslocamento das correntes marítimas, ao longo da costa

O fenómeno da invasão do mar em Espinho pode ser incluído nos
que a qeoloqia classifica de fenómenos de deslocamento das linhas
rnarqinais dos oceanos, que tendo causas bem diversas. não os liga
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senão o fenómeno em si da invasão ou retrocesso das águas do
oceano.

Os trabalhos de geologia estão cheios de exemplos, quer de deslo
camentos marginais em que o mar invade os continentes, quer de deslo
camentos marginais devido ao recuo do oceano.

Sobre todo o litoral do mar do Norte e da Mancha, as provas de
uma recente invasão marinha são numerosas. Na Holanda, em Flandres,
o homem tem que se defender, sem cessar, contra a invasão do mar.

Não são menos os exemplos de recuo das águas. No Báltico, o mar
tem perdido terreno desde os tempos históricos. Sobre as costas atlân
ticas da Escandinávia, os factos são ainda mais palpáveis, pela observa
ção nos ·fjords.

Finalmente, como exemplo clássico de regressões e transgressões
marítimas, o do templo de Sesapis, em Pouzzoles, de que não restam
senão três colunas verticais, que, a três metros do seu pé, são crivadas
de furos de animais marinhos, os litopages.

Isto demonstra claramente que, posteriormente à sua construção,
o templo se achou invadido pelo mar.

E, se a geologia nos últimos tempos tem dado para cada caso
particular a sua respectiva explicação, não vai ainda longe a época, em
que os geólogos encontravam na comodidade de uma teoria feita a
martelo a explicação geral de todos estes fenómenos. Destas teorias a
que mais vulto teve, aquela a que ainda hoje muitos se agarram como
tábua de salvação, em casos embrulhados, foi a denominada teoria dos
sublevamentos, a qual explicava as regressões ou transgressões mari
nhas pelo sublevamento de compartimentos da crosta terrestre, como
se fossem impelidas por uma mola misteriosa.

A geologia moderna explica: Que os desastres ocasionados no mar
do Norte são devidos ao desequilíbrio produzido pela ruptura do istmo
que ligava a Inglaterra a Flandres ·e cuja influência se tem continuado
a fazer sentir; que o deslocamento das linhas marginais do Báltico não
tem por origem movimentos complicados "da península Escandinava,
mas que, sendo um mar quase fechado, se esvazia, pois lança no mar
do Norte mais água do que actualmente recebe, devido ao recuo dos
gelos, de que datam os primeiros deslocamentos; que o deslocamento
marginal das costas atlânticas da Escandinávia. formando terraços que se
observam nos fjords da Noruega ocidental, não deve ser interpretado
como testemunho de oscilações do nível do mar ou da parte continental,
mas como testemunho do recuo dos gelos; que, finalmente, as repres-
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sões e transgressões no templo de Sesapis em Pouzzoles são ·fenómenos
locais, devidos a movimentos de uma cratera de um vulcão quase
extinto, que nenhuma analogia tem com as oscilações muito amplas
das linhas marginais os oceanos.

Não queremos dizer em todo este arrazoado que nós negamos o
deslocamento das linhas marginais; não, o que negamos é que, movi
mentos como os de Espinho, e outros, alguns dos quais mencionamos,
não pertencem a esta classe de oscilações lentas de que o homem não
pode ser testemunha.

Tentou explicar-se, e a isso se refere o relatório do sr. Melo de
Matos, o fenómeno da invasão marinha de Espinho pela construção
dos molhes do porto de Leixões, que determinou um desvio da corrente
litoral norte-sul, de forma que, incidindo sobre a praia, daria ocasião ao
fenómeno.

Somos da mesma opinião do sr. Melo de Matos em rejeitar tal
explicação, e uma coisa logo ·se depara admitindo-a: seria explicar por
que se deram os desastres de 1869, de 1871 e 1874, em que nem come
çadas estavam as obras. Nós vamos mais longe, e a nossa modesta
maneira de ver leva-nos a crer que o porto de Leixões só poderia produ
zir efeitos benéficos, quanto ao ataque do mar em Espinho.

Segundo a nossa opinião, a causa da invasão marinha, na praia
de Espinho deve ser procurada nas correntes marítimas ao longo das
nossas costas ocidentais, de que não conhecemos trabalho completo.

No entanto, sabe-se que, no Oceano Atlântico, ao norte e ao sul
do Equador. devido aos ventos alizados com direcção E. W., marcha uma
corrente com esta direcção e outra compensadora em sentido inverso.
Mais ao Norte, em virtude do movimento de rotação da terra e dos
mesmos ventos, qera-se uma corrente com a direcção S. W. para N. E.,
a corrente do Guelf-Stream, que alcança quase verticalmente as costas
da Europa e que se divide em dois ramos, um dirigindo-se para o norte
e outro para o sul, a juntar-se à equatorial e que passa ao longo das
nossas costas. Este facto. que está plenamente provado, vem confirmar
que, pela situação da nossa costa ocidental, tudo leva a supor uma forte
corrente ao longo dela e dirigida do norte para o sul, vindo mais uma vez
corroborar que o relatório do sr. Melo de Matos é um trabalho que
merece ser ponderado, pois é fundado que possa existir tal corrente,
com que o distinto engenheiro pretende explicar o fenómeno da invasão
marinha.

Além do que acima dizemos, os trabalhos dos srs. Baldaque da
Silva, Adolfo Loureiro e Nogueira Soares trazem-nos nova confirmação
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de que, ao longo das nossas costas ocidentais, na direcção N. S., marcha
uma corrente carregada de toda a espécie de detritos.

Existindo, pois, uma corrente N. S. ao lonqo das nossas costas
ocidentais.carregada de detritos adquiridos, quer pela sua acção contra
as costas, quer devidos aos que lhe ligam os rios, quer mesmo pela
sua acção em profundidade, quando ela for pequena, é a ela que recorre
mos para explicar o fenómeno da invasão marítima.

·Em épocas anteriores, em que parte da nossa costa ocidental for
mava uma espécie de baía, desde o sul do rio Minho até ao cabo Mon
dego, esta corrente marítima, carregada de areias, entrou, nesta disposi
ção condições favoráveis para, pouco a pouco, as ir depondo, formando
uma longa duna litoral que todos sabemos existir ao longo daquela
costa e, principalmente, desde o norte de Espinho até ao cabo Mondego,
e continuando assim, o .fenómeno até ao alinhamento da costa, como
está pouco mais ou menos actualmente.

Mas as correntes marítimas, não obstante a sua direcção fixa,
sofrem pequenas variações, que, quando ao longo das costas produzem
alterações, quer nos climas, quer na configuração delas, destruindo o
que elas próprias tinham edificado.

Ora, foi exactamente o que se tem dado na costa de Espinho. Um
ramo da corrente ao longo dela deslocou-se, aproximando-se da costa,
e esta, que estava, por assim dizer, em uma espécie de equilíbrio, passou
a ser corroída, e as areias que ela tinha pouco a pouco deposto come
çaram a ser transportadas, dando as primeiras derrocadas em Espinho
construída sobre esta duna. A seguir, ou porque a quantidade das areias
acarretadas pela corrente aumentasse, ou porque esta se afastasse da
costa, deixou de haver transportes de areia e portanto, deixou de haver
derrocadas; mas, logo que diminuíssem as areias arrastadas pela corrente
ou a corrente se aproximasse novamente, recomeçaria a corrosão na
costa e novos desastres se dariam.

Assim tem sucedido no decorrer da invasão marítima em Espinho,
que, como se sabe, não têm sido contínua mas por intermitências que
só assim se podem explicar.»

1910

Na segunda quinzena de Fevereiro deste ano sobrevieram as pri
meiras avarias na muralha em virtude de um temporal que bateu a costa
durante 13 dias, mas foram relativamente pouco importantes.

Espinho continuava a ser a praia mártir sem que o Governo tomasse
providências.
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1910-Parte do Largo de.N.ª S.ª da Ajudi~-Manuel Joaquim
e Engenheiro Vaz Pinto

A Imprensa volta a referir-se às necessidades prementes das obras
de defesa desta Terra já tão sacrificada.

Em Dezembro deste ano, sobreveio novo temporal de extrema
violência que produziu a destruição de 40 metros de muralha e 60 metros
de contra-muralha.

Procedia-se à reparação destas importantes avarias, quando em
30 e 31 de Janeiro de 1911 novo temporal destruiu a muralha em quase
toda a sua extensão.

É justo que se diga que se não fosse a existência da muralha os
temporais de Fevereiro e Dezembro de 191O teriam destruído mais uma
parte da povoação.

1911

Vieita esta praia o Ministro do Fomento, Brito Camacho, que quiz
de perto conhecer o problema da defesa de Espinho. Brito Camacho
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pôs desde logo a questão nos seus termos.O Governo da República
daria a esta como a qualquer outra localidade, os meios de defesa,
desde que o problema pelos técnicos fosse resolvido de modo peremptó
rio. E assim inquiriu desde logo:

É possível salvar-se Espinho por uma obra de arte?

A povoação vale tal sacrifício?

A resposta a estes quesitos, dada pelo Snr. Von Hafe, foi satisfa
tória. Era possível defender-se Espinho salvando-se a praia, segundo a
opinião do distinto Eng.º, desde que fosse executado o seu projecto
relativamente económico.

Foi então assente que Espinho teria, dentro do tempo possível, o
melhoramento da construção hidráulica que lhe assegurasse a defesa
definitiva contra as investidas do mar. O Snr. Von Hafe, afirmou que o
seu projecto só seria viável levando-o a efeito certo prazo e em certa
oportunidade de maré, e alvitrou que a época mais própria para os tra
balhos, seria desde Julho a Setembro.

1911- Destruição da muralha
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Entretanto as últimas invasões do mar salientando-ce por notável
avanço sobre a povoação, determinaram a derrocada de muitos prédios, o
que, além de ser um prejuízo sensível para a economia da nossa praia
constituiu para os respectivos proprietários uma perda de haveres que a
muitos coloca às portas da miséria. Vem de longe a calamidade. Por
mais de uma vez a promessa de obras - o decantado €·3porão. Era de
uma rajada de mar quase de todo aniquilada a cintura da muralha em
construção, em que muita gente punha uma esperança de salvação para
a praia. Entretanto um Eng.º, hidráulico, o Snr, Von Hafe advoga
a possibilidade de um sistema eficaz de defensiva. Por estudos e sonda
gens apropriadas o Snr. Von Hafe foi-se cada vez mais arreigando à
convicção de que a defesa de Espinho só poderia obter-se pela recons
tituição da duna e este desiderato poderia atingir-se por meio de um
plano de esporões, cujo projecto em esboço o mesmo Eng.º se encarre
gou de elaborar e expor com a necessária memória elucidativa.

1912

Nos fin.s de 1911 e começo de 1912 é novamente a costa açoutado
por temporais que provocam novas derrocadas na povoação.

Dá-se então inicio imediato à construção dos esporões apesar de
alguns desacordos técnicos, e outros motivos vários, pois em princípio
o projecto era diferente para estas construções.

A verdade é que logo após a construção do esporão n.º 1 e n.º 2
reconheceu-se os seus efeitos sobre o engrossamento da praia. Todavia
as obras não chegaram a ser completamente concluídas, pois os seus
esporões teriam de continuar pelo mar dentro ainda cerca de 50 metros,
como então estava projectado a princípio.

Os últimos temporais desenrolaram um quadro negro de miséria
e desolação por esse país fora.

A tempestade desabrida foi impenitente tendo gerado em todo o
Continente, uma crise agudíssima na vida Nacional.

Entre os que mais de perto experimentaram e sofreram já, de um
modo incisivo e directo, os horrores desta violenta agitação dos ele
mentos, figuram Espinho, com o seu contingente de derrocadas pro
duzidas pelas invasões do mar.

Durante este inverno, o mar invadiu a praia da maneira mais abrupta,
insólita e violenta, de que há memória. O número de prédios derruídos
pelas ondas pode computar-se sem exagero, superior a duzentos!
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Por um cálculo médio, temos que a depreciação real por motivo
desta horrível derrocada ascende à importante soma de duzentos contos.
A maior parte das casas desmoronadas eram de gente pobre ou menos
remediada. que viu assim de um para outro momento, privada de todos
os recursos e em luta aberta com a miséria. O mar começou a fazer o seu
campo de ataque ao bairro ao sul da -povoação, tomou quase de assalto
numa só noite, uma zona considerável de habitações, sem que tempo
houvesse, ao menos, de salvar os materiais. Esteve em ameaça séria,
todo o Bairro dos Pescadores, ao sul do povoado. Para atenuar de
certa maneira esta calamidade iminente, pensava-se que necessário
seria que o Governo dispensasse um auxílio eficaz, uma verba suficiente
para D edificação de um novo bairro piscatório que tosse guarida para
tanta gente miserável que ali morava.

1913

Espinho neste ano vê defendida a sua Praia de Banhos, pondo-se a
povoação a salvo da inquietante preocupação de ser devastada pelo mar.

Toda a gente acredita que a defesa de Espinho, é um facto,
mercê da execução de um plano de Obras que obedece a um seguro
critério científico.

Não foi preciso que o Estado esgotasse os seus cofres para se
conseguir este melhoramento de vulto.

Espinho tendo atravessado uma crise aguda de contrariedades após
a proclamação da República, venceu-as com certa tenacidade, e agora
mostra-se decaído num marasmo de mau pronúncio.

Assim após a proclamação da República, o mar investiu com a mais
violenta senha devastadora contra a povoação.

Num só inverno desmoronou mais de 'urna centena de prédios.
Foi derruído o Mercado Municipal.

A obra de defesa iniciada nos últimos tempos da Monarquia desa
pareceu como por encanto quase numa só arremetida do mar.

Foi-se esse baluarte de defesa em que muitos punham, senão as
únicas, as melhores esperanças.

Heconstituiu-se o Mercado Municipal em melhores condições. e
obteve-se um sistema de defesa.
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1915

Durante muitos anos a corrupção progressiva da Praia constituiu
uma apreensão séria dos habitantes de Espinho muitos dos quais viram
desaparecer as suas casas na voragem avassaladora do Oceano.

Quantas solicitações foram dirigidas ao poder central para que se
atendesse devidamente à desoladora situação da nossa Praia.

Em várias colisões os Governos enviaram Comissões Técnicas a
estudar a situação, dando ostentivamente uma satisfação às justíssimas
reclamações deste povo.

Um Engenheiro de consagrada competência elaborou um projecto
que foi superiormente sancionado; as obras iniciaram-se e elas ainda
estão infelizmente, incompeltas.

'Durante os últimos temporais, ao Sul do primeiro esporão, incom
pleto, fizeram-se sentir os efeitos das marés mais violentas. O mar,
num movimento de refluxo, invadiu em escavação funda as areias acu
muladas, chegando até ao pavimento da rua.

É vulgar, segundo relatam os entendidos nestas obras hidráulicas,
constar-se junto das fundações desta natureza, e do lado oposto aquela
em que incidem as maiores correntes, - é vulgar, diríamos - quão
fatal operar-se essa invasão de refluxo, a que só se pode obstar prolon
gando o sistema defensivo. Isto quer dizer que a obra de defesa de
Espinho está incompleta e que mercê da morosidade, e incidentes dos
trabalhos não pode confiar-se-lhe um resultado eficaz no sentido, e
para o fim a que elas se destinam.

A defesa da Praia gira sobre um ponto inicial, a construção do
primeiro esporão. Com esta obra inicial haveria de construir-se uma
série de planos defensivos secundários, alguns·de madeira, que com
pletariam assim o projecto da defesa da Praia.

O mar, outro agente do seu progresso, para fazer surgir esta
formosa Praia, armou em tirano e fez com que desaparecesse o Espinho
velho, antiga povoação composta de palheiros de madeira, de ruelas
estreitas, tortas, um perfeito labirinto, sem pavimento fixo, e do meio
desse cataclismo para os que dele foram vítimas surgiu esta povoação
encantadora e formosa.

Continuam em bom ritmo as obras do terceiro esporão ao Norte.
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1917

·Em Abril arrastam-se com morosidade as obras de defesa de
Espinho. Há anos, quando do Estado saíu a verba para a construção
dos esporões que até hoje têm sido a melhor, e a mais segura garantia
desta praia contra a fúria das marés vivas, era do projecto terminarem-se
os trabalhos de forma a que não ficasse o mar destruindo aquilo que
com tanto sacrifício se havia conseguido começar. Mas, ou porque o
desleixo nacional seja uma doença, ou um remédio, ou porque as
atenções dos governantes chamados a colaborar em questões momen
tâneas, se arredassem por completo desta ninharia que se chama a
defesa de Espinho, o caso é, que dos trabalhos realizados com mani
festo proveito para a nossa terra, tendem a desaparecer todos os ves
tígios, se assim continua o desleixo, Só de longe a longe aparecem ali
operários que, à falta do necessário, se limitam a deitar aqui, e além,
alguns pedregulhos, que o mar se encarrega de remover, inutilizando
assim, o trabalho feito. Assim neste desmazelo, neste abandono, dentro
de alguns meses, estarão à mercê da fúria das ondas, os prédios mais
próximos do mar, e terá desaparecido por completo todo o trabalho
em que se gastou dezenas e dezenas de contos.

1922

Ante o abandono quase criminoso em que se encontram as obras
de defesa desta Praia, chama-se a atenção do Director dos Serviços
Hidráulicos da Divisão do Douro, Snr. Eng.º Menezes, para o estado em
que se encontra ·a parte da rua do Norte que fica entre a rua do Pro
aresso e a rua da Estaçâo.

As escavações que ali se fizeram, carecem de ser reparadas urqen
temente.

Em Dezembro o estado do mar alterou-se consideravelmente fazen
do pendão com o tempo.

As vagas atingim por vezes toda a Praia beijando os penedos de
algumas casas próximas.

1925

Desde que o mar suspendeu a sua faina destruidora. ninguém mais
se lembrou de assegurar a integridade de Espinho contra prováveis
invasões, ultimando ou rematando as obras de defesa iniciadas há anos,
e lançadas a um comppleto desprezo pouco tempo depois.

Em 20 de Dezembro deste ano um violento tufão devasta o Bairro
Piscatório e causa prejuízos em muitos outros prédios. O Diário de
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Notícias, por iniciativa própria abriu uma .subscriçâo pública, e ao fim
de alguns meses a subscrição encerrava-se com cerca de 200.000$00.

O produto da subscrição é entregue à Associação de Assistência
aos Pobres de Espinho, que manda construir o Bairro Diário de
Notícias, para os sinistrados do Bairro Piscatório.

1925 -- 20 de Dezembro - O Doutor Bernardino Machado verificando
os estragos causados pelo tufão
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Recorde-se que a Associação de Assistência aos Pobres de Espinho
é fundada em 24 de Fevereiro de 1917, e tem os seus estatutos apro
vados em 24 de Agosto do mesmo ano, e em 1937 dá lugar à Santa
Casa da Míserícórdia.

O Bairro fica concluído por volta de 1931, e dois anos após a sua
ccnclusão ainda não tinha sido entregue aos sinistrados. Houvera nessa
época umas certas manobras ilícitas e a verdade é que as casas foram
mais tarde entregues, mas não a quem tinha direito a elas. Os pobres
pescadores é que haviam de ser as vítimas.

1925-- 20 de Dezembro -- Os estragos causados peló tufão no Bairro da Mata

1926

A esplanada artística como foi conhecida é parcialmente construída
e cuja obra orçou em cerca de 150.000$00.

1É a partir de 1929 - 1930 que a praia começa a diminuir de largura.



l.930 - Vista aérea de Espinho -- A linha tracejada indica o limite imposto pelo mar nas últimas invasões
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1928

A 10 de Setembro, os Bombeiros Voluntários Espinhenses inau
guram a sua secção de «Socorros a Náufragos» (casa abrigo). O grupo
encarregado do referido Posto de Socorros é composto pelos Snr. Carlos
Aluay, Belmiro Casaleiro, Manuel Casal Ribeiro, Narciso Tibúrcio, Ar
mando Casal Ribeiro, Delfim <Ribeiro, Salvador Fiqueiredo, Armando
Leite Soares, Manuel Miguel, António Fernandes, Nestor Maganinho,
Gabriel Fernando e outros.

1931

A costa Espinhense é novamente açoutada por violento temporal.

As obras de defesa encontram-se paralizadas por falta de verba,
ficando portanto suspensos os trabalhos até que uma nova verba seja
concedida.

1932
Em Outubro deste ano as verbas para as obras da defesa estão

prestes a esgotar-se. A Câmara solicita às instâncias superiores as
necessárias providências a fim de que os trabalhos não sejam interrom
pidos. A Liga dos Interesses Gerais de Espinho dirige por sua vez ao
Senhor Ministro das Obras Públicas o seguinte telegrama: - «Ex.mo
Ministro das Obras Públicas - Lisboa. Constando que vão paralizar as
obras de defesa desta Praia por falta ·de verba, Liga dos Interesses Gerais
de Espinho solicita a V. Ex.ª, providências a fim de evitar suspensão
trabalhos e desemprego cerca de 50 chefes de família.»

Em Dezembro, embora sem carácter definitivo as obras recomeçam
novamente pois ainda não tinha sido reforçada a respectiva dotação.
O ímpeto das águas tem sido extraordinário nos últimos dias, e a tal
ponto que põe a descoberto um dos esporões na parte norte da praia.
As investidas do mar contra a parte norte ameaça destruir algumas casas
e há necessidade urgente de intensificar as obras de defesa da praia.

1933
Em Janeiro deste ano é posta a disposição. da Divisão Hidráulica do

Douro a quantia de 15.000$00 para o prosseguimento das obras de
defesa. Esta reduzida verba, quase nada representa motivo porque é
necessário continuar a insistir-se por uma dotação condigna para que
os respectivos trabalhos possam atingir o necessário desenvolvimento.
As verbas são novamente esgotadas, mas por iniciativa do encarregado
das mesmas, as obras prosseguem. Espinho espera do Governo um
novo subsídio.

(Continua)



FIGURAS ILUSTRES

CONSELHEIRO JOAQUIM CORREIA LEAL

O Conselheiro Correia Leal nasceu na freguesia de Paços de
Brandão, concelho da Feira. Tendo-se formado em Direito pela Univer
sidade de Coimbra, assenta banca de advogado, na Vila da Feira, aban
donando-a pouco depois, para seguir a carreira da magistratura.

Assim, já em 1854 vemo-lo nomeado delepado do procurador régio
para a comarca de Ovar, por decreto de 18 de Janeiro desse ano.
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A 20 de Fevereiro de 1863 é nomeado juiz de direito da comarca
de Sabugal. Um ano depois é transferido para a de Arganil. Quatro anos
depois, a 18 de Janeiro de 1868 é promovido à 2.ª classe e nomeado
para Trancoso e passa ainda, sucessivamente, pelas comarcas de
Anadia (1869), Valença (1874), Silves (1874), Barcelos (1876),
Braga (1876), Porto 1876).

A 10 de Janeiro de 1879 é agraciado com a Carta do Conselho,
por serviços prestados na sua carreira de magistratura. Era então Juiz
da 1.ª vara civel do Porto, onde permaneceu sete anos, desde Junho
de 1876 até Dezembro de 1883.

Nesta data é provido na Relação os Açores. Três anos depois,
em Agosto de 1886 é colocado na Relação do .Porto.

Um ano depois é eleito deputado ao Parlamento, pelo Círculo da
Feira, fazendo parte da maioria parlamentar que apoiou a situação pro
qressieta. presidida por José Luciano de Castro.

A 19 de Julho de 1901 é nomeado vice-presidente da Relação do
Porto e a 24 de Maio do ano seguinte é promovido a Juiz Conselheiro
do Supremo Tribunal de Justiça.

Os serviços que o Conselheiro Correia Leal prestou a Espinho são
lembrados no artigo que o Padre André de Lima publicou no «Espinho
Ilustrado», de Maio de 1931 que passamos a transcrever:

«Não esqueçais o nome do Conselheiro Correia Leal, um dos maio
res, senão quiserdes que seja o do maior amigo de Espinho.

O seu nome aparece-nos ligado a todos os grandes benefícios feitos
à minha terra.

Se em 1889, Espinho já contava 700 fogos, foi desanexada de Anta
e elevada a freguesia, a ele o deve, não devendo esquecer-se o nome
do honrado e venerando velhinho que foi o seu braço direito, Manuel
António Pereira, natural de Perosinho, mas desde novo ·aí fixou resi
dência e aí viveu e morreu. Amava Espinho como se aí tivesse nascido.

A quando da nossa autonomia administrativa, se o Conselheiro
Leal que era amigo íntimo de José Luciano dissesse: não faça isso -
eu tenho a certeza de que ele o não faria.

Mas não o disse, porque foi quem lançou a ideia e fê-lo no próprio
dia em que fomos, eu estudante ainda e um grupo de conterrâneos meus,
agradecer-lhe a nossa autonomia paroquial. O nome deste grande
amigo de Espinho deve ser gravado a letras de oiro nos Paços do nosso
Conselho, quando o construirem».

Lembremo-nos ainda que foi o Conselheiro Correia Leal que, junta
mente com o Conde da Graciosa, conseguiu junto do Director Geral
dos Caminhos de Ferro, o Engenheiro Espregueira, que Espinho fosse
dotado de uma estação ferroviária, que viria a ser inaugurada em 1874.

Bibliografia: Gaze'fa de Espinho de 15/6/1902.
Defesa de Espinho de 23/6/1973
Espinho Ilustrado de Maio de 1931
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dois . .p e ss ro n e rs

por CRUZ MALPIQUE

Conferência proferida pelo autor. no Salão da Câmara Municipal de Espinho,
no dia 23 de Maio de 1980, incluida no ciclo cultural «Unamuno e Portugal»,
organizado pelo Oonsulado Geral de Espanha, pelo Instiituto Espcnhol de
Cuituni, e pela Casa Museu de Unsimusur, de Salamanca, em colaboração com
a Fundação Eng.º António Almeida, Câmara Municipal de Amarante, Univer
sidade do Minho, Câmara Municipal de Espinho e Universidade de Coimbra.
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A primeira pergunta a fazer é como Miguel de Unamuno e Manuel
Laranjeira se conheceram. Pelo que respeita a Laranjeira, as suas infor
mações constam do seu Diário íntimo, e a primeira, de 9 de Agosto
de 1908, reza assim:

«Hoje acidentalmente travo relações com Miguel de Unamuno, com
quem converso umas horas seguidas. Um paradoxeur, o célebre reitor
da Universidade de Salamanca: vítima da sua lógica verbal.»

Foi isso num domingo. O depoimento dos dias seguintes, de 10 a 17
é o que aí vai, sem lhe alterarmos uma vírgula. O depoimento abrange,
no Diário, as páginas 84 a 87 e pico, mas vale a pena transcrevê-lo na
íntegra:

«Segunda, 10 de Agosto.

Hoje todo o dia conversando com Unamuno, que diz coisas para
doxais - a que ele chama - verdades. Verdade... para ele - con
testo. Ele serenamente: Para mim. Respondo ainda serenamente: -
Nesse caso, ainda que sejam mentiras, valem cama verdades. E ele com
voz surda e profunda: -·Claro: para mim é boa a água que me apagar
a sede.

E eu com um sorriso discreto: - Desse modo, arrisca-se um dia
a apagar a sede e - a morrer envenenado. Despedimo-nos.

«Terça, 11 de Agosto.

Todo o dia Unamuno. Discute-se: conversa-se. tranquilamente.
Duma vez respondo-lhe amigamente: - É que V. não é filósofo, não
é sábio: é artista, apenas artista. Raciocina com a lógica afectiva.

-Eso.

E como criaturas que se compreendem passamos a tarde, o dia,
juntos, a conversar placidamente. O paradoxeur desaparece e fica ape
nas o artista, encantado perante tudo o que é belo ... »
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«Quarta, 12 de Agosto.

Unamuno ainda. O reitor de Salamanca está em dia de confissão.
Confessa-se comigo: tem sede de imortalidade, sede do eterno, febre
do absoluto, e horror à morte. A ciência moderna que afirma ser, adentro
do universo, o homem um traço efémero e a consciência um fenómeno
transitório, e que a agitação do homem à face da terra é apenas um
ruído vão - horroriza-o.

Na verdade é trágico ver uma ave a esvoaçar em vão, ou o homem
a esbracejar debalde.»

«Quinta, 13 de Agosto.

De dia Unamuno. Fala-me num projecto de drama, onde se pro
clama que à humanidade se não pode dar a verdade sem destruir-lhe a
falicidada ... A liivslogn de lbsen ... E eu, de acordo com ele em parte,
e reconhecendo que para certas almas a mentira é vital, é a base espi
ritual da felicidade, cultivo-lhe a ilusão... e digo-lhe que para cada
espírito existe uma verdade - a sua.

Quanto à Verdade, a grande, a única, a que é verdade para o
espírito do homem, dessa nem sequer vale a pena pensar diante de
certas almas fracas para ela.»

«Sexta, 14 de Agosto.

Ainda Unamuno. Não compreendo a afectuosidade desta criatura
por mim que sou um espírito seco, desabrido. De resto somos cria
turas com maneiras de pensar tão diversas, com crenças tão diversas ...
Ele ainda se preocupa em saber a verdade sobre a ilusão da outra vida,
sobre ... - eso de la inmortalidad.

- La inmortalidad ... pues nada!»

«Sábado, 15 de Agosto.

Unamano ainda. Com a violência de quem precisa enganar-se,
Unamuno proclama a fé, diz que é preciso ter fé. Compreendo: Unamuno
quer ter fé, debate-se, e sente-se homem - sem fé. Raciocinar a fé é
duvidar. A fé morreu. Unamuno quer reanimar as cinzas mortas e
desvaira porque as cinzas lhe gelam as mãos. A fé não se demonstra,
crê-se. E Unamuno quer demonstrar a fé. Eis o seu drama último. S.to
Agostinho cria porque era absurdo. Unamuno quer libertar-se da lógica
e a lógica destroça-o. Compreendo como deve ser horrível o drama
deste homem que grita a imortalidade da sua fé, a indestrutibilidade
viva da sua fé, e a sente agonizar no fundo da alma ... »
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«Domingo, 16 de Agosto.

Penso em Unamuno e no seu drama íntimo. O grito de fé deste
homem faz-me lembrar uma lâmpada que, antes de extingir-se, despede
clarões mais intensos, mais vivos. Como a chama agonizante duma
lâmpada, a ,fé de Unamuno oscila, esvoaça ... Querer crer e não poder
crer, desejar ter fé e não poder sufocar a dúvida ... - eis a tragédia.»

Corto o fio das minhas meditações porque me vêm dizer que
Unamuno partiu bruscamente para Bilbau para ver ainda ... - o cadáver
da mãe.»

«Segunda, 17 de Agosto.

Unamuno partiu e o dia tem para mim um aborrecimento infinito.
Esgoto as horas a fitar e a fitar-me.

Unamuno faz-me falta. Unamuno é uma alma perturbada, um
espírito dramático, como ele diz «una conciencia turbia» - e estes
conflitos interiores são para mim um espectáculo emocional, raro ...
tenho a sensação de que ainda há quem viva a vida, e que a vida não
é a mesma farsa pelintra e ordinária de todos os dias ... » (1)

De como Miguel de Unamuno conheceu Manuel Laranjeira consta
da carta que serve de prefácio às Cartas de Manuel Laranjeira, publica
das em 1963, pela Livraria Portugália, de Lisboa:

«Conheci Manuel Laranjeira no Verão de 1908, veraneava eu em
Espinho. De princípio, antes de com ele privar, quando apenas o conhe
cia de vista e a avaliar pelo que me diziam, devo dizer que me foi pouco
simpático e até mim chegou uma lenda que andava muito longe da
verdade. Porém, tão depressa entrámos em contacto, logo entre nós,
e a partir do primeiro momento, brotou uma amizade íntima, firme,
fraterna que se veio a prolongar até à sua morte infeliz.

Não. Não durou apenas até à sua morte. Continua. Nada a des
vaneceu.

Ora, a morte de minha mãe, ocorrida naquele Verão, quando eu
estava em Espinho, fez que eu saísse, sem me despedir, do meu amigo.
Mas as nossas relações continuaram, porventura mais íntimas ainda,
através da correspondência ·que trocámos.

(1) «'Diário íntimo», de Manuel Laranjeira, ln·trodução e Notas de Alberto
de Serpa, pág. 83 e 88, Lisboa, 1957.
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Cada carta que eu recebia de Laranjeira era uma festa, uma terrível
festa para o meu espírito.

Fiz, depois, noutro ano, uma viagem a Espinho, apenas para voltar
a ver o meu amigo e para com ele conversar. Laranjeira falava admira
velmente o espanhol e conhecia maravilhosamente a nossa literatura
espanhola contemporânea. Conservo ainda o exemplar que me deu
Rosário de Sonetos Líricos que à sua morada chegou a 22 de 'fevereiro
de 1912, ainda o cadáver dele não estava .frio de todo. Esse exemplar eu
o conservo no envelope em que seguira, com o respectivo carimbo do
correio e escrita a frase de devolução: FALECEU. E tantos eram os
sonetos cuja inspiração, em grande parte, eu devia ao meu amigo!

Foi Laranjeira quem me ensinou a ver a alma trágica de Portugal.
Não direi de todo o Portugal, mas do mais fundo, do maior. Foi Laran
jeira quem me ensinou a ver muitos dos recantos abissais e tenebrosos
da alma humana. Era um espírito sequioso de luz, sequioso de verdade
e de justiça. A vida o matou. E, ao matar-se, deu ele vida à morte.

O seu livro «Comigo» (versos dum solitário) não nos dó toda
a sua alma.

Está ali demasiadamente concentrado o seu pensamento. Para lhe
apanhar todo o seu pensamento, era preciso ouvi-lo falar. Mas como
nas suas cartas ele fala, é crença minha que o seu epistolário é a
melhor revelação de toda a sua alma.

Esse epistolário iluminou-lhe o espírito - o -seu profundo espírito -
com a chama que do seu coração se desprendia.

Poucos homens eu conheci que a uma inteligência tão clara e pene
trante tivessem juntado um sentimento tão profundo. ·Epor isso mesmo,
ele sucumbiu. Era Laranjeira, tal como em Antero, cabeça e coração
travaram uma atroz batalha.

Foi Laranjeira um grande, um enorme pensador. Foi, porém, e
ainda maior, um homem de coração.

Não morreu. Dentro de nós vive e continuará vivendo em todos os
que o compreenderam.

Salamanca, 16-Vl-13».

A Unamuno poderia Laranjeira confessar o que confessou, em carta
ao seu amigo Amadeu de Sousa Cardoso:
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«Meu caro Amadeu, no mundo, em todo o mundo, há uma minoria
insignificante de criaturas que dentro da espécie humana formam uma
família à parte: quando duas ou três dessas criaturas se encontram
pelas encruzilhadas da vida, estendendo-se as mãos numa grande expan
são de afecto e parecem dizer-se: É estranho! Nós que não nos conhe
cíamos sequer, que não suspeitávamos sequer da existência um do
outro - afinal somos irmãos, amigos, da mesma família, em suma.
E daí em diante é como se fossemos amigos desde sempre.

Com o Martinez Sierra - aconteceu-me assim, como já rns tinha
acontecido com você, com poucos, pouquíssimos rnais.»

Isso mesmo poderia ele dizer, um ano depois, quando conheceu
Unamuno. De facto, data de Agosto de 1908 o recíproco conhecimento
de Unamuno e Laranjeira.

il.aranjeira foi acima de tudo, um passional. Poderia ele fazer suas
as palavras de Unamuno: «Yo no soy un intelectual, sino un pasio
nel» (1).

Agradava-lhe os artistas arrebatados. apaixonados, vibrantes, que
não os calculadinhos.

Pedem a Laranjeira um artigo a respeito do violinista madrileno
Hierro, e o pedido vem de um amigo seu, o pianista Pedro Blanco (2).
Pois a este responde Laranjeira nos termos seguintes:

«Eu acho-me competentíssimo para escrever acerca de qualquer
artista, contanto que e.sse artista seja um temperamento daqueles que
eu chamo - passionais. É Hierro - um passional? Evidentemente não é.
Pelo menos, tanto quanto eu conheço o Hierro, parece-me que é um
artista que nunca se sobreexcede.

Isto não quer dizer que Hierro não seja um grande violinista: quer
apenas dizer que eu (se pretendesse buscar dentro de mim ideias, sen
timentos ou palavras, para apreciar um artista assim), me sinto vazio.

(i) Unamuno dizia a Laranjeira (de Salamanca, em 8-X-1908): -Nunco hé
sido más que un hombre de pasion y de sentimiento y si alguna filosoiia tengo
es una filosofia sentimerrto!» (Cartas, pág. 171).

(2) Pedro Blanco (1883-1919), espanhol de nascimento, compositor e execu
fante de mérito, fixou-se no Porto, onde se dedicou ao professorado e exibiu em
concertos, repetidos em várias cidades da Península. Foi muito das rodas de
Laranjeira no Porto e em Espinho. (Informação de Alberto de Serpa, nas «Prosas
Perdidas», de Manuel Laranjeira, pág. 260, Lisboa, 1958).
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Peça-me vinte, cem, mil artigos a respeito do pianista Pedro Blanco
e eu terei sempre algo nuevo para dizer. Peça-me uma linha a respeito
de Kubelik e eu sinceramente não saberei escrevê-la.

Claro: quantas palavras eu escrevesse a respeito de Hierro nem
abonariam a minha sinceridade, nem lisonjeariam o seu amigo.

Bem sei: disto a culpa não é de Hierro, é minha, que não tenho
sensibilidade musical capaz de ser agitada senão com os artistas que
eu chamo passionais.» (3)

Arte impessoal nunca Laranjeira, como passional que foi, a poderia
escrever. Toda a sua obra literária leva a marca do seu temperamento.
Ele próprio perguntava: «Onde existe aí o artista capaz de colocar-se
fora da sua obra de arte, ou, como pretendia Flaubert, pairar por cima
dela, como o espírito de Deus por sobre as águas?». (2)

Não se colocou Laranjeira fora da sua obra literária, não se colocou
outrossim, Unamuno. Ambos amassaram as respectivas obras literárias
em sensibilidade, sensibilidade de fundo, que não meramente periférica.

Dizia o poeta: «homme vit pour son âme et l'âme est sa pensée».

Não só o seu pensamento. Mas também os seus sentimentos, as
suas paixões, as suas volições.

Unamuno e Laranjeira, de certo viveram, e profundamente viveram,
o ·seu pensamento, porém, um pensamento mesclado de ressonante
afectividade.

A paixão foi, porventura, em ambos, a dimensão que mais avultou
nos seus perfis.

Não procurem, neles, o pensamento Ilmpido. exposto, geométrico,
que nunca o encontram. Sempre que pensaram, o pensamento lhes
saiu tocado de calor afectivo.

Manuel Laranjeira foi, acima de tudo, um. temperamental. Agiu
muito mais levado pelas suas emoções explosivas, do que segundo os
desígnios de uma serena razão. la-se atrás do primeiro impulso. O
autodomínio não constituía o seu forte. Inibir-se e coibir-se não foram
os seus verbos. As suas atitudes habituais denunciavam minguada

(1) Cartas, págs. 58-59. A carta agora citada é de Espinho, ll-Vll-1908.
(2) «Diário ínfimo», pág. 30. Anotação relativa ao dia 2 de Maio de 1908.
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autodisciplina. Não foi o homem apolíneo, mas antes o dionisíaco, o
fanático, de psicologia marcadamente barroca.

O que, na alma, lhe faltou em luz, sobrou-lhe em crepúsculo, em
doentio pessimismo - o pessimismo que o atirou para os braços da
morte. Foi homem que, à maneira de Unamuno,pensou com todo o
corpo, com todo o espírito, com todo o sangue que lhe corria nas veias.
Ele quem dizia a Amadeu de Sousa Cardoso: « o meu mal não é pensar
demais: é sentir demais». (1)

*
* *

Unamuno, como homem de paixão, gostava que o lessem também
com a mesma paixão com que ele escrevia. Ele, escrevendo com paixão,
e o leitor, lendo com paixão, fundiam-se numa unidade psicológica.
São, dele - Unamuno - as palavras seguintes:

«Se traduzo no meu próprio pensamento a subterrânea experiência
em que se fundem a minha vida e a tua vida, leitor, ou se a traduzes tu
no teu próprio pensamento, se chegamos a entender-nos mutuamente,
prender-nos conjuntamente, será que não penetrei na intimidade do teu
pensamento ao mesmo tempo que penetras nessa mesma intimidade e
que não há nem meu nem teu, mas comum de ·dois? Acaso não acon
tece que o meu homem de dentro, o meu intra-homem, toca e até
se une com o teu homem de dentro, com o teu intra-homem, de modo
que eu viva em ti e tu em mim?» (2)

Quando o escritor escreve com entusiasmo e encontra, nos seus
leitores, entusiasmo ao mesmo nível, sinal evidente é esse de que
estão vivendo, sincronizados, tendo o leitor a sensação de que ele próprio
esteve ditando o texto do livro que lhe passa pelos olhos.

Laranjeira e Unamuno estiveram longe - muito longe - de ser
poetas parnasianos. como quem diz poetas para quem a musicalidade
do verso constituisse indiscutível estética. Ao contrário, por exemplo, de
um Haubert. ou de um Gautier, que afirmavam ser a arte um fim e não
um meio ao serviço da moral, da religião ou da política, nenhum deles
embarcou na filosofia da arte pela arte. Ambos quiseram a arte na
situação ancilar da vida e das suas pessoas. Nem Unamuno nem Laran-

(1) «Cartas», pág. 70.
(2) Miguel de Unamuno, A Tia Tula, trad. de Rui de Oliveira Soares e J. Mar

tins de Oliveira, pág. 179, Editorial Verbo, Lisboa, s/d.
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jarra votaram na arte científica e impessoal. Nenhum aceitava a fórmula
flaubertiana: «Tu prendras en pitié l'usage de se chanter soi-même.
[ ... ]. l.'artiste doit s'arranqer de façon à faire croire à la posterité qu'il
n'a pas vécu.» Nenhum deles sofreu da tortura do estilo à maneira de
Flaubert. que assim se confessava: «J'airne mon travai! d'un amour fré
nétique et preverti, cornma un ascete le cilice qui lui gratte le ventre».

Quer Unamuno, quer Laranjeira, passaram para a arte todo o seu
coração, sem rebuços e sem reservas. Os seus poemas são essencial
mente autobiográficos.

Como passionais que foram, Unamuno e Laranjeira, ignoraram
sempre de que côr era a prudência. Se soubessem de que côr era a
prudência, saberiam de que côr era o medo e medo é que eles nunca
tiveram. Acontecesse o que acontecesse, qualquer deles dizia, no
momento próprio, e sem olhar para os lados, aquilo que lhes parecia
ser a verdade.

A emoção, um sopro a traz, outro sopro a leva. Nem Laranjeira nem
Unamuno foram homens de emoção - fogo-fátuo. Foram, isso sim,
homens de paixão duradoira, profunda, abissal.

Em tudo o que pensaram, disseram, escreveram e fizeram, puseram
toda a sua personalidade - personalidade de cariz - e raiz - essencial
mente passional. Qualquer deles poderia perguntar a si próprio, à
maneira de Quevedo: «Siempre se ha de sentir lo que se dice? Nunca
se ha de decir do que se siente?», e ·a resposta foi, invariavelmente, de
que se deve sentir - e sentir a nível de paixão - o que se diz, e dizer,
sem inibições, o que se sente.

Qualquer deles poderia biografar-se, afirmando que a vida só vale
a pena ser vivida, se o for com calor, sentimentos e palavras em
íntima ligação.

Pascal quem dizia: «Rien de qrand ne se fait sans passion».

Unamuno e Laranjeira não iam fora desta filosofia. O que disseram,
o que escreveram, o que fizeram, eles o disseram, escreveram e fizeram
sempre na clave da paixão. Essa a sua música peculiar.

Como passionais que foram, Unamuno e Laranjeira nunca poderiam
ser poetas obsessivos da forma, e por isso mesmo martelando-a. Ambos
confiariam na Inspiração. Como Fernando Pessoa, quereriam Unamuno
e Laranjeira que lhes acontecesse poesia. Ao contrário de Verlaine, que
a fabricava, sem se ficar à espera de que ela lhe acontecesse.
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Unamuno viajou bastante por esse Portugal além, e foi sempre
com indizível saudade que a Portugal se referiu. Seja ele a dizê-lo:

«Qué tendrá este Portugal - pienso - para asi atraerme 7 Qué
tendrá esta tierra, por le fuera riente y bianda, por dentro atormentada
y trágica 7 Yo no sé; pero, cuanto más voy à el, más deseo volver ... » ( 1)

«Por tierres de Portugal y de Espeiie» foi publicado em 1911. Agra
decendo o livro, escrevia Laranjeira a Unamuno, a carta seguinte:
«Amigo. Muito e muito obrigado pelo seu livro. Que coisas tremendas
e dolorosas V. diz da minha terra! E o mais triste é que não são ainda
tão tremendas e dolorosas como a realidade. Mas calemo-nos. Isto já
não dá vontade senão de estar calado. Abraça-o o seu do coração.
(Espinho. 14-111-1911)».

Por carta de Unamuno, escrita de Salamanca (a 8 e 9 de Outubro
de 1908), já Laranjeira sabia, mais ou menos, o que ele diria sobre
Portugal. E então lhe escreve uma carta tremenda de que a seguir
transcrevemos alguns passos:

«Amigo: Não imagina o prazer que senti ao saber que V., espírito
superior, andava a compor um livro sobre as coisas da minha terra,
desta minha tão desgraçada terra de Portugal.

Desgraçada é a palavra.

O pessimismo suicida de Antero de Quental, de Soares dos Reis,
de Camilo, mesmo do próprio Alexandre Herculano (que se suicidou
pelo isolamento como os monges) não são flores negras e artificiais
de decadentismo literário. Essas estranhas figuras de trágica desespe
ração irrompem espontaneamente, como árvores envenenadas, do seio
da Terra Portuguesa.

São nossas: são portuguesas: pagaram par todos: expiaram a des
graça de todos nós. Dir-se-ia que foi toda uma raça que se suicidou.

1Em Portugal chegou-se a este princípio de filosofia desesperada -
o suicídio é um recurso nobre, é uma espécie de redenção moral. Neste
malfadado país, tudo o que é nobre suicida-se; tudo o que é canalha
triunfa.

(1) «Por tierras de Portugal y de Espaiia», pág. 114.
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Chegámos a isto, amigo. Eis a nossa desgraça. Desgraça de todos
nós, porque todos a sentimos pesar sobre nós, sobre o nosso espírito,
sobre a nossa alma desolada e triste, como uma atmosfera de pesadelo,
depressiva e má. O nosso mal é uma espécie de cansaço moral, de tédio
moral, o cansaço e o tédio de todos os que se fartaram - de crer.

Crer ... ! Em Portugal, a única crença ainda digna de respeito é a
crença - na morte libertadora.

É horrível, mas é assim ...

. . .Quando penso que sobre nós pesa a herança trágica, secular,
duma ignorânccia podre e duma corrupção criminosa, o meu espírito
enegrece e sinto-me adentrado dum pavor indizível, talvez absurdo ...

Às vezes, em horas de desânimo, chego a crer que esta tristeza
negra nos sobe da alma aos olhos; e, então, tenho a impressão intole
rável e louca de que em Portugal todos trazemos os olhos vestidos de
luto por nós mesmos ... » (Espinho, 28 de Outubro de 1908).

Das cartas escritas por Laranjeira a Unamuno, o que ressalta é uma
filosofia de desânimo e desespero. Era bem a filosofia de um doente e de
um candidato ao suicídio. Manuel Laranjeira, viria, com efeito, a suici
dar-se no dia 23 de Fevereiro de 1912, pelas 23 horas, na sua residên
cia de Espinho. A última carta que escreveu a Unamuno é de 15 do
referido mês e ano. E rematava, assim. num triste pressentimento:
«Adeus, meu querido amigo, até ... não sei quando.»

E por termos falado em suicídio, perguntemos agora, e para ter
minar, se Unamuno tinha razão para dizer esta enormidade:

«Portugal es un pueblo de suicidas, tal vez un pueblo suicida. l.a
vida no tiene para el sentido transcendente. Quieren vivir tal vez, sí, pero
para qué? Vale más no vivir.

Se suicidó Antero de Quental, el de aquellos terribles y lapidarias
sonetos en elogio de la muerte. [ ... ] Se suicidó también Soares dos
Reis, el gran escultor português. Mirad aquella su .estatua dei Desterrado,
inspirado en unos versos de Herculano - à quien su eatoicisrno le salvó
de la absoluta desesperación [ ... ] Se suicidó Camilo Castelo Branco, el
gran Camilo, el escritor de los terribles sarcasmos [ ... ] Se suicidó
también Mouzinho de Albuquerque, en quien muchos esperaban ver
resurqir alguns de los héroes antiguos de la epopeya camoeniana [ ... ] »

Todas as conclusões aqui tiradas carecem de base. Suicídios espo
rádicos não autorizam ninguém a tirar a irreversível conclusão de que
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Portugal é uma país de suicidas. Isto faz lembrar aquele jornalista que,
tendo encontrado, ao desembarcar em França, uma mulher loira, logo
informava o seu jornal de que todas as francesas são loiras. Precisa
mente nos países meridionais, de formação católica, é onde menor
número de suicidas se regista. «Maior, muito maior, é o número de suicí
dios nos países nórdicos. Durkheim o demonstrou num livro famoso
sobre o suicídio. Os suicídios mencionados por Unamuno não podem
interpretar-se como correspondendo a epidemia normal em Portugal.

As razões que levaram os referidos Portugueses a suicidar-se não
são peculiarmente portuguesas. Essas mesmas razões (quase sempre
o desespero) poderiam levar ao suicídio em qualquer parte. E é bom
acentuar que tais suicídios, referidos por Unamuno foram excepcionais
no meio social portuquês. A tradição nacional não nos permite afirmar
que tenhamos nítido pendor para o suicídio - nem no mundo das
pessoas cultas, nem, tão pouco, no mundo da grande e anónima mul
tidão.
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A BEIRA-MAR
por D. ANTõNIO DA COSTA
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A BEIRA-MAR

Desertam as famílias, ricos e pobres abandonam os lares e atiram
consigo para a imensa beira-mar da província, fecha-se a maior parte
das casas nas povoações. Economizou-se, todo o ano, para se gastar
nos dois meses dos banhos. Muitos pais, chegam até a empenhar-se. As
esposas lembram-se de quando eram solteiras, de quando doudejavam
de alegria na quadra divertida. Às meninas, sem uma dor de cabeça
pelo correr do ano, chegam-lhes agora todas as moléstias para que se
receitam os banhos do mar. Têm as faces rosadas, vermelhos os lábios.
a aparência de saudável frescura, os rostos alegres, tudo isto em fins
de Agosto significa doença, não sabem de quê mas padecem muito.
Os próprios pais o acreditam, ou fingem acreditar, para terem de fazer
os gastos e de contrair as dívidas. Não exigem mesmo razões, bastam
-lhe pretextos.

A província (o reino puderarnos dizer) repousava tristonha ao
longo do ano. Acorda, ergue-se. As cabeças desvairam, a imaginação
fantasia. - Para os banhos! para a novidade! para o amor! crianças do
Minho.

Ali está a província dispartida por toda a beira-mar e em toda ela
no entusiasmo, no delírio.

Acabamos de nos enbrenhar nos bosques tantos dias. de nos hos
pedarmos na recolhida natureza, de vaguearmos solitários. Além está
porém a vida, a chamar por nós. Margens dos rios, adeus.

Acompanhemos a grande beira-mar do Minho, do norte a sul. Já
tocamos sucessivamentee na praia de Caminha, na de Âncora, na de
Viana. Depressa, prossigamos. como que nos chegam aqui os sons
da Póvoa de Varzim, a moda, a perdição das cabeças ...

. . .Às sucessivas praias de Caminha, Âncora, Viana, Póvoa de Var
zim, Vila do Conde, sem mencionar as da risonha Apúlia e as de
outras aldeias, sucede a praia da Foz... Continuamos já a nossa correria:
Leça da Palmeira, branca de neve, a Granja, o Espinho, que ainda men
ciono pelas relações que tem com o Porto.
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Há quatro anos o Espinho era apenas uma pequena povoação de
pescadores. Hoje di-lo-emos uma vila como que repentinamente saída
do mar. Um improviso de proqresso. Ali está a praia vastíssima. As
ondas, quando vêm caminhando para nós, ·lembram esquadrões de espu
ma a galopar. Em vez de serem de lona, as barracas são de madeira
e pintadas, o que dá novidade à praia, toda ela enxameada de gente.

Encontro-me com alguns amigos, entre eles o dr. António José
Teixeira, que me pergunta:

- Já viu uma das curiosidades da terra?

-A praia?

-Melhor.

- A assembleia?

- Melhor ainda.

- A hospedaria Bragança onde estou alojado, e que me dizem ser o
pinhal da Azambuja?

- Melhor que tudo isso. Venha cá.

A poucos passos o dr. Teixeira aponta-me para uma portinha ao
rés da rua, e diz-me:

- Desça.

Olhei para dentro, ouvi um borborinho, vi tudo escuro, depois, mais
afeito à escuridão e abrindo bem os olhos, umas figuras que pareciam
espectros pela casa térrea, e um velho impassível. Como a luz não coava
no antro senão por aquela portinha que mais parecia uma fresta, as
nossas duas figuras tinham-lhe roubado esses poucos raios que fingiam
alumiar a caverna.

- Onde me trouxe, doutor? É uma pocilga?

- Não, respondeu ele, é uma escola popular de educação física,
moral e intelectual.

Deitamos ambos a fugir.

De manhã o banho; depois do almoço, na assembleia onde as
banhistas se apresentam lealmente de cabelos caídos sobr€ os pentea-
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.
dores, o piano, o canto, a conversação animada, a recitação dos poetas,
a dança, a valsa; à noite, o baile com duzentas senhoras.

E daí continua a beira-mar para onde no Outono corre meio Portu
gal, onde de ano para ano se melhoram as antigas praias e onde como
se estas ainda não bastassem, brotam outras como que surgidas das
areias.

Mas eis que daí a pouco se cala a extensíssima tribuna das quatro
centas milhas. O sonho esvai-se. Todo esse turbilhão, feiras, mercadores,
ourives, cambistas, fotógrafos, botequins, bilhares, teatros, danças,
carruagens, diliqências.ornnibus. ranchos populares, meninas à janela
com os seus penteadores de neve, risos, amores, tudo desaparece,
alastra-se o silêncio, cerram-se as trevas, e toda esta vida, todo este
delírio das praias parecerá um encanto de fadas a quem de repente
vendo tudo esvanecer-se não descobriu em toda a imensa linha senão
o pescador, mártir do oceano, crucificado entre duas cruzes: o dono
da campanha, que o suga em nome do ouro e o tributo do pescado que
o devora em nome do fisco.

(ln «No Minho» - de D. António da Costa, 2.0 edição, prefaciada pelo editor,
António Figueirinhas, Porto, 1900.)
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A cena representa uma sala de república de estudantes, ao gosto
do ensaiador, mas obedecendo às características próprias. Na parede
um relógio pintado que marca invariavelmente 5 horas, e coisas próprias
da feição dos estudantes que entram na peça.

Quando sobe o pano está em cena a

Senhora ROSA

(que é a criada dos estudantes. Enquanto arruma, ou varre ou
limpa, canta:)

MARIQUINHAS (entrando quase a terminar o canto)

- Muito bem, senhora Rosa, muito bem. Gosto de a ver alegre ...
tristezas não pagam dívidas.

Senhora ROSA

- Olhem que ela él Ditosos olhos a vejam, menina Mariquinhas!
Então por aqui a estas horas? Ai, amor, a quanto obrigas ... ?

MARIQUINHAS

-Acha cedo, senhora Rosa?! Olhe que são quase seis horas.
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Senhora ROSA

- Já?! E eu que tenho tudo tão atrazado ...

MARIQUINHAS

- Até o relógio ... que marca apenas 5 horas ...

Senhora ROSA

- Não taça caso, o relógio é pintado, é aldrabice ...

MARIQUINHAS

- Coisas do dr. Académico, estou já a ver ...

Senhora ROSA

- Dele e dos outros. Isto de estudantes, quem não os conhecer
que os compre ...

MARIQUINHAS

- E a senhora Rosa, porque os conhece como as suas mãos, não os
quer comprar.

Senhora ROSA

- Isso é agora, menina Mariquinhas. Lembre-se que eu também ...

MARIQUINHAS

- O quê? A senhora Rosa também?

Senhora ROSA

- Pois pode-se lá viver sem ter amado alguém?

MARIQUINHAS (rindo)

- Isso é do Dr. Júlio Dantas, senhora Rosa.

Senhora ROSA

- Bem sei ... À força de viver com estudantes ... aprendi coisas que
as outras criadas, as criadas dos outros, as que servem outras espécies
de patrões, não sabem.
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MARIQUINHAS

- Quer dizer: a Senhora Rosa sabe falar como qualquer doutor.

Senhora ·ROSA

- Upa, upa! Melhor do que muitos doutores.

MARIQUINHAS

- Também é verdade porque há por este mundo fora tanto dr.
pato mudo ...

Senhora ROSA

- Mas como ia dizendo ... também fui nova e também amei. (Re
cordando) Nesse tempo eu era a Rosinha, uma rapariga engraçadinha
e alegre que gostava de «brincar com o fogo» e tinha prosápias de não
se queimar ...

MARIQUINHAS

- E os pretendentes eram muitos?

Senhora ROSA

- (com gravidade). Não é para me gabar, mas juro-lhe pelas cinco
chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo que no meu tempo talvez fosse
cu a rapariga mais pretendida.

MARIQUINHAS

- Era nova, era bonita ...

Senhora ROSA

- Diqa.diqa, que só diz verdades. Nova, bonita, desembaraçada,
todos os rapazes me queriam. Rapazes e até algúns senhores bem insta
lados na vida, homens de negócios ...

MARIQUINHAS

- Mas o destino ...

Senhora ROSA

- Foi isso, foi ... Eu bem via o perigo, eu bem sabia que...
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MARIQUINHAS

- Diferenças de posição são sempre o diabo ...

Senhora ROSA

- Olhe, menina Mariquinhas, o que tem de ser tem muita força ..

MARIQUINHAS

- (com intenção) Foi então um estudante ...

Senhora ROSA

- (sentimental) A única paixão da minha vida de mulher.

MARIQUINHAS

- (curiosa) E ele?

Senhora ROSA

- (Resignada) Voou ... mas nem por isso eu lhe fiquei a querer mal.

AMOR DE ESTUDANTE (Fado) (pela Senhora Rosa)

Entre as tricanas bonitas,
Naquela «queima das fitas»,
Eu era a mais requestada;

Com todos brincava e ria ...
Mas mal o vi nesse dia, (BIS)
Nunca pude ver mais nada!

Sentia os seus olhos pretos
Sempre a fitarem-me inquietos,
Por onde quer que eu andasse.

A tudo perdi o apêgo;
Não tinha paz nem sossêgo
Enquanto ele não chegasse.

(BIS)

Vendo-nos juntos passar,
Diziam: - «Ditoso par!»
- Ai como a gente se amou!
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Depois ... as férias chegaram;
Todos foram e voltaram,
Só ele é que não voltou!

(BIS)

E ficou p'r'ahi sósinha
A que era «a sua Rosinha» ...
Hoje é só Rosa ... e engeitada;

Foi grande o meu sofrimento!
Mas, enfim, não me lamento,
Porque amei e fui amada!

(BIS)

MARIQUINHAS

- Sabe que a sua história chocou-me cá por dentro? ...

Senhora ROSA

- Eu sei, menina Mariquinhas. O seu caso é como o meu, é afinal
o caso de todas nós. Temos o destino marcado, é o que é.

MARIQUINHAS

- Tem razão, senhora Rosa. É o destino que faz de nós o que quer:
Vive-se, ama-se, sofre-se e o destino a levar-nos, a arrastar-nos como
o vento leva uma folha caída ... Faz-nos desgraçadas ...

Senhora ROSA

... ou faz-nos felizes, sabe-se lá...

MARIQUINHAS

- Mas quem pode fugir-lhe, se ele está acima da nossa vontade,
do nosso entendimento? Ai, senhora Rosa. Grande poder tem o Destino.

CANÇÃO DO DESTINO, por Mariquinhas

Quem pode saber para onde o leva
A fatal corrente do Destino?
Há vidas fechadas, todas Treva,
Abrem-se outras em esplendor divino ..

Mas, por onde roça a aza do Amor,
Tudo é extase. encanto, fulgôr! ah!
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Grata aparição
Que em meus sonhos vejo:
- Como eu te desejo,
Como te fujo em vão!
Por ti perco o tino,
Borboleta tonta!
Mas quem ama, afronta
A força do Destino!

Senhora ROSA (pequena pausa)

.Ora adeus! Então não querem lá ver que isto ia acabando em
Semana Santa?! Vamos à vida, que agora sempre é certo serem seis
horas. Não tardam por aí os rapazes e o jantar ainda não está pronto.

MARIQUINHAS

- Eu ajudo-a, se quizer.

Senhora ROSA

- Vá-se treinando, menina Mariquinhas, vá-se treinando, que foi
assim que eu comecei ... (saem)

ESTUDIOSO

(Entra, livros debaixo do braço, arruma a capa numa cadeira que· deve
ser a sua, e depois passeia em cena como o Hamlet na cena do To be

or not to be)

- Sempre a mesma coisa ... sempre o primeiro em tudo ... O meu
pensamento vai exclusivamente para o estudo. Chego a preocupar-me
com a cabulice dos meus companheiros e a sofrer por eles (pausa)
Somos 7 nesta republica ... os 7 sábios da Grécia... (pensamento) Por
que será que na vida o número 7 se repete tantas vezes?!

COUPLET DO N.º 7

-Dueto-

estutnoso
Nós somos sete... e os sabias gregos sete!
Pelos liceus, sofremos anos sete...

(Entra o académico, na altura do dueto)
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ACADÉMICO

ó sete, ó sete, escarrapachete!
Em pouca coisa o sete se não metei

ACADÉMICO

Em tempos, do Nilo às bórdas,
Sete pragas desabaram;
E após sete vacas gordas,
Sete magras se gramaram!

AMBOS

Contra os pecados mortais, que são sete,
Diz que há virtudes, que também são sete ...
ó sete, ó sete, escarrapachete,
Em pouca coisa o sete se não mete.

ESTUDIOSO

A Ursa tem sete estrelas,
A semana sete dias;
E em sete notas singelas
Há um mundo de harmonias'

AMBOS

Sete anos de pastor, e ainda outros sete,
Jacob serviu Labão - que grande frete!
ó sete, ó sete, escarrapachete,
Em pouca coisa o sete não se mete.

ACADÉMICO

Uma raposa, p'ró sêr.
Tem sete manhas famosas;
Mas há, numa só mulher,
Manha de sete rapozas!

AMBOS

Nós somos sete e os sábios gregos sete!
Pelos Iiceus. sofremos anos sete ...

€te.
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ESTUDIOSO

-Nesta republica, o que nos vale é a amizade que nos une ...
somos como irmãos.

ACADÉMICO

- Nem todas as republicas se podem gabar do mesmo ... (pequena
pausa).

ESTUDIOSO

- Quando formos homens, já formados, já Senhores Drs., que
surpresas nos reservará a vida? Triuntaremos? Fracassaremos? Incógni
ta: terrível incógnita! Por tudo isso, a vida de estudante é para mim,
e creio que para todos, o melhor tempo que se vive ...

ACADÉMICO

- ... menos na época dos exames ... porque nessa altura mais
vale ser cão ...

ESTUDIOSO

- Não digas tolices! Masmo nessa altura, a vida é boa. O exame
é a compensação do nosso esforço, é a prova dos nossos conhecimen
tos. é a satisfação do dever cumprido.

ACADÉMICO

- Para ti isso é verdade. Para ti - que martelas, desde o princípio
ao fim do ano, que empinas a ciência ·dos livros, que picas dia e noite
nos compêndios e nas sebentas, que não faltas às aulas, que só discutes
lições, que só estás contente agarrado aos cartapácios - a época dos
exames, na verdade, não mete medo ...

ESTUDIOSO

- E porque não fazem vocês o mesmo? A nossa vida é estudar.
Sem isso não podemos saber, não podemos alcançar o nosso objectivo ...

ACADÉMICO

- l.érias. amigo. A vida é preciso vivê-la, é o que é. Eu também
estudo.
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ESTUDJOSO

- ... embora pouco ...

ACADÉMICO

- ... mas entendo que não devo gastar o meu tempo todo a
estudar.

ESTUD~OSO

- E quem diz o contrário? Se eu sinto um prazer enorme em estu
dar e se além das horas precisas para o estudo gasto mais algum tempo
agarrado aos livros é porque sinto satisfação nisso, mas não quero dizer
que eu condene aqueles que têm horas para se divertirem a seu modo ...
e ao que tem pleno direito.

ACADÉMICO

- Sabe tão bem uma ceia, fora de horas, bem regadinha com san
gue de Cristo ...

ESTUDIOSO

- Depois de um dia de obrigação cumprida, está claro ...

ACADÉMICO

- ... ou na véspera, para dispor bem uma pessoa para o trabalho
do dia seguinte.

ESTUDIOSO

- Se assim fosse ...

ACADÉMICO

- Então não é?! Tu já viste alguma vez máquina andar sem com
bustível? Está claro que não anda ...

ESTUDIOSO

- Tens razão, mariola. É preciso comer para viver ... mas não se
deve viver para comer ...
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ACADÉMICO

- Teorias, homem, teorias. Haverá no mundo alguma coisa mais
agradável do que ter o papinha cheio?

ESTUDIOSO

- Nem só de pão vive o homem ...

ACADÉMICO

- Dou-te razão. Isso é uma grande verdade. Seria uma coisa
horrível, horripilante ... viver-se só de pão ... é preciso que haja outras
coisas ... não esquecendo o vinho

ESTUDIOSO

- És terrível, maroto! Para ti - o estomago está em primeiro
lugar ...

ACADÉMICO

- Para mim e para toda a gente. Olha lá: para que é que se luta,
para que é que se trabalha? Não é para cada qual arranjar p'ró tacho?! ...

POETA MÚSICO e CANTOR (entram a tempo de ouvir boutade)

POETA

- Não estou de acordo com essa opinião ... nem os meus colegas
também. A materialidade da vida ...

ACADÉMICO (atalhando)

- Já cá faltava a Santíssima Trindade. Para vocês. que a respeito
de estudo são como eu, o que a vida tem de melhor é...

MúSICO

- ... a música.

CANTOR

- ... o canto.
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POETA

- ... a poesia.

TERCETO (Cantor, Músico e Poeta)

MúSICO

Eu cá por mim canto o fado:
Sigo a velha tradição
De tantos, que deram brado
Em tempos que já lá vão!

Guitarra sempre a meu lado
E o amor no coração,
Como o Hilário, eu canto o fado:
Sigo a velha tradição!

MúSICO

Eu detesto o fado reles
Que me incomoda mais que um anoféles!
- A arte pura, sem mistura,
Só a exprime
A música sublime!

Grieg! Beetoven! Tchaikowsky!
O sintanismo de Wagner ou Rimsky!
Eu te invoco
como esteta,
- 'Porque eu toco
Na tuna ... pandeireta!

POETA

Eu sou poeta!
E, por desgraça,
Faço versos de má raça (BIS}
Que me esguicham da cachola ém borbotão!
É uma doença que não passa,
É uma tortura:
Sílaba, rima, cesura,
A mungir-me a inspiração!. ..
Mas, enfim, tenho notado:
Se sai boa a produção ...
Fico mais aliviado!
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- São redondinhas
E sonetos,
Quadras, quintilhas, (BIS)
Ou tercetos ...
E versos do pé quebrado!

ACADÉMICO

- Está claro! Pena é que vocês não habitem o céu, ou o paraíso,
ou lá que lugar é onde há anjos, serafins e querubins.

POETA

- És bom rapaz, lá isso é verdade! Mas não nos podes entender.
Não tens intuição artística e por isso não podes compreender a espiri
tualidade da nossa vida.

MÚSICO

- A música é uma arte divina e não apenas uma arte de combinar
sons de maneira agradável ao ouvido. A lira de Orfeu, a flauta de P5,
a harpa de David ...

ACADÉMICO (troçando)

... o bombo do Zé-Pereira, a gaita de fole, os pratos e ferrinhos ..

MúSICO

... Não mistures alhos com boga lhos nem gracejos com coísas
sérias. Sabes tão bem como nós, ou pelo menos tens obrigação de
saber, que o divino Orfeu, com os acordes melodiosos da sua lira,
conseguiu que animais ferozes se deitassem a seus pés como fiéis
rafeiros.

ACADÉMICO

- Isso era dantes, meus velhos! Agora as feras já lá não vão com
músicas. Nem as feras nem os homens - porque isto de homens e
bichos fazem muito pouca diferença. Se não, repare-se na tragédia que
vai por esse mundo: - Pois não é ele uma vasta selva com muitas
feras à solta? E lá música têm eles todos, os bichos que vocês conhe
cem. Agora, eles próprios fazem de Orfeu, uns com os outros.

MúSICO

Como nos desenhos animados!
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ACADÉMICO

- Tal qual! Ora apreciem este filme: Aparece primeiro o bicharoco
ela Germania a cantar assim p'ra bicharada vizinha:

Alargai-vos, alargai-vos,
Que o terreiro é estreito:
Quero dar duas voltinhas,
Quero dá-las a meu geito!

Faltava-lhe «espaço vital», ao que parece: então, lá das estepes, o
urso moscovita animou-o:

Rouba agora, agora,
Tens ocasião ...

Mas mal o Germanico começou a seguir-lhe o conselho, interveio
o urso:

Eu também quero,
Eu também quero,
Eu também quero mamar ...

A coisa ensarilhou-se a valer, a ponto que o bicho Germanico, em
palpos de aranha, lamentou-se:

Meu urso,
Que coisas tem o destino:
Ganhei-te a ti, meu menino,
No dia em que me perdi ...

E voltando-se para os lados de Roma, gritou:

Oh Zé, oh Zé,
Assim, assim,
Oh Zé, vira-te p'ra cá,
Oh Zé, vira-te p'ra mim!

MÚSICO

Mas de Roma responderam-lhe:

Há uma forte corrente contra vós!
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Todos Toma cuidado,

Porque o vizinho do lado
Já anda desconfiado,
E você sabe porquê ...

ACADÉMICO

Entretanto os dois sócios ocidentais, já fartos de cantar em tantas
emergências este estribilho:

Ai, ai, ai,
Devagarinho
Que a gente sempre cai,
Ai, ai, ai,
A questão é de geitinho!

Resolveram finalmente mudar de disco ... e arrumaram-lhe com
o velho «ganga»:

... Senão vai chicote acima,
Sêmos uns homens ao mar!
Chega-se à bêsta, e zás!
A traulitada inté fumega!

Ora entrementes o ursa/hão mostrava os colmilhos a uma vizinha
muito pequenina, mas muito simpática, e rugia:

Já não quero o que me ofreces.
Nem nada da tua mão:
O que eu quero é matar-te
E arrincar-te o coração!

MúSICO

Mas a corajosa vizinha. como os porcos de Walt Disney, em
passinhos de polke cantou:

Quem tem medo ao urso feroz
Urso feroz.
Urso feroz,

TODOS

Quem tem medo ao urso feroz,
Urso ·feroz,
Feroz,
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POETA

Para completar o panorama, falta apenas falar da velha raposa do
Tio Sam, que regouga do outro lado do Atlântico:

Quem compra, quem compra,
Quem mais quer comprar ...

ACADÉMICO

é de nós, o bichinho conta que, do extremo ocidental da Península,
vai cantando:

Deixai-me cantar o fado,
Não faço mal a ninguém ...

CANTOR

Tudo isso estará muito bem, quanto à Música; mas deves saber
que o mesmo Orfeu também foi um cantor incomparável e a prova está
em ter conseguido encantar Prosérpina, com a suavidade da sua voz, e
fazer com que a rainha dos infernos lhe entregasse a infeliz Euridice ...

ACADÉMICO

- ó filho, não digas mais nada que me fazes chorar ... Contigo,
já sabes, estão as pazes feitas há muito tempo ... porque há um ditado
antigo que diz - «canta ... que logo bebes» - Ora se me dão de beber
se eu cantar, porque razão não hei-de cantar - p'ra beber?!

POETA

Brincas com todos, chalaceias de tudo, armas em crítico mordaz
e acéptico e, afinal, és um ... inginho! Fazes troça da música ... e tocas
violão na tuna ... ris-te do canto e és barítono no orfeão; dizes mal da
poesia ... e se calhar também fazes o teu versinho ...

ACADÉMICO

- Acertaste. meu amorzinho. Hiima e é verdade. Mas apenas com
esta diferença: é que eu sou músico, cantor e poeta nas horas vagas,
e vocês são-no a todos os instantes.

POETA

- Escuta lá: sendo a vida, como é, um vale de lágrimas, em que
há um dia de alegria por cada 1O de tristeza, não achas que o poeta
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que sonha a sua felicidade e se abstrai assim da miséria que o cerca, -
não é um homem mais feliz do que os outros? ...

ACADÉMICO

- ó velhinho, para isso escusa a gente de ser poeta e fazer figura
de tolo. A gente quer es·quecer a.s contas que deve; a gente quer abafar
a dor de cotovelo que nos causou a traição da mulher que amamos; a
gente quer goz·ar a vida que não podemos ter por falta de recursos
materiais ou condições físicas - escusa de fazer versos nem de eonhar
alto.

MÚSICO, CANTOR e POETA (ao mesmo tempo)

- Que se há-de fazer então?

ACADÉMICO

- Concorrer p'ra a solução da crise vinícola, dando ao mesmo
tempo de comer a um milhão de portugueses!

CANÇÃO DO VINHO

voz

Fonte de Alegria
Que afogas as mágoas!
E há quem beba águas,
Sendo êle tão bom!
Sêco, malvazia,
Ou bastardo rico,
Deus rn'o chegue aobico
De inverno ou ·de v'rãol

CôRO

Branco ou tinto,
Tinto ou branco,

Verde, maduro ou traçado;
Garrafões
De Latões,

Cartolinhas do abafado!
·Espumante
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Saltitante,
Bica aberta, perfumado!

- Bem bom é,
Pai Noé

Que o tivesses inventado!

voz
li

Quando alguém está triste,
Neura, misantropo,
Ferre-lhe c'urn copo
E a seguir, mais três.
Se ·a neura resiste,
Repita a receita:
Verá que o mal deita
Fora de uma vez!

CôRO

Branco ou tinto,
Tinto ou branco,

Verde, maduro ou traçado;
Garrafões
De Latões,

Cartolinhas do abafado!
Espumante
Saltitante,

Bica aberta, perfumado!
- Bem bom é,

Pai Noé
Que o tivesses inventado!

ROMÂNTICO (ar de satisfação)

- Ora rapazes! Não caibo em mim de contente! Venha de lá um
abraço (abraça os companheiros). Ai, meu Deus, que vida tão linda!
Vêde nos meus olhos a grande satisfação que me vai na alma!

POETA

- Não percebo nada .. saiu-te por acaso, a sorte grande?
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MÚSICO

- Conseguiste uma cunha para o mestre?

CANTOR

- Recebeste boas notícias da família?

ACADÉMICO

- Olha lá, ó tu: teu tio caiu com outro pipo de vinho!

ROMÂNTICO

- Melhor, melhor, muito melhor! Preparem-se para receber uma
notícia de arromba. Ninguém advinha? Uma, duas, três: Aí vai: consegui
chegar à fala com aquela loirinha da praça ó filhos, aquilo não é
uma mulher - aquilo é um anjo caído do céu .

MÚSICO

- Para ti ao princípio, são todas assim.

CANTOR

- Depois ...

POETA

- Tout passe, tout casse, tout lasse ...

ROMÂNTICO

- Dou-vos a minha sincera palavra de honra que desta vez não
é ·assim. Encontrei o meu ideal. (com ternura ... lidibinosa) Se vocês a
ouvissem falar... Se vocês vissem como tem uma pele macia! Se
vocês soubessem como rescendem a mel os seus beijos de amor! ...

ACADÉMICO

ó filho! Trocava tudo isso por uma sandwiche de queijo e um
copo de vinho branco ...

ROMÂNTICO (enlevado no seu sonho sem prestar atenção aos outros)

- Vocês não podem fazer ideia ... como eu amo essa beldade! Por
ela cometeria um crime.
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ACADÉMICO

- Vais pedir mais dinheiro à família?

ROMÂNTICO

- Sinto que essa paixão me enlouquece ... tenho a certeza que
esta mulher vai comigo p'ra cova.

ACADÉMICO

- Ai menino! Conta comigo, conta comigo para ir com vocês,
desde que seja para a Cova ... Funda.

CANÇÃO DO AMOR

ROMÂNTICO

Quanta vez
Vou cantar-lhe o meu amor sob a janela!

Quanta vez
Vou dizer-lhe quanto sofro sem a ver!

Ai, ai, ai,
Triste, inútil serenata,

Ai, ai, ai.
Voz duma paixão ingrata!

Noite escura:
Escura e triste, como a estrada e a casa d'Ela

- E a amargura
De saber que Ela não me há-de aparecer!

Ai, ai, ai,
Triste, inútil serenata,

Ai, ai, ai,
Voz duma paixão ingrata!

Na voz ponho
A expressão

Da paixão
Que ilumina o meu sonho:

Mas o vento
O açoite
1Ea noite,

São quem me ouve o lamento!
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Quanta vez
Vou cantar-lhe o meu amor à janela

Quanta vez
Vou dizer-lhe quanto sofro sem a ver!

(Ruído de fora: F. R. A., «Então como é», «meia hora» e outros gritos
académicos)

DESPORTISTA

(Entra cantando, assobiando, com a batina enxovalhada, gravata torcida,
capa rôta etc .. Acompanham-no outros académicos, com matracas,

assobios, etc.)

MARIA

- Éh pá! A Academia está em festa! Viva a Academia! A Academia
ficou em primeiro lugar! Viva a Academia! A Academia ganhou o cam
peonato! Viva a Academia! A Academia ganhou a taça!..

ACADÉMICO

- Então já podemos beber por ela!
Viva a taça!

DESPORTISTA

- Mas na verdade, vocês não se entusiasmam com a nossa vitória?
Vocês não sentem uma alegria com o nosso triunfo? Parece impossível!
Que raio de académicos são vocês? (Dirigindo-se ao Estudioso que se
abeira do grupo quando o desportista chega) Tu pensas que ser acadé
mico é levar o dia inteiro agarrado ao verbo como um condenado à gri
lheta?

CôRO

-Apoiado!

DESPORTISTA (dirigindo-se ao Poeta, Músico e Cantor)

-- Vocês pensam que ser académico é levar uma vida de cego
de feira ... com versinhos. com musicata e com cantigas?

ACADÉMICO

- Ai pá! chega-lhes dessas!
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DESPORTISTA (dirigindo-se ao Romântico)

- Tu pensas que ser académico é andar pelas esquinas de dia
e de noite. feito galo doido, atrás das sopeiras ou de qualquer bicho
de saias? ...

MÚSICO

- És um felizardo!

CANTOR

- Tens muita sorte!

POETA

- És bestial!

ROMÁNTICO

- Como vêem. tenho toda a razão para estar contente. Se bem
que a coisa desta vez não foi «chegar, ver e vencer» ...

ACADÉMICO

- Não foi uma guerra relâmpago. Ou a rapariga não fosse ruça ...

ROMÁNTICO

- Loira, loira. é que ela é.

ROMÁNTICO

- Loira ou ruça, é a mesma coisa.

MúSICO ..•...
- Levou então muito tempo a convencê-la?

POETA

-·Estava pirrónica ... ou tinha outro?

CANTOR

- Era medo ... ou frialdade?
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ROMÂNTICO

- Nada disso. As mulheres são sempre charedas a prémio ... e
quem não as souber decifrar ... não arranja nada.

ACADÉMICO

- Eu cá por mim sigo a receita dum tipo da minha terra. Chego-
-lhes no bico uma caleche de Porto para as apaixonar e depois ... cá
caiste!

CANTOR

- Mas como conseguiste vencer tanta resistência?

ROMÂNTICO

- Segredos da profissão ...

POETA

- Tiveste inspiração ... divina?

ROMÂNTICO

- Sou um tipo prático ...

MúSICO

- Quê?! Meteu ... alcovitice?

ROMÂNTICO

- Deus me livre! Eu luto com lealdade e... mano a mano.

ACADÉMICO

- Caramba, tanto mistério para nada! Diz aí à rapaziada como
isso foi, que é uma obra de misericórdia ensinar os ignorantes.

ROMÂNTICO

- Nada mais fácil, Falei-lhe ao coração ... cantando-lhe uma bala
da... a balada do seu nome!

ACADÉMICO

- Ai Jesus! Que susto me pregaste!
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ROMÂNTICO

- Porquê?

ACADÉMICO

- Pensei que ias cantar a... Balalaika!

segue-se a Balada MARIA)

CôRO

- Aguenta, Landru ...

DESPORTISTA (dirigindo-se ao Académico)

- Tu pensas que ser académico ...

ACADÉMICO (cortando-lhe o discurso)

-Alto lá! Agora quem fala sou eu. (Dirigindo-se ao Desportista)
Tu pensas que ser académico é andar aos pontapés a uma bola, quer
seja de coiro, quer seja de trapos: ou a jogar o sôco a presumir que é
boxe a discutir a voita a Portugal em bicicleta? Não, filho, ser acadé
mico não é nada disso.

POETA

- Mas então que entendes tu por académico?

ACADÉMICO (com grande pose)

- Oiçam: ser académico é ser como este nosso companheiro um
bom estudante; é ter o culto da Música, do Canto e da Poesia, da
Arte enfim, como vocês; é ser apaixonado do eterno feminino, a obra
mais perfeita de Deus! como este felizardo; é ser forte, decidido, amigo
dos desportos e da luta, como tu; ser académico,.. é discutir todos os
problemas vitais da humanidade, desde o mais simples ao mais pro
fundo; é interessar-se pela vida da nação e ser. acima de tudo, bom
patriota; é ser como eu (desculpem esta vaidade) um espírito alegre,
liberal, amigo do que é bom, do que é nosso; .ser académico é, final
mente, ser no conjunto o que nós somos cada um na sua especialidade.

ESTUDIOSO

-Marca lá dois tentos, que mando eu. Soubeste interpretar bem
aquilo que nós somos. És, afinal, o mais sábio desta república embora
sejas tu quem menos estuda ... A verdade saiu da tua boca .
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ACADÉMICO

- ó filhos, in vino ventes, é o que és.

DESPORTISTA

- É tua a vitória, não há que ver. Mereces a presidência da
república académica «Os 7 sábios da Grécia».

MOSICO, CANTOR E POETA (Ao mesmo tempo)

- E nós propomos ...

ACADÉMICO

- Fale um de cada vez ... para nos entendermos melhor. Qual de
vocês três quer falar?

MOSICO

- Fala o colega cantor, que tem melhor voz.

CANTOR

- Cedo a voz ao colega poeta que tem mais geiteira para o paleio.

POETA

- Seja eu então. Em nome da nossa boa camaradagem proponho
que se cante um hino à nossa Academia, exaltando as suas virtudes
na ordem de ideias apresentadas pelo nosso colega Presidente, intitulado:
SER ACADÉMICO.

ROMÂNTICO

- Alto lá! Se me permitem um aditamento a essa proposta, que
eu aprovo com muito prazer, eu proponho que se chame a Rosa, nossa
excelentíssima criada, e a (Mariquinhas,) que faz o favor de ser nossa
amiguinha, para tomarem parte no nosso regozijo.

CôRO

Muito bem, muito bem! ó senhora Rosa! ó Mariquinhas! venham
cá.. cheguem-se a nós.

ACADÉMICO

- E em sinal de gratidão pela maneira cativante e amável como
nos tem aturado esta noite, em nome dos 7 sábios da Grécia, aqui pre-
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sentes, convido (diriqindo-se ao público) V. Ex.cias a cantarem con
nosco o coro do nosso hino, que vamos já cantar. Maestro vamos a isto:

SOLO

Em nossas almas há toda a frescura
Primaveril das rosas em botão!
Em nosso olhar, bnlha inda a chama pura
De quem possui a paz no cor-ação!

CôRO

Vem-nos a fé de toda a plenitude
Do entusiasmo que há na juventude!

SOLO

Quanto possa ensinar a hora presente,
Lições da Fama e Glória que tivemos,
Que caia em bom terreno essa semente,
Germine em nós, que o Futuro faremos!

ESTRIBILHO

«Sê generoso,
Estuda e confia.»
- É timbre honroso
Da Academia.

(Cai o pano)



DOCUMENTOS

FORAL DA FEIRA DE 1514

Do Foral da Feira dado por D. Manuel 1 àquela Vila em 10 de Fevereiro

de 1514, apenas se transcreve a parte que interessa ao Concelho de Espinho.

O Foral completo foi já publicado na revista «Arquivo do Distrito de Aveiro»

Vol. V, 1939, por A. G. Rocha Madahil que o copiou do original existente na

Câmara da Feira.



DOCUMENTOS 301

Dom Manuel por graça de Deus Rey de Portugal e dos Algarves
daquem e dalem mar eem africa e senhor da gujnee e da conqujsta e
nauegaçam e comercio de ethiopia Arebia persia e da Jndia A quantos
esta carta de foral dado pera sempre Aa uilla da feira e terre de santa
maria Virem fazemos saber que por bem das sentenças e determjnaçoes
Jeraes e espeçiaos que foram dadas e feitas per nos e// (fl. 1 vº.) com
os do nosso conselho e leterados açerqua dos foraes dos nossos Regnos
e dos direitos Reaes e trebutos que se per elles deujam de arecadar e
pagar. E assy polias Jnqiriçooes que principalmente mandamos fazer em
todollos lugares de nossos Regnos e senhorios Justificadas primeiro cõ
as pessoas que os ditos direitos Reaes tinhã achamos vistas as Jnqujri
çooes da nossa torre do tombo per que os trebutos foros e direitos
Reaes na dita villa e terra de santa marja se deuen e am de arrecadar
e pagar daquj em diante na maneira e forma segujnte. -

E Decrararnos aqui primeiramente os direitos particulares da feira
por seer cabeça de terra de santa maria E assy estar nos tombos
antijgos tirados da torre do tõbo primeiro que os outros direitos da
dita terra Polias quaes se mostra auer na dita terra herdades e terras
Reguengas com outros direitos particulares a ellas Jpostos E posto
que confusamente nos ditos tombo esteuessem Nos pera mjlhor decra
raçam delles e por tirar duujdas que se agora e ao diante podia segujr
Mandamos fazer particular Jinqujriçam das ditas terras foreiras decra
rendo as pessoas que as trazem e os foros que cada huuas se pagã na
maneira segujte:

Terra de Samta Maria

(fl. xiij vº.) Aqui se começam os foros da terra de samta maria os
quaaes Vam com os titollos E na ordem em que ora estauam nos
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tombos por omde sse Recadauarn e Recebiam O·S direitos delles E aquj
neste nouo foral se nam poeram nem escreveram o que as terras e
casaes da dita terra em alguu tempo pagaram do que hy nom auja
njhuua memoria soomente se poeram as cousas de que pellos senhorios
que foram dos ditos direitos estiuemos e estamos em posse do sempre
pagare E os nomes antijqos dis ditos casaes e terras mandamos ajnda
aquj poer por mais verdadeira memoria das ditas cousas posto que
outra pessoas as agora tragam ou possam ao diante trazer E os nomes
das fregujsias ornde Jazem as ditas cousas hyernas margees deste
foral por mais breue despacho quando se buscarem.

PARMOS (Paramos)

1 Oham pirez e por elle gomçalo eannes da estrada de trigo tres
alqueires Gom// (fl. xxbi], v-) çallo da estrada de trigo outros tres
alqueires palio que trazia gomçallo eannes// E gil pirez palio casal da
viuua que trazia gonçallo eafies de trigo tres alqueims//Maria afies palio
que trazia Joham pirez de trigo tres alqueires Joham Aluarez palio
casal de Joham domjngueez de trigo outro tres alqueires// O filho de
Joham pirez polia casal do sisto de trigo tres alqueires E este casal
e os outros de çima sam de pedroso// E palio casal que foy de gomçallo
desisto que se chama de loureiro estaa em mato em tres alqueires de
trigo E o casal diz sse que he de pedroso e pagara por elle e recade o da
parte ou como lhe pertençer

SILUALDE

1 Oham de siluald pollo que trazia Johã domjinguez de grijoo seis
alqueires e tres galinhas e çinquoenta Reaees em dinheiro Joham da
marinha que ora traz o filho Joham da lagoa de trigo tres alqueires e
tres galinhas e Vinte e dous Reaaes de grijoo// O filho de Joharn da
lagoa polia Rybeira que trazia pedro eanes de grijoo de trigo tres
alqueires e quatro gaJiinhase Vinte e sete Heaaes em dinheiro// O filho
de Joham do paço polia que trazia o abade de cabana de grijoo de
trigo huu alqueire e çalamj e noue Reaaes em dinheiro Pedro eannes
pollos casaes de afonsso de ouar de grijoo de trigo tres alqueires e
tres galinhas// (fl. xx bij.) e Vinte e sete Reaaes em dinheiro// Jam
de enxames palio que traz de çedofeita de trigo tres alqueires e tres
Heaaes em dinheiro E o meo casal que trazia o uendeiro de santa cruz
que he Reguengo duzentas e dezasseis Reaaes// Rodrigo de sisto por
dous casaes de çedofeita de trigo seis alqueires e seis qalinhas e quatro
Reaaes ee meo// Joam eanes pollo que trazia de pedroso Lourenço
eannes tres alqueires de trigo Diogo aluarez polia trazia de çete aluaro
da lagoa de trigo huu alqueire e huu çalamy e dinheiro Vinte e sete
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Reaaes/ / Lourenço domjguez por gomçallo da Lagoa de trigo tres
çalajs e Vinte e dous Reaaes em dinheiro O filho de Joham do paço
pollo monte que aforou a fornotelheiro de trigo quatro alqueires e hu
frangam/ /E bastiam fernandez doutro chaão que aforou de trigo dous
alrqueires

ANTA DE ERMUJAAES

Afomsso martjns cinquoenta e quatro Reaaes Gomçallo eannes
dzoyto Reaaes Pedro eanes dezoyto Reaaes

PENA DE FORAL

'E Qualquer pessoa que for comtra este foral Leuando mais direitos
doe aquj nomeados ou Leuando destes majores comthias das aquj
decraradas ho auemos por degradado por huu Anno fora da Villa e
termo e mais pagara de cadea trita Reaaes por huu de todo o que assy
mais leuar pera a parte a que os leuou E se a nom quiser Leuar seria
a metade pera os catiuos e a outra pera quem os acusar E damos poder
a qualquer Justiça honde aconteçer assy como Vintaneiros ou quadri
lheiros que se mais proçesso nem hordem de Jujzo sumariamente sabida
a verdade cod nem os culpados no dito caso de degredo E assy de dinhei
ro atee cõthia de dous mil Reaaes .sem apellaçam nem aqrauos esm disso
poder conhecer almoxeriffe nem comtador nem outro ofiçial nosso
nem 'de nossa/ / fl. Lbiij, vº) fazendo em caso que o hy aja E sse o
senhorio dos ditos direitos o dito foral quebrantar per sy ou per outrem
seia logo sospenso delles e da Jusdiçam da dita Villa e terra se a tiuer
enquãto nossa merçe for E mais as pessoas que em seu nome ou por
elle o fizerem encorreram nas ditas penas E os almoxerifes scripuaaes
officiaes dos ditos que o assy nom comprirem perderam logo os ditos
Ofiçios e nã auerã mais outros E portanto mandamos que todallas
cousas cotheudas neste foral que nos poemas por Lej se cumprã pera
sempre do theor do qual mandamos fazer tres huu delles pera a camara
da Villa e terra E outro pera o senhorio dos ditos direitos E outro pera
a nossa torre de tombo pera em todo o tempo se poder tirar qualquer
duujda que sobre ysso possa sobrevir

Dada em a nossa muy nobre e sempre Leal· Cidade de Lixboa aos
dez dias do mez de feuereiro ano do naçimento de nosso senhor ihesu
Christo de mjl e qujnhentos e quatorze Annos E eu fernã de pyna que
per mandado spiçial de sua alteza tiue cargo do corregimeto dos foraes
do Rejno o fiz fazer soesopreuy e cõçertey e cinquoenta e oito folhas
com esta
el Hey

foral pera a f.eyra e terra de santa maria/ /fl. 59 Registado no tombo
Fernã de pyna
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CAMINIANA- Revista de Cul
tura Histórica, Literária, Ar.istica,
Etnográfica e Numismática N.º' 1
e 2 de 1979/1980.Caminha.

Começou a publicar-se na Vila de
Caminha esta re1;ista de cultura re
gional referente ao Concelho, sob a
direcção de A. Guerra Cêpa e tendo
como directores-adjuntos. M amue!
Raimundo Serra de Carvalho, José
da Costa Fonseca e Torcato Augusto
Correia.

Apresentando excelente aspecto
gráfico e escolhida colaboração es
tão já publicados dois números num
total de quatrocentas e vinte e no·ve
páginas.

No artigo de apresentação que o
autor, Serra de Carvalho, ·intitula d:
«No Limiar de Uma Nci:« e Pro
missora Existência». se diz dos
objectivos de tal publicação: «um
detalhado estudo e sistemático conhe
cimento aprofundado da ciência e
da vida intelectual, social e artística
do seu, meio - quer no passado quer
no presente - bem como suficientes
recursos materiais e de fundas lite
rários inéditos da história, letras e
artes ...»

E não há dúvida que pela. amos
tra destes dois volumes se prevê nm
futuro promissor para esta revista,
na investigação, estudo e divulgação
do património cuitural, não só d·:t
Concelho de Caminha e da Região do
Alto Minho, como também do país.

No mesmo artigo, o autor justi
fica e dá a conhecer ao leitor a ori
gem da palavra «Caminiana», re
correndo à filologia, à linguíst·ica,
bem como fLOS docnmentos e dados
históricos que atestam a mais remota
antiguidade do topónimo.

O me8ma autor âebruça-se num
outro trabalho sobre «As Memórias
Paroquiais de 1758», resultantes dos
«Inquéritos» ordenados pelo P.' Luís
Cardoso para a elaboração do seu
«Dicionário Geoarájico ou Notícia d9
todas as Cidades, Villas, Lu qare« e
Aldeas, Rios, Ribeiras e Serras dos
Reynos de Portugal, Algarve, com
todas as cansas raras, que nelle« se
encontrão assim assim antigas como
modernae»,

Antecedendo este seu trabalho
com os «Interrogatórios enviados aos
párocos depois do terramoto de
1755», Serra de Carvalho transcreve
as respostas da Vila de Caminha e
âas [requesuis do seu concelho.

Ainda no primeiro volume se pode
ler: «Meu Doce Minho» (versos da
mocidade), de Ruy Monte, onde em
sonetos de belo recorte, são evocadas
várias terras da bucólica província
do Minho.

.João Silva Santos leva-nos, de
pois, a visitar «Caminha, através dos
tempos», principiando por nos dar a
sua localização geográfica, a funda
ção e origens do seu nome.: forais,
aivarás e privilégios que recebem;
informações sobre a Condado e o
Ducado dá região e a descrição das
t]árias cinturas â» muralhas que
defenderam a vila. Enfim, é urna di
gressão que vale a pena fazer em
comqianhia de tão bom como bem
informado cicerone.

«Os Conventos do Concelho de Ca
minlui», também não são esquecidos.
Manuel Jorge Avillez fá-los revi.ver
em algumas notas evocativas da sua
longa existência que num deles, o de
N." S." da insua remonta ao século
XIV.
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«Algumas Ouriosidaâe« de Vena
de», de João José Lourenço d'Aze
vedo, sobre um Oasa! Reguengo no
Outeiro e «Moinhos de Vilarelho», âe
Augosto C. completam o primeiro
volume.

No segundo volume continua-se o
«Perfil Monográfico das Memórias
Paroquiais de 1758»; publica-se um
excerto do livro inédito «Memorial
dos Ministros do Alto Minho», no
capítulo «Juseee de Fora», onde Fran
cisco Cyrne de Castro nos dá a rela
ção dos «Juiees de Fora de Caminha»,
desde o século XVII até ao XIX.

A seguir, João José Lourenço
d'Azevedo dá-nos os «Subsídios para
a História de Venade». Bem docu
mentado e seguro do que escreve,
fala das origens da freguesia, come
çando pela sua descrição física, pas
sando pela análise de elementos his
tóricos, toponímicos e demográficos,
pela menção da Quinta das Rosas e
dos antigos acessos a Venade, fina
lizando por um curioso apontamento
de índole folclórim,, no campo da
poesia e música populares.

João Silva Santos continua, o seu
itinerário por Caminha através d'JS
tempos falando aoora das suas igre
ias, capelas, mosteiros e cont:entos,
prometend-0 continuar no próximo
número.

F. Sampaio escreve <1Em Defesa
do Património Arqueológico e Monu
mental do Vale de Âncora», com ilus
trações, desenhos e fotografias dos
achados daquela tão importante esta
ção aroueolô fica.

Refira-se ainda aos trabalhos de
Torcato Augusto Correia sobre «As
Capelas de Vilarelho» e «0 Festival
de Vila de Mouros-s t» e ainda de
Ruy Monte que evoca, em poesia rrs
doze vrovíncias portu queso».

Queremos salientar que os dois
volumes já dados à estampa, apre
sentam nas capas suges,tivas foto
grafias a cores de louça de Caminha
do século XIX.

Quer-nos parecer que «Oaminui
na» ·vwi ter um futuro promissor à
sua frente na divulgação do patri
mónio cultural de uma tão rica re
gião.

Em suma: revista que honra os
seus promotores e o Concelho de Ca
minha.

O DISTRITO DE BRAGA-- Bo
letim de Etnografia e História. As
sembleia Distrital de Braga. Vai. III
da 2.• Série (VII) - Fase. !-II-III-V.
Braga, 1978.

Editada pela Assembleia Distri
tal de Braga, apresetüa-se esta va
liosa revista, dirigida por Manuel
A.rtur Norton, recheada de bons tra
balhais de investigação no campo da
etnografia e da história da região
de Entre-Douro e Minho, cujo centro
de irradiação é a cidade dos arce
bispos.

O presente Boletim, constituído
por trezentas e noventa e quatro pà
qinas. abre com um trabalho de João
José Riqaud Sousa sobre «Casas
-Torre ainda existentes nos arredores
âe Braga», trabalho que interessa
não só para o estudo da arquitectura
de determinadas épocas, mas tam
bém como fonte de conhecimento do
modo de vida das populações que v-i
veram à sua sombra. Aqui se estutu:
a Torre de Geraz, na margem es
querda do Cávado e que pertence
à Póvoa de Lanhoso; as de Dornelas,
Vasconcelos e Castro, do Concelho
de Amares e as de Gomariz e Pena
gate, do Concelho de Vila Verde. Es
te estudo é convpleituio por copiosas
e elucidativas gravuras, representan
do edifícios, torres e pedras de armas
das respectivas famílias, pronrietti
rias das ditas torres.

Um trabalho importante é o que
trata das tensões Sociais na Região
de Entre-Douro e Minho, de José
Capela.

Sendo escassos ainda, neste mo
mento, os estudos que se debrbuçam
sobre as várias situaçõ-es de conflito
e atrito entre as diversas classes e
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grupos sociais, o presente trabalho,
vem preencher esta lacuna, pelo me
nos, no que se refere ao espaço limi
tado entre o Douro e o Minho.

O P.• Avelino de Jesus da Gosta,
continua, neste volume, a edição crí
tica do «Liber Fidei», com documen
tos dos séculos XI, XII e XIII.

José da Rosa Araújo apresenta
dois Autos Populares - o Auto do
Nascimento, da freguesia da Anha,
e Auto de Santo António, da [re qu.z
sia de Portela-Sueã, do Concelho de
Viana do Castelo.

O volume é ainda enriquecido com
um excelente estudo etno-socioloçico
sobre o Soaju intitultuio «Impressões
do soaio», de Luís Polanach, da
Universidade do Minho.

Trata-se de urna bem elaborada
análise da freguesia do Soajo, nu
que se refere à emigração dos ho
mens, as conquistas da instrução, a
vida e os problemas das pessoas, a
comunicação interpessoal (formas d3
tratamento entre as pessoas), etc.

Completa, por fim, este número.
mais dois estudos: um, «Acerca da
Simbologia», onde Manuel Artur Nor
ton, nos dá uma listagem do simbo
lismo animal, isto é, para cada animal
corresponde uma certa qualidade,
(ex.: boi simboliza paciência; rapo
sa-actúcia.etc ) ; e outro intitulado
«Visita da Inquisação de Entre-Dou
ro-e-Minho, exiractos apresentados
por António do Rosário.

Espera-se também, que «0 Dis
trito de Braga» prossiga a sua publi
cação, para bem da cultura braca
rense e portuguesa.

INFORMAÇAO ARQUEOLôGI
CA - Boletim da Unidade de Arqueo
logia da Universidade do Minho
(1977/78). N.0 1.

Apesar das dificuldades e obstá
culos que se levantaram durante a
elaboração deste primeiro número,
aqui o temos finalmente, todo ele
recheado de informações valiosas pa
ra todos aqueles que se interessam
por este ramo de História.

Abre a revista com a transcri
ção de todas as 'circula.res, desde
Maio de 1978 a Janeiro de 1979, a
dar a conhecer, aos interessados,
das intençõees do Oampo Arqueoló
gico-Universidade do Minho, notí
cias sumárias de di·versas actividades
arqueológicas em todo o país, ao
mesmo tempo a informar como ·iria
ser a estrutura da revista, discri
minando as suas várias secções, que
ficaram assim ordenadas: Editorial;
Artigo dl!! Fundo; Elementos para
Um Inventário das Estações Arqueo
lóigcas; Proepecção e Reconnecvmen
to; Escavações; Análise e Tratamen
to de Materiais; Publicações Perió
dicas; Livros e Brochuras; Revista
da Imprensa; Ensino da Arqueolo
logia; Animação Cultural; Reuniões
Científicas; Projectos de Inves1igá
ção; Colecções; Atentado ao Patri
mónio Arqueológico e Ambiente Na
tural: Legislaçõão e Vária.

São, pois, todas estas secções que
JU se distribuem ao longo das cento
e sete páginas deste número de es
treia.

Assim, para Artigo de Fundo, foi
escolhido a comunicação de J. Deli
brias, J. Evin e J. 'I'hommeret, apre
sentada na «IX Uonjeréncui Interna
cional da Radiocarbono e Oorrecção
das Datas 14 c.»

Na secção «Elementos Para Um
lnventár-io das Estações Arqueológi
cas», apresenta-se uma relação des
sas estações em Serpa, Amares, Bar
celos, Vinhais, Faro, Lagoa, Castelo
Branco, Sabugal, Alenquer, Porto,
Amarante-Baião, Almada, Arrábiáa,
Santiago âe Cacém e Lisboa.

Em «Escavações» mforma-no« das
que se estõo a ejeciuar em Aljus
trel, Beja, Ourique, Serpa, Amares,
Pisões, Braga, Esposende, Guimarães,
Gerez, Vila Velha de Rodão, Faro,
Gaseais, Baião, Santarém, Almada,
Sesimbra, Setúbal, Caminha, Vila
Vila Praia de Âncora e Viseu.

Em «Ensino da Arqueclo-qui» dá
-nos conta das várias cadeiras du
Curso de Arqueologia nas Faculda-
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des de Letras das Universidades de
Coimbra (1975-78) e do Minho.

Na secção «Animação Cultural»
informa-nos das exposições e confe
rências em diversas partes do país,
nomeadamente em Beja, Braga, Por
talegre, Leiria, Bragança, Porto, etc.
Informa-nos ainda das «Reuniõ3s
Científicas em Braqa, Castelo Bran
co, Coimbra. Leiria, Lisboa, Setú
bal e Vila Real.

Em «Atentados ao Património
Arqueológico», fala-nos das destrui
ções na costa rLlgarvia.

O volume finaliza com legislação
referente à arqueologia.

Por este primeiro número, que
coneuieramos de muito útil e valioso,
pela variada informação, esperamos
que «Informação Arqueológica» te
nha o êxito merecido entre professo
res, estuâamtes e público em geral
que se interessa pelo património ar
'(Ueo,lógico do nosso país.

Daqui endereçamos as nossas feli
citações à Unidade de Arqueoloqia
da Universidade do Minho que soube
vencer todos os obstáculos e apresen
tar-nos uma fonte valiosa de infor
mações e formação arqueológica.s.

GRUPO DE ESTUDOS ARQUEO
LõGICOS DO PORTO

Fundado há quase três anos o
G. E. A. P. tem vindo a fazer um va
lioso trabalho de prospecçiio, escava
ção e divulgação de material arqueo
lógico, sobretudo na região norte do
país.

A par desta actividade tem já
publicado, dentro das suas possibili
dades e com a ajuda de departamen
tos oficiais e entidades particulares,
na sua colecção «Trabalhos do G. E.
A. P.», três livros sobre assunto da
especialidade.

Assim o n.º 1 tem o título de «As
pectos e Métodos da Pré-História,
ciclo de palestras realieaâo no auditó-

'fio da Fundação Eng.º António de
Almeida, no Porto, e que teve não só
a participação de nomes consagrados
da arqueologia nacional, como tam
bém de alguns outros mais jovens.

Neste volume apresentam-se os
resumos das seguintes palestras: «A
-·lrte Rupestre do Vale do Tejo»,
:<Primeira Contribuição Para Uma
Periodização do Neolítico e do Oat
colitico da Estremadura Portuguesa»,
e «A Lapa do Fumo», por Eduardo
da Cunha Serrão ; «Breve Notícia
Sobre Um Estágio Realietuto no Ins
tituto de Quaternário da Universi
dade de Bordéus», por José Luís Mei
reles Baptista; «Aldenhovener Platt e
um projecto arqueolô qico de emer
gência na R. F. A.», por António
Martinho Baptista e Maria M,anuela
Martins; «Uma referência de Escava
ção Arqueológica em França», por
Isabel Sanches e Sá; Isabel Silva e
João Pedro Ribeiro; «0 Paleolítico do
Ródão», pelo Grupo Para o Estudo
do Paleolítico Português e «Im.pres
sões de Um Estágio na Unioereuuuic
de Rennes», por Vítor Oliveira Jorge.

O n.' 2 é um trabalho sobre a
«Estátua-menir e Falcões (Chaves )»,
elaborada por Carlos Alberto Ferrei
ra de Almeida e Víto,r Oliveira Jorge.

Trata-se de um trabalho descri
tivo da estátua-menir, descoberta nos
arredores âe Chaves e que se encon
tra depositado no Museu Municipal.

O presente estudo tem como fina
lidade -- como acentuam os autores
- «apresentar ao meio arqueológico
uma peça importante da estatuária
primitiva. do Noroeste Penisular,
cujo verdadeiro significado só poderá
ser esclarecido num futuro trabalho
de conjunto, em que se integrem
possíveis exemplares desta vasta re
gião ainda ineâitos, ou que venham
=nt retanio a ser descobertos».

O trabalho é acompanhado de vá
rias fotografias da estátua-menir em
diferentes posições, um desenho es
quemático do mesmo e ainda dois
mnpas assinalando o local do achado.
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Finalmente o n.º 3 reúne as co
municações e as principais conclu
sões da 1.• Mesa-Redonda sobre «0
Neolítico e o Calcolítico em Portu
gal», realizada pela G. E. A. P. na
Faculdade de Letras da Univers·i
d<ide do Porto.

Os objectivos desta I neeo-ue
donda pareceu ter sido alcançado,
pela que lemos na introdução ao pre
sente volume, da autoria da Secre
tária da Mesa-Redonda, a arqueóloga
Suzana Oliveira Jorge: «...Esta I Me
sa-Redonda sobre o Neolítico e o Cal
colítico Português não teve a preo
cupação de apresentar uma pano
rdm'ica completa das investigações e
perspectivas de estudo que neste do
mínio existem presentemente no nos
so país. Apenas se pretendeu congre
gar em torno de uma mesa uma sé
rie de investigadores com preocupa
ções comuns que, pela análise dos
resultados já obtidos, pela discussão
de metodologias, e pela própria
observação directa de artefactos em
estudo, pudessem estabelecer uma
melhor coordenação de esforços na
investigação daqueles períodos da
nossa Pré-História. Nesse contacto
àirecto ... terá radicado a maior uti
lidade desta reunião ...»

As comunicações aqui publicadas
são as seguintes: «Alguns Aspectos
do Neolítico Antigo do Alentejo Li
toral», por Joaquina Soares e Carlos
Tavares da Silva; «Contributo Para
o Estudo de Materiais Provenientes
de Estações Neolíticas dos Arredores
da Figueira da Foz», por Susana Oli
veira Jorge. «0 Megalitismo do Norte
de Portugal», por Vitor Oliveira Jor
ge; «0 Megalitismo na Galiza - a
sua problemática e o estado actual
da investigación», por Anton Rodri
guez Casal; «Contribuição Para o
Conhecimento dos Povoados Ualcoli
ticos do Baixo Alentejo e Algarve»,
por Carlos Tavares da Silva e Joa
quina Soares; O Povoado Oulcolitico
do Alto do Dafundo», por João
Ludgero Marques Gonçalves e Eduar
do da Cunha Serrão; «Acerca do
Conceito de Colónia no Calcolitico
da Estremadura», por Clara Vaz
Pinto e Rui Carreira; «Sobre a Pe-
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riodieação do Neolítico e Calcolítico
do Território Português», por Eduar
do da Cunha Serrão; «Problemas da
Análise Descritiva de Placas de Xis
to Gravada do Megalíti.~mo Portu
guês», por Ana Maria e Jorge So.
Pinto; e «Elementos de Adorno de
Cor Verde Provenientes de Estações
Arqueológicas Portuguesas-- Lmpor-,
tdncia do seu estudo mineralógico»,
por António A. Huet de B. Gonçal·ves.

Quase todas comunicações são
acompanhadas de fotografias, dese
nhos, mapas, vasta bibliografia e dis
cusão.

ARQUIVO DO ALTO MINHO -
23.º volume (III da 3." Série, tomo
único. Viana do Castelo, 1978.

Trata-se de uma revista para
publicação de estudos e documentos
respeitantes ao Distrito de Viana do
Castelo e que tem como directores o
Coronel Alberto de Sousa Machado,
dr. Luciano Afonso dos Santos, Jai
me Quintas Neves e José Rosa de
Araújo.

Repositório notável de estu'dos.
referentes à história, etnografia, ar
queologia, folclore, artesanato e lin
guística, «Arquivo do Alto Minho»,
é uma publicação que ao longo de
todos estes anos de existência tem er
guido um autêntico Monumento da
Cultura Vianense, fonte imprescindí
vel de consulta não só para a histó
ria local mas também nacional.

Neste XXIII volume que mantém
o mesmo alto nível dos anteriores,
apresenta os seguintes trabalhos:
«Foral dado por D. Dinis a Vila Nova
de Cerveira, em 1 de Outubro de
1321», por José Leal Diogo; «As No
tas Bibliográficas de Fr. Francisco
de S. Luís», rpor Luís A. de Oliveira
Ramos; «Elementos para um Dicio
nário Etno-regionalista do Alto Mi
nho», por Leandro Quintas, antigo d:i
recior da revista, já falecido; «A
Pesca da Lampreia e do Sável no rio
Lima», por José Rosa de Araújo; e
«0 Distrito de Viana do Castelo no.s
Inquéritos Paroquiais de 1715, 1825
e 1845», por A. Franquelim Neiva
Soares.
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