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DUAS PAL,AVRAS PRÉVIAS

Falar do que foi a Barrinha, eis o fim deste trabalho, qual elogio
fúnebre. Não é costume fazer tais elogios, diante de moribundos, porém,
quando eles já se encontram em coma, não correrão o risco de se
ruborizar e envaidecer, ouvindo as gestas das suas vidas heróicas ...

A Barrinha de Esmoriz ou Lagoa de Paramos, como hoje é registado
nos mapas o mais importante acidente hidrográfico, entre Ovar ·e o rio
Douro, traz-nos à consideração vários problemas, objecto deste estudo:

1 -A 'lagoa
2 - Seus produtos e actividades
3-Viação
4 - Coutada ou devassa?

Foi outrora importante pela sua extensão e porto de pesca. Afagou
com as suas águas mansas o calado das caravelas. Intersectou a via
arenosa de Ovar ao Porto. Conheceu duas pontes, no sécuío XIX. Foi
cobiçada pelas casas nobres da região, espoliando-se os povos dos
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seus direitos. De tudo isto aqui fica um pouco da sua história. A
moribunda, ao extinquir-se. deixa na carne e sangue dos povos que a
abraçam uma saudade imensa do que foi em melhores dias. A ela
algo lhe devem do que foram e são.

Vista aérea da Barrinha de Esmoriz
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1-A lagoa
1.1- Sua denominação

No decorrer dos tempos, surgiram várias denominações, a ela
referentes: Lagoa de Ovil, Lagoa de Paramos, Lagoa de Esmoriz, Lagoa
de Paramos e Lagoa de Esmoriz, Lagoa da Barrinha, Lago de Esmoriz,
Barrinha de Esmoriz, Barrinha de Esmoriz e Paramos e Marinha. Alguns
autores empregaram mais de uma denominação. Advirta-se que neste
trabalho não houve a pretensão de elaborar um elenco completo de
autores.

1.1.l - Lagoa de ·Ovil

Assim é dita num documento de 897 '· Este topónimo, relacionado
com um rio, uma laqoa e um castro. localizados na mesma região,
tomou várias formas fonéticas: Auille (ano de 897), Auiul ( 1123), Auuil
(922), Auil (1144), Avil (1144), Ouvil (1284), Ouibil (1055), Ouile
(1076), Obile (1013) (?), Obil (1090) e Ubile (1057) 2.

l.l.2- Lagoa de Paramos

É, deste modo, conhecida, no século XVIII. No assento de óbito
de 22.1.1725 do cartório paroquial de Esmoriz, lê-se: «na lagoa de
Paramos, no distrito desta frequesia de Santa Maria de Esmoriz ... ».
Também as Memórias Paroquiais de Cortegaça e Maceda da mesma
maneira .se lhe referem, em 1758. Diz Cortegaça que «não tem lagoa,
porém, há uma, a que chamam a de Paramos ... »: Maceda ao escrever o
percurso do rio Lambo, diz que vai morrer à lagoa de Paramos.

O Elucidário de Viterbo. edição de 1798/99, s. v. corosil, embarca
na mesma denominação. Baldaque da Silva emprega Lagoa de Paramos
e Barrinha de Esmoriz '.

No século XX, temos no Mapa de Portugal do Automóvel Club
de Portugal, edição de 1976/77, Lagoa de Paramos.

1.1.3- Lagoa de Esmoriz

Também há quem assim lhe chame, p. ex.º, o gen.al Marquês de
Ávila e Boiama 1 o cap. de mar-e-guerra, S. R. da Rocha e Moura 0

Alberto Souto" e outros 7•
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1.1.4- Lagoa de Paramos e lagoa de Esmoriz

Houve noutros tempos, como adiante se verá, uma vala que dividia
a lagoa em duas, cada qual com o nome da sua freguesia. Quando.

em Janeiro de 1504, o rei D. Manuel tez carta de doação das coutadas,
em benefício de D. Diogo Pereira, conde da Feira, nela se dizia que,
relativamente à pesca, ficaria coutado, além de outros, o rio de
Paramos, da ponte, até à lagoa de Esmoriz 8, tempo em que ainda não se
tinha corrompido a vala divisória, havendo, pois, ao norte, a lagoa de
Paramos.

Desaparecida a vala, formou-se uma única lagoa, porém continuou
a falar-se como se tal não tivesse ocorrido, o que se verifica, p. ex.º na
Memória Paroquial de Anta; nela se diz que daqui «se avista a lagoa
de Paramos e parte da de Esmoriz 9•

Amorim Girão tem o mesmo pensar, quando fala nas «actuais
lagoas de Esmoriz e Paramos» 10.

O P.• Manuel F. de Sá, pároco que foi de Paramos, chama-lhe
simplesmente lagoa de Paramos-Esmoriz, furtando-se a bairrismos fúteis
e a equívocos desnecessários, porém também emprega lagoa de Pa
ramos 11•

1.1.5- Lagoa da Barrinha

Assim escreveram Marques Gomes e S. R. da Rocha e Cunha 12.

1.1.6- Lagoa de Esmoriz

João Baptista Lavanha e Luís Teixeira, no seu Mapa de Portugal
e Espanha de 1597 e 1612, foram os primeiros geógrafos que, assina
lando, ainda que imperfeitamente este acidente hidrográfico, empre
garam o topónimo Esmoriz e foram os únicos- que lhe chamaram lago -
lago desmoriz 13.

1.1.7- Barrinha de Esmoriz

A lagoa comunicava ainda há pouco com o mar, quando era aberta.
Tal comunicação processava-se por uma pequena barra, que, noutros
tempos, ficava na extrema de Paramos-Esmoriz e depois passou a
localizar-se nesta última freguesia.

Semanticamente Barrinha passou a significar lagoa que, por vezes,
comunica com o mar. Assim {he chama o povo de Esmoriz e assim
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aparece em algumas cartas qeoqráficas e outras publicações, como a
Planta da Costa desde a Vil/a de Ovar até ao Porto de lzidoro Paulo
Pereira manuscrito de 1778, ou anterior, e o MAPPA TOPOGRAPHICO
do Terreno que medêa entre o Rio Douro e o Lago, ou Ria d'Over ... ,
manuscrito dos meados do século XIX, dos quais adiante se falará.
Também assim lhe chama o Serviço Cartográ.fico do Exército, na sua
Folha 143, edição de 1948 e 1978.

O Campeão do Vouga, jornal de Aveiro, em 28.Xl.1855 chamava
a atenção para o estado da ponte da Barrinha, o mesmo que ponte
da lagoa.

No inquérito de 1858, o abade de Esmoriz referia-se a «três riachos
que formam lagoa, a que chamam Barrinha 14. Também o Regenerador
Liberal, ·de Ovar, em 13.X.191 O, empregava a mesma denominação.

1.1.8-Barrinha de Esmoriz e Paramos

Deste modo se lê numa del·iberação camarária da Feira, em
9.X.1824 1r..

1.1.9- Marinha

Já era assim conhecida no século XIV - <doam da Marinha que
he do Paaçõ d'Esrnoriz» '",

1.1.10- Conclusão

A lagoa é uma só pertença de Paramos e Esmoriz, cabendc a
maior parte àquela freguesia, pelo que se deve designar Lagoa de Para
mos e Esmoriz - e não Lagoa de Paramos e Lagoa de Esmoriz, como
.3e fossem duas; nem muito menos Lagoa de Paramos, como se fosse
toda desta freguesia.

Se a quisermos denominar Barrinha de Esmoriz, também estaremos
dentro da razão, pois que a foz da lagoa se vem encontrando ultima
mente dentro dos limites territoriais deste vila.

1.2. - Rios que a formam

Segundo a Memória Paroquial de Paramos 17 os autos de 1744
movidos pelos padres da Companhia de Jesus e paramenses contra
os Pintos de Paramos e ainda os documentos relativos ao pleito entre
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estes e os esmorizenses 18, a lagoa era formada, no século XVIII, por
quatro rios de curso perene, chamados de Silvalde, Paramos. Cortegaça
e Maceda ou Lambo, porém, a partir do século XIX era constituída,
apenas, por três, os de Paramos, Cortegaça e Maceda 19•

Deixemos aqui algumas considerações sobre estes cursos de água:
O de Silvalde deve ser o mesmo que o ribulo lagona e desaguava, no
século XI, no mar:

Ano de 1037: «ipsa vil/a (santa Cruz - Silvalde) subtus alpe mons
sagitelfa (Seitela-Moselos) territorio portugalense discurrente ribulo que
dicent lagona usque se infundit in mare 20•

O ribulo que dicent lagona e banha Santa Cruz é o de Silvalde,
como pode ver-se nos mapas actuais, e não o Maior ou de Paramos.

Os documentos dos tabeliães medievos não possuem aquela justeza
que desejaríamos. Hoje focalizando Esmoriz e Paramos, dizemos que
estão perto do mar e não o faríamos, p. ex.º, quanto a Moselos. Porém,
para os ditos tabeliães o mesmo não acontece: se a vil/a ermorizi 21 está
prope litore meris, também a de Moazelfus está prope litus maris ~2. A
mesma falta de precisão encontramo-la na localização das povoações,
não só tendo por ponto de referência os castras 23, os montes 24, como
até a lagoa de Ovil, o que pode ver-se nestes quatro documentos
demonstrativos:

Ano de 1123: «in uilla que uocitant ualer (S. João de Ver) in loco
predicto sancto ihoane subtus mons sauto redundo discurrente lagona
de auiul prope castelfo sancta maria ... » 25

Ano de 1144-Vila Sesnando, sob o castro de Seitela, discurrente
lacuna de Avil 26•

Ano de 1144 - Refere-se a propriedades em Seitela, discurrente
laguna de Avil 21•

Ano de 1152 - «Et ipse hereditates habent iacentias scilicet in
Anta et in Palatiolo (Paço ou Paçô) et in ·Hermogenes (Esmujães),
subtus monte Saitela, current rivulo Anta et laguncula de Avil prope
litus meris» 28•

Na Memória Paroquial de Paramos, diz-se que o rio de Silvalde
se juntava com o de Paramos. dentro desta freguesia. Na Memória Paro
quial de Silvalde, informa-se que esta tem o rio da Presa ou do
Loureiro, que nasce no Monte Murado, em Moselos»: «e mete-se o dito
rio na laqoa só no tempo de inverno, que no verão não entra na lagoa,
por ficar a embeber-se nas areias desta freguesia junto ao mar» 29. O



ALGUNS PROBLEMAS HISTôRICOS A RESPEITO DA E. DE ESMORIZ 327

rio que passa a Seitela banha o lugar do Loureiro, antes de morrer na
areia, segundo também os mapas actuais ªº.

O de Paramos nasce em Lourosa e engrossa o seu caudal em
Moselos, Lamas, Paços de Brandão, Oleiros e Esmoriz, morrendo em
Paramos, na lagoa 31. É em Paços de Brandão que toma o nome de
Rio Maior. A ele referem-se documentos antigos:

Ano de 1055: certa herdade confrontava do norte com o «rrio de
pariamio» 32•

Ano de 1056: in ui/la ermorizi subtus castro de obile discurrente
ribufo paramio» 33•

Ano de 1076: «in uilla ermoriz subtus castro ouile discurrente
ribu/o maiore prope lidore maris» 34•

Ano de 1135: «Vil/a Palatiolo (Paçô, Paços de Brandão) et subtus
monte Sagite/la, discurrente rivulo Maior» 35•

Ano de 1138: - «vil/a que dicitur Saite/a, subtus monte Saite/a,
discurrente rivulo Maiore» 3n.

Ano de 1157: - «vil/a Saitela, subtus monte Saitella, discurrente
rivulo Maior» 37•

Ano de 1158: «villa Moazelus (Moselos), subtus monte Saitel/a,
discurrente rivulo Maior» 38•

Ano de 1160: «vitte de Moazellus, subtus monte Saitella, discurrente
rivulo Maior, prope litus maris ... » 39•

O ribulo lagona de ubile ou ribulo lacona de Obil parece não ser o
mesmo que lacuna de Avil, laguna de Avil, lagona de Auiul ou laguncula
de Avil, mas o mesmo que rio Maior. Eis duas referências:

Ano de 1057: «ribulo lagona de ubile prope litore meris», localizando
a vila da Lagoa, em Silvalde 40• ~

Ano de 1090: «in uilla ermoriz subtus mons castro de obil territurio
portugalensis discurrente ribulo lacona de obil prope litore maris» 41

Toma também o nome de rio de Janardo; o lugar de Paramos de
Aquém confrontava pelo poente e sul com este rio 42.

O de Cortegaça, nascendo em S. João de Ver, passa por Riomeão
dando o nome a ·esta localidade e nela tomando os nomes de rio da
Própria e rio Mourão 43. A ele se referem os dois documentos seguintes:
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A Barrinha de Esmoriz em 19118 (Carta militar de Portugal, folha 143, escala
1:25.000 - extracto reduzido)

Ano de 977: «vílla valeiri (S. João de Ver) discurrente rivulo
mediano (rio Meão) prope civitas Sancta Maria» 44•

Ano de 1013 (?): «in ui/la ermorizi et cortelaza (?) subtus castro
de obile discurrente ribulo mediano» 4G

Corno sinal de que este nem sempre seguiu o mesmo curso, temos
a deliberação da Junta da Freguesia de Esmoriz de 10.5.1914, solici
tando da Direcção dos Serviços Hidráulicos de Aveiro autorização para
o desviar para o mar, seguindo o «antigo trilho» e não desaguar na
Barrinha, pois suas águas muito prejudicavam os arrasais 11'. Como nada
se fez, o rio continuou a desaguar na lagoa.



ALGUNS PROBLEMAS HISTóRICOS A RESPEITO DA R. DE ESMORTZ 329

O de Maceda nasce em S. João de Ver e toma os nomes de rio
dos Cavaleiros, de Espargo, do Lourido, de S. Geraldo e do Lambo,
juntando-·se com o de Corteg·aça e morrendo ambos na lagoa 47•

A ele se refere o documento seguinte:

Ano de 1055: «hereditete nostra propria que abemus de rrio de
pariamio usque usque (sic ) rio de sparago de mazaneta» 48•

Desaguam também na Barrinha alguns pequenos regatos, dos
quais não valerá a pena tratar 49•

Relativamente à bacia hidrogrMica da Barrinha, temos conheci
mento de «rios velhos», que documentam pequenos cursos de água
desaparecidos ou desviados. Assim, em Paramos, no século XVI, a
vessada da marinha de dentro partia do norte com o rio velho no e em
10.2.1789, emprazando o Tribunal 'da 'Real Mesa Censória a João Alves
e mulher, Maria André, um terço do Cesal do Xisto, que noutros tempos
fora do convento de Pedroso, entre os seus terrenos, temos a leira do
agro e duas dos tremas, que confrontavam «com o caminho dos tremas,
que dantes era rio».

Também José Sá Ferreira regista outro curso de água desaparecido
(ou desviado?), que localiza ao nascente dos rios de Cortegaça e
Maceda, já unidos num só 51

1.3.- Sua localização e dimensões

Se hoje, embora moribunda, a lagoa é pertença de Paramos e
Esmoriz, no século XIII banhava também Cortegaça. Assim se lê nas
Inquirições de D. Dinis, de 1288: «en huum loguar que hé dele da
freegesia de Esmoriz e dele da freegesia de Cortegaça contra o mar a
huma lagguoa» "" e ainda «hurna alagoa que he contra o mar, he fre
guesia d'Esrnoriz e de Cortegaça. O texto silencia quanto poderia haver
ao norte daquela freguesia, parecendo mesmo cus' nesta data se confi
nava a estas duas, apenas.

Queixa-se somente o povo de Esrnoriz de que ela passam a ser
coutada por Afonso Martins Madeira, desta freguesia, e João Nogueira,
de Paramos. É um pouco estranho que os de Cortegaça não aoresentas
sem também suas queixas contra estes fidalgos usurpadores. O silêncio
dos paramenses a respeito de João Nogueira parece nada provar contra
a não existência da lagoa em Paramos. Demais, uma carta de D. Dinis
de 1284 sobre as delimitações com Silvalde esclarece-nos. Nela se lê:
«pelo Rio que chamam Rio Mayor ... pello valle do porco a direito ao
Rio Mayor, a huma Lagoa que faz no Rio hu chega» 53.
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No século XVIII, em 1744, a Vouga (ou Tremedal), bouça da Casa
dos Pintos, situada entre Paramos e Silvalde, inundava-se, quando o
rio crescia, e lá costumava ir o povo ao moliço e aos peixes, sinal de
que a albufeira, em certas ocasiões, aí devia chegar 51, mas, por outro
lado, ficava, agora, distante de Cortegaça «mais de quarto de légua
largo» 55•

Dos séculos XVIII e XIX ficaram-nos algumas estimativas das
dimensões da albufeira. Assim, em 16 de Julho de 1735, teria de com
primento um quarto de légua e de largura, na maior parte, metade de
um quarto 5G. Sendo a massa líquida menor «no verão, se desocupam
as terras em redor mais de meia légua de comprimento e toda em roda
de uma légua» 57•

Em 1758, as Memórias Paroquiais de Esmoriz e Paramos coincidem
e completam-se; diz aquela: «tendo um quarto de légua toda a lagoa,
estando na mãe, com a água que lhe mete o mar, passa a ter três
quartos de légua e então sucede estender-se por cima dos campos»;
e a de Paramos: «esta lagoa nas suas enchentes tem de comprido, ·do
norte ao sul, três quartos de légua ou mais e, de largo, do nascente ao
poente, um quarto» 58.

Por volta de 1761, teria mais de um quarto de légua de comprido,
por quase meio, de largo 59; o engenheiro lzidoro Paulo Pereira, no seu
mapa de 1778, ou anterior, dá-lhe, no maior comprimento, 2.243 m. e,
de largo, desde a parte nascente até à foz, 1.524 rn.. tendo propria
mente a l·agoa, na maior largura, 680 m. e a barra, de comprimento,
844 m. Marques Gomes, em 1877, meio quilómetro de comprido e um
de largura. Anos depois, em 1891, Baldaque da Silva atribuiu-lhe, res
pectivamente, 1.450 e 1.300 metros; em 1915, vários autores acharam
que teria no maior comprimento 2.000 m. e na maior largura 1.500 no.
O Serviço .Cartográfico do Exército, nas suas Cartas Militares de Portu
gal, deu à Barrinha, em 1948 e 1975, de comprimento, respectivamente,
1.425 e 1.450 m. e, de largura, 1.220 e 1.075 metros.

Parece-nos, pois, que as dimensões. conjecturais atribuídas poi
José Sá Ferreira em 1951 °1, são um pouco excessivas: «Dois séculos
atrás, escreve, normalmente a Barrinha devia ir desde o caminho de
Matosinhos, cerca de 250 metros ao sul da actual Estrada do Mar de
Esmoriz até ao caminho existente cerca de 600 metros ao Norte do
Apeadeiro de Paramos. Em 1758, quando das suas enchentes, a Barrinha
devia ir desde a Mata do Bussaquinho, perto da actual Estrada do Mar
de Cortegaça até ao Apeadeiro de Silvalde, ou possivelmente um pouco
mais ao Norte». E parecem-nos excessivas, porquanto Cortegaça, diz-nos
o pároco, distava da lagoa «mais de quarto de légua larqo» '": quanto
a Silvalde, diz-nos a Memória Paroquial que o rio Loureiro, passando
pela freguesia, ia «morrer em uma lagoa que é da freguesia de Para-
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Praia de

A Barrinha de Esmoriz em 1975 (Caria militar de Portugal, folha 143,
escala 1:25.000 -- etctracto reduzido)

mos» os e ainda a mesma confirmação se encontra na informação do
pároco de Anta, quando diz que desta se «avista a lagoa de Paramos
e parte da de Esmoriz» 64• Parece, conforme acima se disse, que a
Barrinha iria, no século XVIII, até ao 'limite norte de Paramos, inundando
a Vouga nas enchentes. Seria o máximo.

Verificámos que a lagoa não foi, nem será, estática e uniforme.
A documentação existente no Arquivo Paroquial de Esmoriz sobre o
pleito contra o morgado de Paramos, no século XVIII, do qual à frente
se falará, em pormenor, traz-nos elementos novos. Diz que ·a lagoa velha
principiou a formar-se em Paramos: «uma pequena lagoa na freguesia
somente de Paramos» 6"; «mesclando-se o dito rio (de Paramos) com
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o rio público de Silvalde. com o encontro das águas dos outros rios,
dois rios, de Cortegaça e Maceda ou Lambo, começou com as marés
e areias do mar a formar uma pequena lagoa, a que se lhe começou
de acudir com valas pelos moradores de Paramos e Esmoriz, .fazendo-se
por esta parte uma grande vala com um boqueirão no meio, por onde
se iam os dois rios de Cortegaç-a e Lambo unir com outros dois de
Paramos e Silvalde, por cuja vala se serviam os agravantes (os mora
dores de Esmoriz) para o mar» r.6• Mais tarde, por volta de 1675, pela
vala passava gente e carros, a qual va·la principiava na freguesia de
Esmoriz, de fronte da carreira das 'Fontes, e ia ter aonde chamam a
Redonda, da parte do mar 67».

Ora da vala para o sul situavam-se terras de cultivo e «não havia
sempre (água), mas tão somente quando o mar a metia e os rios
enchiam -e tanto que baixava, logo se via o boqueirão que servia de
divisão, por onde corriam os rios da terra para a praia velha» ns. Mas
um dia entupiu-se o boqueirão, desfez-se a vala, unindo-se as duas
lagoas, o que já tinha acontecido em 1735.

.Para defesa dos terrenos cultivados e, consequentemente, dos dízi
mos paroquiais, os visitadores diocesanos, quando canonicamente visi
tavam a igreja de Esmoriz, várias vezes mandavam refazer a vala pelos
fregueses. Desta sua actuação ficaram-nos ecos, a partir de 1581 -
é esta a primeira visitação de Esmoriz de cue temos notícia - ordenando
«aos fregueses desta igreja e das circunvizinhas, sob pena de excomu
nhão, que não cortem as valas da marinha, nem façam greiros nelas
pela muita perda que se recebe nos díz·imos desta igreja e nos frutos
dos fregueses» '19• Três anos depois, diz-se que o rompimento das
valas é para pescarem 70, e em 1595 alude-se ao pouco temor de Deus
dos que «fazem grande dano nas novidades e frutos desta freguesia,
cortando na vala da marinha, por onde entra a água e faz grandíssima
perda, comum a toda a fregue·sia e a esta igreja, em seus dízimos» 71•

O problema persiste, ainda, em 1621 e 1671 72

A lagoa de 1228 é bem diferente da do século XVIII. Devido a um
afundamento progressivo da costa marítrma, teria o mar avançado
centenas de metros, assistindo-se à invasão dos terrenos aráveis pelas
águas lacustres ""· «A lagoa, ou parte dela, -que se acha dentro do dis
trito de Esmoriz é fundada em terras ( ... ) que em algum tempo foram
cultivadas de pão e, já há muitos anos, se acham as ditas terras sendo
álveo da mesma lagoa, em que cada vez mais se vai metendo esta
pelas referidas terras» 71.

Aparecendo o poderio dos Pintos de Paramos, no século XVI,
nota-se pelos pleitos judiciais já a existência da lagoa em Esmoriz e, no
século XVII, constatamos que, «já há muitos anos, se acham as ditas
terras sendo álveo da mesma lagoa». Sentimo-lo, a partir de 1690, data
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em que o convento de Grijó ao emprazar certos imóveis à Quinta da
Casela. em Esmoriz, alude à existência de duas leiras e dois talhos
na Marinha alagados; renovando o prazo em 1760, mencionam-se estes
terrenos submersos ainda, bem como o talho da abrunheira. Grijó tem
perdida uma superfície de 13 alqueires de centeio de semeadura 75. Em
1699 a comenda de Riomeão da Ordem Militar de Malta não cultivava,
já há muitos anos, a leira do vimieiro e as dos talhos, por alagadas;
reemprazado o terço do Casal do Arrabalde, em 1743, continuam per
didas 76• Ao principiar o século XVIII, a dita comenda encontra alagada
a brita, pelo que não se mediu, ao emprazar-se 77. Pela mesma altura,
certas terras deixam de pagar os votos de Santiago, pois «estão per
didas, quebradas de água e areia do mar» 78•

Também o Colégio de S. Lourenço, do Porto, da Companhia de
Jesus, viu terrenos seus perdidos, em 1720: a chousa de baixo e a chousa
de cima, «alagadas a maior parte do ano e não se mediram, porque
se não cultivam» 79 e a abrunheira, terreno «quase perdido», confinante
do poente» com a lagoa, batendo na sebe ou tapagem ( ... ) por onde
entra havendo inundação» 80• Dez anos após, em 1730, o marquês de
Marialva, ao emprazar a Pedro Frutuoso ·Carneiro, do Porto, vários
terrenos, mencionava entre eles 16 !eiras nos moinhos, mariscai, vimieiro,
emieiro e gatenha, «perdidas, cobertas de água da lagoa», que levariam
de ·semeadura 11 alqueires de trigo; e, em 1745, o conde de Cantanhede
via alagadas a maior parte do ano e perdidas nas gatenhas e nas vessa
das do mariscai, 11 leiras,de mais de 11 alqueires de centeio, de semea
dura 81

Continuando a comprovar-se que a lagoa, de há muito ocupava
terrenos noutros tempos cultivados, podemos folhear os emprazamentos
da comenda de Riomeão de 1768 e 1769, segundo os quais 4 leiras não
puderam medir-se, por andarem alagadas, bem como o mato do
espadanal, assoreado e alagado 82• Também o convento de Pedroso,
agora pertença da Real Mesa Censória, pela extinção dos jesuítas, tinha
o campo dos caniçais, do «Casal da aldeia da, Seara», alagado, em
1778 83. Não coube melhor sorte à duquesa de· Latões, herdeira dos
bens do conde de Cantanhede, em Esrnoriz: reemprazando os seus
numerosos terrenos, em 1839 e 1840, constatamos que, na chouse,
gatenha, gatenha de fora, no espadanal, vimieiro, mariscai dos cabos,
juncal dos cabos, campo dos cabos, cabos de baixo, mourões e outros
sítios da lagoa que os documentos silenciam, possuía 38 leiras submer
sas. (Não se puderam medir 12 !eiras; no vimieiro, duas estavam, agora,
perdidas - os nomes dos seus caseiros constavam no tombo antigo 84,

algumas alagadas a maior parte do ano, outras já nem os nomes dos
caseiros eram conhecidos do tombo antigo, que levariam 40 alqueires
de semeadura. Finalmente do prazo «Dois Terços do Casal da Vinha
de Esmoriz». de 1849, consta também alagada o campo das ratas 8".
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Se entre as duas lagoas houve, em certa ocasião, uma vala para
defesa das culturas, o que já tinha desaparecido em 1735, também houve
outra ao norte da lagoa de Paramos, no século XVI 8f;. Em 1550, andava
o convento de Pedroso em demanda com a Casa dos Pintos, por ter
tomado na Marinha «oito ou dez vessadas de terra» e mudado a dita
vala um pouco para o sul 87.

De longa data, construiu-se pelo nascente sebes, aterros ou mara
chões, para impedir que as cheias invadissem os campos. O desnível
entre estes e os «juncais contíguos andava, por volta de 1870, «pela
altura de um homem» 88• Quando as culturas estavam em perigo abria-se
a lagoa para o mar. Este trabalho estava a cargo dos habitantes de
Paramos e Esmoriz, que antigamente tomaram esse compromisso, cujos
juízes foram João Nogueira, daquela freguesia, e Afonso Martins Ma
deira, desta, que mandavam avisar, marcavam data e multavam os
faltosos "9• Um dia, desapareceram estas .famílias nobres, ignorando-se
como, depois, se efectuava este trabalho. No século XVIII, o morgado
de Paramos, Aires Pinto Henriques Freire de A'lbuquerque, no seu geito
de senhor poderoso, passou a ser o único juiz. Mas nem sempre foi
assim. «Haverá dezoito anos, escrevia em 1758 o reitor de Paramos,
na sua Memória Paroquial, que o dito Aires Pinto não manda dar aviso
para a abertura da lagoa e, na falta dele, mandam recado os moradores
destas duas freguesias uma à outra ou os eleitos das .freguesias e estes
tomam conta e condenam aos que faltam e, na falta destes, o pode e
costuma fazer a freguesia que mandou recado, estilo e uso sempre
observado na falta dos juízes pela antiquíssima tradição do compro
misso ºº». A execução das condenações dos faltosos competia ao braço
da justiça secular 91•

A abertura da lagoa tinha o seu segredo. Sempre que tal se tornava
necessário devia fazer-se «o mais ao sul que seja possível, isto é, na sua
foz natural», porém n·em sempre assim se procedeu. Por 1920, prati
cou-se, o mais possível ao norte na direcção dos pégões da ponte de
1854, esperando que assim ficasse permanentemente aberta e possibi
litasse a entrada a pequenas embarcações. Verificou-se, então, um
escoamento tão completo, como nunca. O regueirão ficou quase seco e
em riscos de desaparecer".

1.4. - Porto

Têm discutido os autores sobre a natureza do porto da lagoa.
Assim, em 1912, o gen.al Marquês de Ávila e Boiama escrevia que
«antigamente servia de abrigo a pequenos barcos de pesca, o que não
é possível hoje pelo assoreamento do pequeno canal que a liga com o
oceano» 93, em certas ocasiões, sem indicar em que se fundava a sua
afirmativa. Fernando Martins, estudando, em 1946, «A configuração do
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litoral português no último quartel do séc. XIII», no tocante à Barrinha,
dizia: «a informação das Memórias Paroquiais de 1758, embora categó
rica no evocar da antiga entra-da de embarcações, não favorece ele
mentos que autorizem a supor a ligação com o mar na época que nos
interessa. E à míngua de documentos, melhor é supor que já no século
XIV as condições da lagoa seriam idênticas às actuais 91. Entretanto em
1957, Fernando Castelo-Branco apareceu com elementos novos, afir
mando que «o atlas da península do século XVI, existente no Escorial,
representa nesta zona uma reentrância que é decerto a Barrinha de
Esmoriz, donde concluímos que ainda nessa época, pelo menos, comu
nicava com o oceano» 9", opinião que julgava confirmada pelas ditas
Memórias Paroquiais. Apareceu, depois, Jaime Cortesão 9!l com um
elenco ide portos marítimos e fluviais do Portugal medievo, hoje asso
reados e extintos, entre os quais o de Esmoriz. No século passado, em
1842, o príncipe alemão 'Félix Lichnowsky descrevia a Barrinha como
«um extenso e profundo braço de mar», cuja travessia lhe durara um
quarto de hora " (Portugal - Recordações do ano de 1842, edição de
1946, págs. 169-171 in LAMY, Alberto Sousa. - Monografia de Ovar,
Ovar, 1977, págs. 317).

No século XVIII, temos a Memória Paroquial de Esmoriz de 1758,
conhecida dos autores acima citados, em que se lê: «é tradição nesta
freguasia de que antigamente entravam pela barrinha da lagoa aíqurnas
caravelas, de que hoje não é capaz, pelas muitas areias que o mar o
tem arrojado à praia». Também em 19 de Junho de 1746 o visitador
canónico, de passagem pela igreja de Esmoriz, fala-nos de «uma grande
lagoa com braço de mar» 98, tratando-se, porém, simplesmente de uma
albufeira, pois, na vistoria de 16 de Junho de 1735, feita ao local ques
tionado entre o morgado de Paramos e os esrnorizenses. diz que entre
a lagoa e o mar há a distância de «três tiros de espingarda», i.é. uns 600
metros, ·encontrando-se um separado da outra, «excepto quando este
anda levantado que, então, lança por cima das are·ias e vem para a dita
lagoa» 99. O enorme volume de águas atinge os campos, levando o povo
a proceder ao seu esva·seamento, formando-se uma barrinha, em ligação
com o mar.

Conhecemos, apenas, um documento, relativq à travessia da lagoa
para o oceano, de barco. No século XVII, o tenente-capitão António
Pinto Freire, morgado de Paramos, de 1644 a 1653, tomou a certa
altura posse judicial da lagoa, pelo que a teve de percorrer de barco
e dela se introduzir no mar 100

Do século XVI, ficou-nos o atlas da Península Hispânica. acima
aludido, existente na Biblioteca do Escorial, em Espanha 101, que veio
confirmar as tradições consignadas na Memória Paroquial de Esmoriz
e na Monografia de Paramos 102.
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Fernando Castelo-Branco deixou-nos indecisos e incrédulos quanto
ao valor deste atlas, por não ter publicado a respectiva fotocópia e, pela
maneira um tanto confusa, como se expressou, levando-nos a sustentar
que a Barrinha foi porto lacunar, desde 897 até ao presente 103•

O atlas do Escorial traz as Barrinhas de Mira e de Esmoriz em
ligação permanente com o mar. Regista o primeiro topónimo e omite
o segundo; não obstante, a reentrância apresentada, perto de Ovar, Feira
e Silvalde não pode ser outra que a Barrinha de Esmoriz. Apresenta
erros de toponímia, como Siual, Azuara, Monte Cor, 1R(io) Ade, R(io)
Esti, Toucino ... em vez de Silva Ide, Azurara, Monte Córdova, R(io)
Ave, R( io ) Este, Pocinho ... É de estranhar que Siua/ ou Silvalde apareça
tão longe da costa, como, p. ex.º, a Feira.

Do século XIII, ficaram-nos as Inquirições de D. Denís, de 1288,
em que se tala oito vezes da existência de um porto de pesca indevida
mente coutado: «e em hun porto que sse hy faz pescauam hy os homees
dei Rey e os outros que queriam da terra»; «Os que queriã pescar en
huu porto que sse hy ffaz tan ben os dei Rey come os da terra» 104.

Parece que o primeiro documento histórico de Esmoriz, relativo a
897 «uifla de ermoriz est circa lagone auilfe», se poderá traduzir «vila
de Esmoriz, localizada nas proximidades da laguna de Ovil 105. Com
preendemos, então, a natureza do porto de pesca de 1288, que se man
tém ainda aberto no século XVI (atlas do Escorial), mas não perma
necerá neste estado muito tempo, devido às areias. vindas ido norte, que
irão rectificando, cada vez mais, a costa marítima ·e fecharão a 'Barrinha.
Os pleitos havidos entre os abades de Esrnoriz e Cortegaça, por causa
dos dízimos do pescado do mar, a partir de cerca de 1617 poderão
ter como fundamento 'O desaparecimento do marco divisório da praia,
soterrado pelas areias. No de 1657, lê-se no libelo de acusação do pri
meiro abade, depois de enumerar alguns campos cobertos há muitos
anos pela areia: «e aí faz fim a dita demarcação das terras que antiga
mente se lavravam ·e cultivavam ... » 106• Antigamente aravam-se certas
terras, o que, em 1657, já não acontecia o mesmo. Por tudo isto, parece
que as areias começam a obstruir o porto de ·Esmoriz, no século XVI.
de modo que, em 1758, já pouco se conhecia a seu respeito: «é tra
dição nesta freguesia (de Esmoriz) de que antigamente entravam pela
barrinha da Jaqoa algumas caravelas» 101•
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1.5. - A Barrinha na cartografia antiga

Ainda hoje falamos nas barrinhas de Esmoriz e Mira e, como tais,
já não existem. Na cartografia antiga, esta é mais mencionada e dese
nhada, ao contrário daquela, que aparece, pela primeira vez, em tra
balhos de Fernando Álvares Seco (Atlas da Península Hispânica,
Biblioteca do Escorial-1580-1585) e João Teixeira 1 (1648). Sómente
na carta de João Baptista Lavanha e Luís Teixeira (1597 e 1612) se
regista Lagodesmoriz, sem se saber se tinha l·igaçãocontínua com o mar.

Mencionam-se também aqui outras cartas, onde aparece um rio
(Castos), que, junto de Silvalde, indica a localização da lagoa. Foi
Pedro Teixeira Albernaz quem desenhou um curso de água bastante
mais comprido, tomando a direcção do sul, que não é outro, senão
o rio de Cortegaç-a- Espargo, perto de Silvã (Silvalde) 108.

1561 - Fernando Álvares Seco desenha a lagoa de Mira. A de
Esmoriz aparece como um simples rio (R. Castos ou de Paramos). Seco
é o autor do primeiro mapa de Portugal, feito entre 1550 e 1560 e
depois impresso em Roma 109•
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1561 - A lagoa de Mira abre para o mar, a de Esmoriz é indicada
pelo R. Castos 119•

1561 - Fernando Álvares Seco desenha a lagoa de Mira aberta
para o mar, a de Esmoriz é o R. Castos. É destoante como nesta carta
o autor apresenta a costa marítima, ao sul da Barrinha de Esmoriz
muito projectada para ocidente 111•
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1580-1585- Fernando Álvares Seco regista bastante bem a entrada
do Douro. Pela primeira vez aparece a Barrinha de Esmoriz, embora
não denominada, perto de Siual (Silvalde): esta localidade, nos mapas
de Seco, encontra-se batante longe do mar (compare-se com a Feira).

Esta carta, no extracto publicado, não regista os hidrónimos.
Depois do Douro (Miragaia está deslocada, como, aliás, acontece nou
tros cartógrafos), deviam ser traçados, apenas, o R. Golpelhas, o Mocho
ou Espinho e a Barrinha de Esmoriz com o rio Castos, porém aparece
mais outro curso de água 111~.
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1597 e 1612-- João Baptiste Lavanha e Luís Teixeira registam
Situado (Silvalde), tendo ao norte o Lagodesmoriz. Costumam traçar os
rios com a foz larga, de modo que graficamente não se vê a diferença
entre o Lago e os outros rios. O Ca/tez (Castos ou Paramos) que ali
menta a dita lagoa está a denominar o rio Mocho 113.
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1648- João Teixeira 1 de·ixou-nos a Descrição / Dos Portos
Marítimos / do Reino de Portugal em 16 ·cartas. Na primeira, relativa
à costa de Portugal, traz, ao sul do Douro, uma reentrância que deve
ser a Barrinha de Esmoriz, embora a denomine Cabedelo, equívoco do
cartógrafo, pois, na sua terceira carta, relativa à Barra do Douro, o
Cabedelo aparece no lugar próprio 114•

l'
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1811 - Marino Franzini. Neste mapa, impresso em Londres, regista,
e bem, a povoação de Espinho (Barracas ou Espinhos), ao sul do
Mocho. A Barrinha aparece-nos como um simples rio. A de Mira aparece
comunicando com o mar 115.

1.6.- Sua defesa

A Barrinha é uma jóia perdida no areal. Pouco se tem feito para
impedir o seu desaparecimento. Os Serviços Florestais e Aquícolas man
daram há anos construir açudes, no rio de Maceda, «destinados a
impedir o refundamento do rio e um carregamento adicional de areias
para a lagoa». E nada mais por ela fez o Governo. A «Liga de Melho
ramentos e Defesa da Barrinha de Esrnoriz» procurou interessar as auto
ridades oficiais, mas também pouco conseguiu 116• Deste modo, vemos
continuar a subir o fundo da lagoa com os detritos. Vão-se multipli
cando e disseminando as pequenas ilhotas pelo lençol húmido. As
plantas lacustres vão tomando conta. A lagoa agoniza no areal, desam
parada dos homens.

José Sá Ferreira, em 1971, propôs se fizessem obras, para permitir
que a água atingisse o nível de 1,35 m.. acima do rebordo superior dos
restos da antiga ponte, «sem contudo invadir os terrenos destinados
a lavradio, que para o efeito seriam alteados à custa do refundamento
das margens da lagoa». Do nascente, correria um aterro de 15 m. de
largura, com uma estrada guarnecida de árvores. Do lado do mar, outro
aterro faria a ligação com uma ponte para peões, em direcção a Para
mos 111. Mas nada se fez.
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Quem algum dia viu a Barrinha de Mira, certo ficaram-lhe por lá
os olhos presos a tanta beleza. Se a de Esmoriz, sua irmã, desamparada
dos homens da governança, tivesse nascido no estrangeiro, talvez de há
muito conhecesse obras de defesa e aproveitamento das suas riquezas
naturais ...

1944 - Açude destinado a impedir o rejunâamenio do rio

Nota-se que os rios, outrora piscícolas, são hoje de fauna bastante
diminuída pela poluição das águas, resultante dos esgotos fabris, não
tratados. Se no leito da Barrinha se procedesse a obras de dragagem
e, como sucede com a de Mira se regularizasse a saída para o mar,
e as águas fabris sofressem competente tratamento. antes de lançadas
nos riachos que nela vão morrer, transformar-se-ia num centro piscícola
e, livre de hervanços e ilhotas, poderia ser local favorito para o desporto
motonáutica 118. Transformada assim num grande tanque, como em
1883 pretenderam fazer o barão da Trovisqueira e um estrangeiro 119, e
cercada de estradas, seria um local aprazível para onde acorreriam as
multidões.

Pertencendo a Barrinha aos concelhos de Espinho e Ovar e come
çando os munícipes daquela cidade a pensar em salvá-la, antes que
seja tarde demais, oxalá os de Ovar se lhes juntem animados do mesmo
empenho.
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2. - Seus produtos e acfividades
2.1 - Flora e fauna

Lê-se nas referidas inquirições de D. Denís de 1288 que à lagoa
se vinha «colher a cárrega e o junco e a madeira para cobrir as casas»
e os fidalgos Afonso Martins Madeira e João Nogueira, respectiva
mente de Esmoriz e Paramos, «f.fezerom ende honrra e leuam quatro.
quatro dinheiros de cada feixe da cárrega e do junco e do corozil dos
homeens que o hy colhem».

Segundo Viterbo, cárrega é o mesmo que «Certa palha, ervanço
ou colmo palustre» e corosil uma «espécie de ervanço, caniço, colmo
ou palha, como castanho/, moliço, tabua, etc., que se criam na lagoa de
Paramos, que é na terra da Feira 120•

No século XIII, o mosteiro de Grijó demandou alguns caseiros de
Paramos por não lhe pagarem certos carros de junco que constavam
do arrendamento 121.

Além de moliço, tomaram outros nomes, nos séculos XIX e XX, os
produtos da lagoa, aproveitados para a lavoura: junco, ervagens, muinha,
rapilho, estrume, peles, arrendados em hasta pública, por um ano.
Assim, p. ex.º, em 15.2.1863, foram arrendados a muinha e a rapilho
por 16$000 reis 122• No ano seguinte, o «estrume da marinha» foi arre
matado por 18$000 reis 123. Em 1919, venderam-se separadamente as
peles e a muinha 124• Também em 1916, separadamente foram arren
dados o rapilho e a muinha 125• Em 1915, a Junta resolveu aprovar
posturas, relativas à apanha das «muinhas ou ervagens» 120.

Nem só à lagoa de Esmoriz iam pelos estrumes e ervanço os desta
freguesia; no século XVIII, senão antes, os de Cortegaça eram autori
zados pelos de Esmoriz a apanhar moliço, em troca de lenha 121•

'Relativamente à cultura do arroz, não sabemos quando seria intro
duzida nos terrenos marginais. Nunca, porém, parece ter sido impor
tante. No inquérito de 1858 128, diz-se que se. produzia «algum arroz»,
Nas esmolas da eira para as confrarias de Esmoriz, há, apenas, uma
aiusão, sinal da sua pouca importância: nas contas do Santíssimo Sacra
mento, relativas a 1893-1894, aparecem cinco 'litros de «arroz em casca».
Do julgado de paz de Esmoriz ficaram-nos restos de um livro de autos
( 19.5.1854 a 1856), por onde se vê que Joaquim Rodrigues, de
Matosinhos, apresentara queixa contra José Gonçalves Monteiro, dos
Castanheiros, por duas mulas terem entrado na sua Deganha «calcando
e comendo arroz que tinha semeado. Em 1914, muito deviam prejudicar
os arrozais o rio de Cortegaça, para Esmoriz solicitar autorização para
o desviar para o mar, o que nunca fez. Finalmente, por 1930, devia ter
terminado tal cultura 129•
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*
* *

Queixaram-se em 1288 a D. Denís os moradores de Esmoriz que
os sobreditos .fidalgos coutavam a lagoa, não os deixavam pescar na
lagoa, senão pagando-lhes o navão ou quinhão 130• Na sequência destes
indevidos direitos, o morgado de Paramos, no séculoXVlll,como «senhor
da terra», recebia a ração do pescado. Segundo os Pintos, «a Honra
de Paramos consistia no direito e posse da IV parte da caça e da
IV parte do pescado, quer na lagoa de Paramos, quer no rio Janardo
(ou Maior) 131• Porém as sentenças havidas pelos padres da Com
panhia de Jesus proibiram-lhes o direito do quarto do pescado.

Do século XVIII, há a menção de que «vários senhorios impuseram
aos seus (enfiteutas de Esmoriz ) a pensão na pesca e caça, por a
terem adquirido "". coisa certamente verídica, mas que nos foi impossí
vel comprovar. O que se documenta é que, por mercê real, o conde
de Barcelos, seguindo-se-lhe a Casa da 1Feira e, mais tarde, a Casa do
lnfantado coutaram a pesca e a caça na Barrinha, recebendo o oitavo.

A lagoa foi noutros tempos abundante em peixe. Por 1761, anda
vam «barcos à pesca dos peixes reais que nela se criam» m. De 1747,
ficou-nos o Diccionario Geographico ou Noticia Historica ... do P.e Luiz
Cardoso "'" em que se lê «traz muito peixe miúdo e grande abundância
de taínhas». Em 26 de Outubro de 1884, alguns banhistas pescaram
195 taínhas, algumas com 4 quilogramas 135. Anos depois, em 1888,
Baldaque da Silva 1311 dá-nos o seguinte quadro, relativo à pesca na
Barrinha:

Ano bateiras tripulantes pescado valor

1888 10 25 taínhas 9$000
enguias
lingoados
solhas

Hoje a pesca é diminuta. Por que será?

Augusto Nobre, Jaime Afreixo e José de Macedo esclarecem-nos
sobre a importância da Barrinha aberta:

«Este regime de habitabilidade das bacias salqadas é claramente
observado na lagoa de Esmoriz e na gran·de laguna de Commachio.

A lagoa de Esmoriz, com 2.000 metros no maior comprimento e
1.500 na maior largura, tem a sua comunicação com o mar, ora aberta,
ora fechada, e é frequentada por enguias, mugens, solhas e linguados.
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Quando fecha em Novembro, muito pouco peixe se lhe encontra
depois, até que ela abra; o que indica o êxodo das espécies no começo
do inverno.

Quando se conserva aberta durante a Primavera e .fecha por Junho
ou Julho - é quando se encontra depois a maior abundância de pes
caria; o que revela a entrada das espécies em seguida à quadra inver
nosa, em que a lagoa se enche de água das chuvas levada pelos
regatos.

Esta época de entrada está mesmo fixada entre Abril e Maio,
porque nas ocasiões em que abre por Fevereiro ou Março, não se colhe
quase peixe nenhum, devido à água ainda por essa ocasião ser doce.

'Em Maio e Junho, estando aberta, o movimento dos peixes a
entrarem e saírem, dá-se em grande escala.

Se então fecha, em princípios de Julho, já de Agosto em diante
se lhe encontram ovos de solha e de mugem 137.

No nosso século, antes do incremento da industrialização, temos
o testemunho do autor da Monografia de Paramos, segundo o qual nela
«se pescam boas taínhas, mugens, robalos, solhas e mais variedades
de peixe, que do mar nela entra, e também enguias que nela se criam 138.

*
* *

Quanto a aves, temos «lavancos, garças e outras mais aves» que
costumam atrair os caçadores. Dos caseiros do Prazo da Cal, em
Paramos, pertença do convento de Pedroso, recebia este «o quarto
de todas as aves e de todos os peixes que matam nas terras e rio do
dito casal» e do seu Prazo das Ribas de Cima uma dúzia de marrecos 139.

Em Esmoriz, apenas, no século XiX, em 1830, encontrámos, entre
o mais, o foro de um lavanco, paqo a Francisco de Oliveira Craveiro,
de Ovar, com bens na·quela localidade 140•

*
* *

Mas nem só as aves acorriam à lagoa. Em 1896, a Junta de Fre
guesia de Esmoriz via, com apreensão, grandemente arriscada a passa
gem do povo para a praia, pelo facto de Paulino Antóni·o de Castro,
desta localidade, trazer na marinha 33 bois bravos a pastar 141. Dobando
o século, passará aquela a arrendar anualmente os pastos, por três ou
mais meses, para o gado bovino (bois bravos) ou cavalar, que lhe
vinha de fora.
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Sobre o arrendamento dos pastos da Marinha, podemos apresentar
o seguinte mapa:

Ano Cabeças Espécie Arrendatário Morada Renda

1896 33 bovina Paulo Ant. de 'Castro Esmoriz
1912 ? ? ? ? 40$00
1913 20 ? Leonardo Feio Ançã 40$00
» 1 ? Abel dos Santos S. J. Campos 2$00
» 3 ? António Ferreira Cantanhede 5$00
» 1 ? Abel dos Santos S. J. Campos 2$00

1917 18 ? Leonardo 1Feio Ançã ?
1918 15 cavalar » » » 60$00
1919 19 » » » » 95$00
1920 20 » » » » 110$00
1921 20 ou 22 » Álvaro Ferreira Lisboa 500$00

Em 1925, Manuel Baptista Lopes, de S. Martinho de Árvore, pre-
tendia a,s pastagens, porém a Junta de Freguesia só autorizava o má-
ximo de 20 cabeças de gado, à razão de $75 por unidade 142•

É provável que esta deslocação de gado de vários pontos do país
para as pastagens da 'lagoa esteja relacionada com ·as artes tauromá
quicas de Espinho. A presença de gado bravo na Marinha amedrontava
o povo que via o acesso à oraia dificultado; não admira, por isso, que,
em Agosto de 1915, apresentasse a quem de direito o seu protesto
pela manada de touros bravos e suas respectivas vacas «servindo de
cabrestos, provenientes de Espinho», que por lá, então, pastavam 143•

22. - Salinas

Parece que a costa de Esmoriz não foi local muito propício para
a construção de salinas, pois nos ficaram poucos documentos alusivos.

Num tombo de Grijó de 1404, lê-se que o mosteiro tinha em Ovar
quatro salinas, sendo identificada a última, do modo seguinte: «item
outra marinha que chamam Pederne que mandou ao moestelro Martjm
Rodrigez,, da Torre 144.

.Porque estão todas ermas e só Pederne parece em laboração -
pelo menos o texto não a diz erma; porque vem no final da lista, como
que separada das precedentes,parecendo indicar que não é sita em
Ovar, inclinárno-nos a localizá-la em Esmoriz, junto à Barrinha, onde
ainda hoje há o topónimo Paderne. Demais. tendo Grijó, em 1316, toma
do conta dos bens leqados pelo dito Martim Rodrigues, cavaleiro da
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Torre, lugar de Esmoriz., no documento alude-se à «quinta da Torre ( ...)
com todas as searas da Marinha, asi em Paderni come dos outros luga
res». Diz-se, ainda, que o preposto do mosteiro foi metido na posse dos
bens, «assi em cazas ( ... ) come na marinha assi em Paderne come em
todolos outros lugares». Em suma, «assi em cazas ( ... ) come em
lavouras, come em marinhas» 145•

No século XIX, teve grande incremento a pesca na costa de
Esmoriz e freguesias vizinhas. Ora, em virtude das muitas campanhas
«e não haver donde lhe(s)fosse sal se danificavam as pescarias '8 desa
nimavam os pescadores», pelo que João António Gomes, de Arrifana
(Feira) conseguiu provisão régia, para abrir «marinhas de sal, na sítio
da Barrinha, freguesia de Esmoriz. e parte de Paramos, em um terreno
baldio de Fremedal (sic) e Juncal». em 21.X.1801, sendo o local
demarcado e aforado por 800 reis anuais, porém não consta se ini
ciassem quaisquer trabalhos salineiros 146•

3.-Viação

3.1 - Estrada de baixo, de· Ovar ao Porto

Havia outrora um secular caminho pelo areal que ligava Ovar ao
Porto, pessando pela Barrinha. Esta via arenosa era muito movimentada,
pelo que, no seu percurso, «havia muitas locandas que faziam bom
negócio», onde os homens e seus animais retemperavam as forças 147.

A Planta da Costa desde a Vil/a de Ovar até ao Porto, da autoria
de lzidoro Paulo Pereira, que deverá datar-se do último quartel do
século XVIII, faz menção, junto da lagoa, em Paramos, de uma esta/age
cahida, possivelmente de Pedro Gonçalves, onde, em 1771, como era
costume daqueles tempos, se dava «de comer de pão, peixe ou carne,
cevada ou milho e palha» ao viandante e sua alimária. Desta planta,
tratar-se-á neste capítulo. Era utilizada todo o ano, e não, apenas,
no verão, como refere certo documento de 1801 - «estrada que do
(sic) verão se segue pelo areal de Ovar ao Portos 148 - ou não tivessem
ocorrido horrorosos desastres na Barrinha, em pleno mês de Janeiro,
como abaixo se dirá, sem se esquecer que o. motivo invocado pelo
Governador Civil de Aveiro para a construção da última ponte na lagoa
foi precisamente «remover as dificuldades que na estação invernosa.
ali encontra o trânsito público». A estrada passava a poente da
Barrinha. Era por ela que «de Ovar para o Porto seguiam as aguar
dentes e vinhos da Bairrada e de outras partes, azeite de Coimbra, sal
das marinhas de Aveiro, cal e sardinha, Iouças de Ovar e da fábrica
da Vista Alegre, chumbo de várias minas, lãs da Beira 149, enfim. um
sem número de interesses movimentava a estrada todo o ano, alheia a
mil dificuldades.

"'
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Preços para as estalagens - Posta de carne ou peixe com molho,
40 reis; quartilho ide vinho da terra, 20 reis; cevada da terra - alqueire.
800 reis; cevada do mar - alqueire, 500 reis; milho da terra, alqueire,
1.100 reis; milho do mar - alqueire, 800 reis; taxa de palha painça,
80 reis; faxa de palha triga ou cevada, 20 reis. Aprovados pela C. M.
da Feira, em 12Xl.1814. (Conferências: 1811-1815, tis. 217-217 v.).

3.2- Barca de passagem

Chegados os viandantes à lagoa, transpunham-na pelo areal. frente
ao mar, quando este se encontrava calmo; porém, quando agitado, ati
rando as ondas por cima do dorso arenoso e enchendo-a, o trânsito
tornava-se impraticável e só se podia fazer de barco. Júlio Denís,
tendo observado este fenómeno, assim o descrevia em 1863: «nas
marés brandas a Barrinha é vadeável e os viandantes, aproveitando o
refluxo, quase a pé enxuto a atravessa ( ... ); mas uma hesitação, uma
demora, pode ser-lhes fatal; se a vaga volta com um pouco mais de
violência envolve o incauto e não poucas vezes o arrasta consigo. Nas
mares vivas, porém, e quando as correntes marítimas são mais fortes,
a passagem torna-se impossível, a não ser nos barcos que estacionam
no pequeno golfo, e cujas águas nem sempre são plácidas 15º».

Anos atrás, em 1842, o príncipe alemão Félix Lichnowky, visitando
Portugal. ao descrever a viagem de Aveiro ao Porto, assim diz da
travessia da Barrinha, que efectuou num quarto de hora:

«Um extenso e profundo braço de mar que atravessa o caminho
passa-se em pequenas catraias e a quase todos os cavalos, ao entrar
nelas, é necessário fazê-los ir, ou de cabeça para traz ou de olhos
tapados» 1"1.

Do século XIX. ficou-nos mais outro testemunho desta viagem
morosa, enfadonha e perigosa, da autoria de José Ferreira da Cunha
e Sousa:

«A passagem da Barrinha, sempre incómoda era perigosa no
inverno; os barcos velhos, mal aparelhados, os barqueiros imperitos
e às vezes crianças, cavalgaduras juntamente com os passageiros,
enfim, não podiam ser piores os meios de fazer esta travessia» m.

Procurando a Câmara Feirense que não exorbitassem os preços da
passagem, deliberou em 9.X."1824 «que os barqueiros ( ... ) ou donos de
botes ou barcos que passam a gente na Barrinha de Esmoriz e Paramos
não poderão levar mais de passagem por cada pessoa de pé cinco reis,
debaixo da pena de dois mil reis de condenação por cada pessoa a
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quem levar mais pagos da cadeia, e que nenhuma pessoa poderá ser
demorada à espera de outra, debaixo da mesma pena ao barqueiro m».

Não havia na Barrinha o privilégio de barca de passagem, porém
em 1776 o morgado Aires Pinto Henriques Freire de Albuquerque quis
espoliar os esmorizenses, obrigando-os a retirar os barcos de lá, pois,
dizia, perturbavam-no na sua posse ... 154• Segundo o Regenerador Libe
ral, de Ovar, de 13.X.191O, o capitão José Pinto Henriques de Meneses,
que herdaria o morgado dos Pintos, em 1824, terá conseguido do
Governo o exclusivo de uma barca de passagem, sendo isso tido pelos
pescadores como uma coutada, pelo que lhe «deitaram os barcos por
terra, entraram a pescar, etc.», A 7 de Abril de 1871, procedeu a uma
devassa contra eles.

Em resposta à portaria de 30 de Junha de 1843, o governo civil
de Aveiro oficiava, em 3 de Outubro, a Costa Cabral das barcas de
passagem existentes no Distrito, indicando sua existência, concelho e
rio em que se encontravam, desde quando aí se tinham estabelecido,
quem as possuía ou administrava, qual a aplicação dos seus rendi
mentos e se faziam parte das estradas reais. Pelo dito relatório se
documenta não haver na Barrinha o privilégio de barca de passagem
e ser abusiva a pretensão da Casa dos Pintos m_

O serviço de transportes lacunar tornou-se desnecessário, quando
se construiu a ponte pênsil. Por outro lado, a estrada pelo areal começou
a abandonar-se. quando se abriu definitivamente, em 8 de Junho de
1863 o troço da primeira via férrea da linha do Norte, entre Estarreja e
V. N. de Gaia 156•

3.3- Canal interior do rio Douro a Ovar

Os homens dos séculos XVIII e XIX sonharam estabelecer a ·ligação
entre o Porto e Aveiro, através de um canal interior que pusesse em
comunicação o Douro com a Ria, facilitando o escoamento dos produtos
e o trânsito que se vinha fazendo pelo areal. .O Governo esteve pre
sente aos acontecimentos, porém pouco se fez ·e nada resultou. A
extensa mancha de água da Barrinha intersectaria a via que se pro-
jectava? '

3.3.l - Mapas do séc. XVIII

Guardam-se na Mapoteca do Instituto Geográfico e Cadastral de
Lisboa dois mapas, sob os números 277 e 312. O primeiro intitula-se
«Planta da Costa desde a Vil/a de Ovar / até ao Porto com a demarca
ção de / hum canal projectado / por lzidoro Paulo Pereira É um manus
crito a preto, em papel, medindo 2.261X459 mm.
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A planta 312 é o Mappa topographico / da Barra, Rios e Estaleiros
da Cidade de Aveiro com a parte do Rio Vouga e de toda a Costa, para
o Norte desde a dita Barra thé à do Porto; e para o Sul, da mesma Barra
de Aveiro thé defronte / de Mira com as sondas das mayores Cais nos
Rios Salgados. / Tirado no anno de 1778 por / lzidoro Paulo Pereira
Sargentomór Engenheiro / e Manoel de Sousa Ramos Ajudante Enge
nheiro ( ... ). É um manuscrito em papel colorido, medindo 470 X 421 mm.

Nesta planta foram aproveitados todos os elementos da n.º 277
que tinha sido levantada unicamente pelo dito lzidoro Paulo Pereira.

Algumas observações ao referido mapa n.º 277: não vem datado,
porém a carta n.º 312, sendo de 1778, diz-nos que aquela lhe é anterior,
talvez não muito.

·O canal projectado é uma grande e perfeita linha quebrada, do
Douro a Ovar, passando a poente do Juncal. Anta, ligando com a
Barrinha pelo nascente, continuando a poente da Ponte Nova até à
Ribeira, ao Cais. Tinha seu início na margem sul do Douro, quase fron
teiro à igreja de Lordelo do Ouro, situada na outra margem.
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O mapa tem pouca profundidade, não indo além do Corvo, Anta,
Maceda. O autor preocupou-se com a rede hidroqráfica, deu visos de
veracidade à Barrinha e à -sua foz, fazendo um joelho, antes de entrar
no mar, voltada ao sul. A rede de viação mostra a estrada de cima que,
partindo de Ovar, passava a poente de Esmoriz e não chegava a Para
mos e, ainda, a que, saindo de Ovar, se metia no areal, passava a
Barrinha pelo poente e chegava até ao Corvo - isto segundo o mapa.

O manuscrito tem apontamentos posteriores, constantes de nume
ração, topónimos (Corvo, Si/balde, Paramos) e de certas indicações
(lavradio, estes montes pequenos são de area ... ), sinal de que foi
objecto de estudo.

3.3.2- Um mapa do séc. XIX

Compõe-se de 4 folhas de papel unidas, com desenho, com colo
rido, medindo 2.702 X 525 mm.; o seu título encontra-se dentro de um
artístico meda·lhão, que, mais ou menos, centra todo o conjunto: MAPA
TOPOGRAPHICO do / Terreno que medêa o Rio Douro / e o Lago,
ou Ria d'Ovar: E delineação / de hum Canal de Navegação / interior
que nelle se pode abrir. Este canal, qual grande serpente coleando, teria
seu início no Cabedelo. passando a poente do Santo André de Canidelo,
a nascente de Madalena, a poente de Arcoselo., a nascente do Juncal,
Anta, Silvalde, Barrinha, a poente de Esmoriz, Cortegaça, a nascente
da Ponte Nova, cortando a vila de Ovar, continuando a nascente da
Quinta do Morgado, até se meter na Ria.

O autor apresenta uma extensa rede hidrográfica com os seus res
pectivos moinhos, omitindo os potarnónimos. A Barrinha está desenhada
sem grande fidelidade, e os rios que a formam, guinando a barra em
sentido inverso do natural, o que demonstra um perfeito desconheci
mento do local.

As freguesias estão representadas por igrejas; o Senhor da Pedra
(Gulpilhares) e a Senhora Aparecida (Pararnosjvpor capelas poligonais;
mencionam-se certas localidades não paroquiais (Brito, Corvo, Quinta
de Grijó, Granja, Espinho), desenham-se pontes. e pinhais.

Este mapa tem mais profundidade que o do século XVIII - aliás
desnecessária para a abertura de um canal, junto à costa marítima -
vendo-se nele V. N. de Gaia, Laborim, Carvalhos, Grijó, Moselos, Argon
cilhe, Vendas Novas, Souto Redondo, Vila da Feira. Quanto a estradas,
traz uma grande rede, de S. Félix da Marinha para o sul.

No topo esquerdo, em baixo, há um desenho intitulado Porfil do
Canal como se executa em Langdoc e com a respectiva escala, e, na
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extremidade direita, o MAPPA TOPOGRAPHICO / do / Mâr interior
ou Lago denominado / Bie d'Over, ou Ria d'Aveiro em que desagua o
Rio Vouga, vendo-se a possibilidade da «navegação desde a Vila de Ovar
até à cidade de Aveiro por cinco léguas de distância».

Mais algumas observações. A localidade piscatória de Espinho,
assinalada por dois barcos e oito palheiras, aoresenta-se erradamente
ao norte do rio de Espinho, ao contrário dos mapas de [zidoro Paulo
Pereira, acima referido, e de Marino Miguel Franzini, impresso em
Londres, em 1811.

A igreja de Silvalde está muito desviada de Anta para o sul e
muito perto de Paramos, parecendo que nos seus limites está impl·an
tada a capela poligonal de N. Senhora-t Aparecida, com seus dois
paiheiros. que, aliás, pertence a esta última freguooia. Quanto à referida
capela, já a encontramos mencionada na carta de Franzini, não podendo,
pois, pensar-se, como se escreveu, ser datada de após meados do
século XIX. Pelo avanço do mar, foi, por 1927, demolida e reedificada
mais a nascente, conservando-se-lhe a primitiva forma hexagonal e o
ex-voto de N. Senhora Aparecida, donde o nome antigo, embora hoje
se veja dedicada a S. João Baptista rn.

Sobre o nome do autor do mapa, nada se sabe. Pertence hoje a
José Sá Ferreira, tendo sido, anteriormente, do pintor Júlio Gonzaga
Ramos (1868-1945) .
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Quanto à datação, sabe-se ser posterior a 1834, data da extinção
das ordens religiosas, pois nela já se assinala o Combento de Grijó
extincto 158•

3.3.3- As cortes e o governo interessam-se

O século passado não nos deixou, apenas, o mapa que acabámos
de ver como um sonho a realizar. Também nos jornais do tempo nos
ficaram ecos perdidos dos discursos dos deputados, pois a obra seria
de interesse nacional. «Na sessão das Cortes de 25 de Abril de 1821,
leu-se uma memória sobre a abertura de um canal entre Ovar e o
Porto» 159. Foi J. P. Mijoule que apresentou o projecto da construção.
Também na 157.' sessão do Soberano Congresso Constituinte, levada
a efeito em 13 de Agosto do mesmo ano, Pedro Julião lera uma «me
mória sobre as vantagens de um canal desde Ovar até ao Porto» Ho.
E parece que tudo ficara por aqui.senão quando anos depois, a ideia
seria retomada pela Associação Comercial do Porto, propondo em
9.6.1835 ao ·Governo a abertura «dum canal, que comunique o rio Douro
com a Ria ·de Aveiro e Rio Vouga e encanamento deste rio até S. Pedro
do Sul». Os poderes constituídos não ficaram desinteressados. A rainha
O. Maria li mandou logo fornecer os esclarecimentos solicitados. atinen
tes à grandiosa obra, exortando a Associação «a que continue a dirigir
a sua atenção e o seu zelo para obras de tão reconhecido interesse
público, oferecendo-lhe, se assim o julgar convenientemente a coopera
ção do Governo ,e empregados que possam fazer os nivelamentos,
levantar o plano e executar os mais trabalhos preparatórios que a habili
tem a empreender obra de tamanha utilidade e proveito nacional» 161•

Este projecto, escusado será dizê-lo, não passou de um sonho que
nunca chegou a concretizar-se, não obstante o brigadeiro de e·nge
nharia, José Carlos de 1Figueiredo, ter feito um reconhecimento para
examinar a possibilidade do canal.

A ideia vemo-la viva em O Commercio do Porto, de 28 de Dezem
bro de 1859. Um seu constante leitor lembrou-se de enviar ao jornal
uma carta, incitando os futuros deputados pelos círculos do Porto e
Aveiro a empenhar ..•se no Parlamento por uma obra de tanta impor
tância que «não é um pensamento novo», admirando-se de não se ter
já no passado iniciado. Acha-a «não tão dispendiosa como muitos
imaginam e havendo além disso facilidade na sua execução ... » Se era
tão fácil e não tão dispendiosa, porque não a executou? ...

3.4- Desastres memoráveis

Vimos ser perigosa a travessia da Barrinha. Certamente que no
inverno dobravam a•s dificuldades. Ficaram-·nos na história dois graves
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desastres, ocorridos precisamente nesta estação do ano, o último dos
quais, contudo, de menor monta, devia ter pressionado as autoridades
para a construção da última ponte.

Fazendo a travessia de barco, aqui viram a morte, vindas do Porto,
para a Murtosa, treze pessoas, onze das quais do sexo feminino. O
terrível naufrágio que enlutou tantas famílias deu-se a 22 de Janeiro
de 1725, desconhecendo-se as causas 162.

Também em 27.1.1852, «estando a Marinha muito cheia», pelas
duas horas da tarde, vindo do Porto para Aveiro, donde eram naturais,
o capitão de marinha mercante, José Nunes da Maia e seu marinheiro,
José Pinheiro, embarcados com «duas bestas que traziam ou em que
vinham a cavalo», devido a um «grande tufão», voltou-se o barco no
regueirão. Com eles vinham o almocreve de Ovar, alugador das caval
gaduras, o respectivo barqueiro de Paramos e seu filho. Tudo ficou
sepultado naquele grande charco, salvando-se, apenas, os dois últimos.
Este desastre foi comunicado pelo administrador da Feira ao respectivo
governador civil, em 9 e 1O de Fevereiro 163•

3.5-Pontes

3.5.1- Pontões sobre o rio

Uma ponte compreende-se com uma ligação entre duas margens,
para facilitar o trânsito. Ora havia o caminho do nascente ao poente;
da longa data, terão sido construídos, em Esmoriz, sucessivos pontões
sobre o rio que do sul se mete na Barrinha, para o povo se deslocar
ao mar, cujas fainas piscatórias já se documentam, a partir de 1315 "".

De 1774 a 1824. temos as contas da confraria do Subsino, entre as
quais:

1774 - «nas pontes oue se fizeram na Marinha, 1.330 reis 165.

1872 - «de compor a ponte da freg!:'esia que vai para o mar
330 reis rnr..

Advirta-se que pontes ou ponte eram uma só - a «ponte da fre
guesia», em madeira. Aparecem nove menções do conserto do pontão,
devido à pouca solidez dos materiais empregados.

À pergunta «se tem ('Esmoriz) pontes de cantaria», respondeu-se
em 1758 na Memória Paroquial: «não há que respondem H•1•

Para resolver o probelma do acesso à praia, pagou a Câmara da
Feira em 11.X.1867 a Manuel Pinto, de Santa Cruz, Esmoriz, 6$350
reis «de uma ponte de pinheiro no rio da marinha» 168•
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O actuat pontão na estrada do mar

O antigo pontão na estrada do mar, visto do Sul
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Esta documentação refere-se a sucessivos pontões que intersecta
vam o caminho da Aldeia para a praia, ainda em uso.

A actual estrada do mar, ao sul do referido caminho da Aldeia,
começou a abrir-se, antes de 1905, e foi-se fazendo com muitas difi
culdades, à mercê das viragens políticas da época. Pronta até à linha
férrea, em Agosto de 191O, aí adormeceu durante anos. O último lanço
com sua ponte foi concluído e macadamizado em 1917, sendo inaugu
rada a estrada em 2 de Setembro. Em 1942, ruiu a sua primeira ponte,
construindo-se a actual.

3..5.2- Ponte de 1806

Relativamente à ponte que servia a estrada de Ovar ao Porto pelo
areal, há conhecimento de duas, no rolar dos tempos, a de 1806 e a de
1854. Naquela data, sobre o «braço de águas que a mesma lagoa mete
no mar, anda fazendo o regedor da Casa Porto uma grandiosa ponte
para a gente poder passar que vem da vila de Ovar para a cidade do
Porto» m.Sobre a sua qrandiosidade nada se sabe, porém foi construída,
visto que, anos depois, em virtude de um aviso régio, a Intendência
Geral da Polícia da Costa e Reino ordenou ao corregedor da Câmara
Municipal da 'Feira que utilizasse do cofre das sizas 300$000 reis metal
«para a refação da ponte da Barrinha», o que mandou executar na
sessão de 27.5.1812 17º.

Se em 1812 já era preciso proceder à «refação» da «grandiosa
ponte», quanto tampo se aguentaria, após as obras de restauro? Tudo
ignoramos, mas, certo, não muitos anos, pois uma constante destas
pontes da lagoa é a sua caducidade. Simplesmente sabemos que em
1852 já não estava transitável, doutro modo não se teria dado o desastre
acima dito.

3.5.3- Ponte de 1854

Querendo fazer desaparecer o risco de vida que corriam os vian
dantes, o governador civil de Aveiro oficiara ao ministro das Obras
Públicas a urgência da construção de «uma ponte de madeira com
encontros de pedra», para «remover as dificuldades que na estação
invernosa ali encontra o trânsito público». Como, porém, o director
das Obras Públicas de Aveiro tivesse informado o Governo de a
estrada de segunda classe, de Ovar ao Porto, não devia passar pela
Barrinha, declarava a rainha D. Maria li, em 31.8.1853, que a ponte
teria de ser feita a expensas do Distrito, pelo que a respectiva Junta
Geral, à face da lei de 23.7.1839, votara para a obra, orçamentada em
3.100$000 reis, a quantia de 1.600$000, esperando receber dos respecti-
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vos populares 1.500$000, em materiais e transportes. A autorização
da rainha tem a data de 31.8.1853 171.

Logo em 17 de Setembro, o governador civil oficiou à Câmara da
Feira a construção da obra projectada, convidando-a a concorrer com
madeiras dos pinhais concelhios e bem assim com os serviços e trans
portes prestados pelo povo. Esta, desde a primeira hora, colaborou
com a melhor boa vontade, movimentando as respectivas Juntas de
Paróquia. Em 22 do dito mês, oficiou à de Cortegaça, «a cargo de
quem se acha um pinhal público, para esta se prestar a cortar-se nele
a madeira que for possível». No dia imediato, o administrador da Feira
informava o Governo Civil de Aveiro ,que julgava pública a mata de
Cortegaça, que tinha sido da extinta Casa do lnfantado e, agora, era
usufruída por esta Junta 172. Em 30, diriqiu-se a Câmara aos juízes
eleitos de Anta, Silvalde, Paramos, Esmoriz, Cortegaça, Riomeão, Paços
de Brandão, Macsda e Oleiros, dizendo-lhes do projecto e ordenando
«faça com que todos os moradores dessa freguesia concorram com
serviços e transportes, devendo o juiz cumprir as ordens transmitidas
pelo engenheiro director das Obras rPúblicas do Distrito» 173. Na mesma
data, nomeava nas ditas freguesias comissões de apoio, compostas do
pároco e de dois paroquianos influentes. A de Esmoriz, p. ex.º, com
punha-se do P.e José Rodrigues de Almeida Cardoso, António Joaquim
Marques de Castro, cirurgião, e Manuel Francisco de Almeida 174•

Em Outubro, tendo enviado o Governo Civil ao administrador da
Feira a escritura de fiança para a arrematação da obra, verificou-se que
o fiador, Bernardo Joaquim Belinha (?), não oferecia garantias bas
tantes m, porém tudo se resolveu, pois a 15 de Novembro já se encon
travam começadas as obras 176; Ricardo da Maia Romão era o condutor
oficial dos trabalhos 177. Os regedores das freguesias vizinhas recebiam
ordens para aprontarem entre todas 60 carros diários para o transporte
de pedra 178•

No ano seguinte de 1854, na primeira semana de Março, vieram
204 carros de saibro, sem falar nos de areia; na segunda, 50, na última,
124 de pedra, 177 de saibro e 112 de areia. O administrador do concelho
aparecia no local, junto dos regedores e trabalhadores, dando suas
ordens 179•

Quanto a madeiras, «em atenção à distância que há da mata ao
local da Barrinha, mais de um quarto de légua e ser toda de areia grossa
e cansar o gado», foram, apenas, lá cortadas 81 árvores 180. É de crer
que a mata em referência tivesse sido a da extinta Casa do lnfantado,
em Cortegaça.

Rapidamente se tinha levantado a ponte, uma ponte pênsil, com os
seus quatro arcos, transitável já em Agosto, embora não concluída 181.

Vejamos o seu enorme movimento:
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No mês de Agosto transitaram na estrada de Ovar ao Porto 563
cavalgaduras menores e 1.252 maiores, sem carga; 744 menores e
2.553 maiores com carga; 32.763 passageiros. Em manada: 550 aves,
255 carneiros, 239 porcos, 68 cavalos e 324 bois. Sete diligências, 11
liteiras, 3 carruagens de 4 bestas, 19 de 2, 48 carros de bois e 4.365
de 2 =.

Ainda em 15 de Setembro, não estava totalmente pronta. Restava,
então, fazer «as avenidas ou rampas de um e outro lado ( ... ) a-fim-de
que a ponte seja transitável para toda a espécie de transportes e o seu
rendimento suba, do que presentemente produz» m.

Porque as rampas não constavam da empreitada, houve nova
arrematação. Entretanto pararam as obras e meteu-se o inverno. Conti
nuaram suspensas, depois, devido aos trabalhos agrícolas, se é que a
causa não foi outra, e de fundamento político. Em Aveiro, o governador
civil, Antero Albano da Silveira Pinto, o homem a quem se ficou devendo
tão valiosa obra 124, era violentamente ridicularizado em O Campeão do
Vouga, de Aveiro, por questões políticas, alheias, aliás, à referida ponte.
Talvez o falecimento do condutor dos trabalhos em 14.8.1855 viesse
também complicar o andamento das coisas. O certo é que, em Novem
bro, aquele jornal, em palavras serenas, assim escrevia: «chamamos a
atenção do sr. director das Obras Públicas e também do sr. governador
civil para o estado da ponte da Barrinha. Afiança-nos pessoa de crédito
que aquela obra se acha grandemente danificada, não prestando segura
viação, sendo, pelo contrário, um precipício para o viandante 12e;.

10 esmorecimento reinava, ainda, em 28.7.1856. data em que tudo
continuava parado, paradas as rampas, se é que algum dia começaram
a ser construídas. Não obstante, a ponte, mesmo assim, afirmava o
governador civil, oferecia trânsito seguro e fácil, a qualquer hora, a
peões, cavaleiros e transportes 18~.

Esta obra de viação levada a cabo pela Junta Geral do Distrito,
com o auxílio das Câmaras da Feira e Ovar, foi tarefa nada fácil. O arre
matante abandonara a obra, por temer grande perda. Tendo sido conti
nuada pelos seus fiadores, houveram um prejuízo de 400$000 reis,
«porque as enchentes da maré ums vezes levavam para meia légua de
distância e mais do local da obra os materiais nele depositados; outras
impediam que se progredisse nos trabalhos da construção dos alicerces
dos pegões». Os fiadores não puderam concluir a obra, dentro do prazo
estipulado, pelo que o governador civil os isentou da multa convencio
nada, sujeitando-se a repor à sua custa a importância das penalidades,
«pois que esse prejuízo me fica sobejamente compensado pela satis
fação que sinto de haver concorrido para que este distrito fosse dotado
com aquela obra, a qual permitindo o livre trânsito pela melhor estrada
que presentemente temos de Ovar ao Porto, a toda a hora do dia e
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noite, e não só a passagem, como a todo o género de transportes -
livrando aqueles do perigo de serem ali roubados e maltratados até
pelos próprios barqueiros, como algumas vezes sucedia - extinguindo
uma causa permanente das moléstias de que frequentemente eram
vítimas os pobres habitantes daqueles sítios que, em razão do seu
modo de vida, ali passavam quase todos os dias e eram obrigados a
entrar na água carregados e cobertos de suor, o que a muitos deu
em resultado a morte imediata ou a absoluta impossibilidade de conti
nuarem a trabalhar em todo o resto de seus dias e que fazendo enfim
desaparecer o risco de vida que corriam naquele ponto os passageiros
não pode, por todos estes motivos, deixar de ser a dita obra consi
derada como uma das mais interessantes para este distrito l87.

Por portaria de 23.3.1859 do Ministério das Obras Públicas, foi
entregue à Câmara Municipal da Feira, porém, um mês depois, ainda
não tinha sido empossada ... e em 20 de Maio ainda trazia obras, pois
o mandado n.º 130/1859 é referente ao pagamento da «despeza feita
na ponte da Barrinha, desde o dia 4 de Maio, até o dia de hoje». Parece
que as obras deveriam estar, agora, concluídas 183•

D. Fernando, regente de Portugal, sancionara o decreto das Cortes
Gerais de 30.6.1854 pela carta de lei de 3 de Julho, autorizando a
cobrança da portagem «logo que a ponte esteja inteiramente concluída».
Seria «o produto destes direitos aplicado para indemnização das despe
zas feitas com a construção dela, da estrada contígua e do cais de
Ovar».

Eis a tabela das portagens:

«Passageiros a pé
Passageiros a cavalo em cavalgadura maior
Passageiros a cavalo em dita menor
Carga em cavalgadura maior ...
Carga em cavalgadura dita menor
Carros de um boi ou besta
Carros de dois bois ou bestas
Carros de quatro bois ou bestas
Carros de seis, ou mais bois ou bestas
Sege ou carrinho de duas rodas - com uma besta
Sege ou carrinho de duas rodas - com duas bestas
Sege ou carrinho de duas rodas - com mudas
Carruagem de quatro rodas com duas bestas ou mudas
Carruagem de quatro rodas com quatro bestas
Carruagem de quatro rodas com quatro bestas, c/ mudas
Diligências ...
Liteiras
Manadas de gado vacum, cavalar ou muar, por cabeça
Rebanhos de gado lanígero, caprino ou suíno, idem ...

5 reis
20 ))
1o »
20 ))
1o »
20 ))
30 ))
40 »
60 »
50 ))
60 ))
70 ))

120 ))
140 »
160 »
100 ))
80 ))
5 ))
2 » 189
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Começou-se a proceder-se à portagem, como acima se depreendeu,
sem a ponte estar concluída. Por outro lado, a tabela não era fixa, pois
pagava «cinco reis cada pessoa e ora mais, quando a lagoa se enche,
por não correr ao mar» 190• 'Em 1856, a portagem não deu mais em
hasta pública, que 50$000 reis, pelo que não foi entregue; em 1860,
rendeu, apenas, 30$000 191•

A ponte foi sonho de pouca dura: o caminho de ferro fizera-lhe
grande concorrência 192, sendo, agora, deixada à sua sorte. Não encon
tramos da parte das autoridades governamentais, distritais ou cama
rárias, nenhum gesto, nenhuma iniciativa, de consideração, pensando
no seu restauro, na sua conservação. Em 20.4.1864, Francisco Pereira
da Silva, de Paramos, comprou por 9$000 reis «as madeiras velhas da
ponte da Barrinha» 193. Agora é a vez da pedra: em 5.6.1867, vendeu-se
na vila da 'Feira «uma porção de pedra» da «extinta ponte da Barrinha
de Esrnoriz». Em Outubro de 1871, mais pedra se retirou da «ponte
deteriorada da Barrinha para o caminho vicinal que se abriu da estação
de Esmoriz à costa desta freguesia» 194. Marques Gomes escreveu em
1877 que da extinta só restam os pêgões em pedra; em 1937, além
destes. ainda se conservavam 24 pranchões espetados no lodo 195.

Voltava-se, agora, a Câmara ·feirense para a «obra do passeio para
a Barrinha, uns 361 rn.. que começava no campo dos moinhos. «Obra
de tanta vantagem para esta freguesia», foi arrematada em hasta
pública, em 7.6.1865, por Valentim da Costa Ribeiro, da Feira, por
179$900 reis, porém só em Novembro do ano seguinte se principiara,
estando concluído, um ano após; tinha uma pequena ponte isu.

4. - Coutada ou devassa

4.1 - A lagoa das contendas

A lagoa foi pomo permanente de discórdia, a partir do século XII!.
Os múltiplos pleitos judiciais que, no decorrer dos tempos, contra
puserem a casa senhorial dos Pintos (morgado de Paramos) à freguesia
de Esmoriz ou à de Paramos e, ainda, ao convento de Pedroso (e seus
sucessores, os jesuítas de Coimbra, e, depois, a Real Mesa Censória)
tiveram sempre como móbil, o querer aquela casa coutar a caça, a
pesca e a apanha do moliço, sem falarmos já da sua pretensão sobre os
maninhos e terras de Pedroso.

Segundo as inquirições de D. Denís, a lagoa era coutada indevida
mente por Afonso Martins Madeira, de Esmoriz. e João Nogueira, de
Paramos, em 1288; segundo a sentença da inquirição, era pública. Eis
o texto:
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1955- Restos de um dos pegões da ponte da Barrinha

Resto« da ponte antiga da Barrinha
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«en huum loguar que he dele da freegesia de Esmoriz e dele da
freegesia de Corteguaça, contra o mar, a huma laguoa que era deuasso
e a que ujam os homens dei Rey e os outros da terra colher ocoreçil
e a carregua pera cobrir as casas e o junco e a madeyra, e pescauarn
hj os que queriam pescaren huum porto que se hj ffaz, tan ben os dei
Rey como os da terra; e ora nouarnente. des. XV. anos aaqua, Affonso
Martijnz Madeyra e Joahn Nogueyra queren diçir que he da onrra deles
de Paramhos e dEsmoriz, e fazem ende onrra nouamente que nom
leiam hi colher o coroçil nem no junco, nen na carregua aos homens dei
Rey nen aos outros da terra, sse nom per alguo, e leuam ende quatro
dineyros de quada fejxe e fazem ende onrra; e disseron ainda que
daquelle porto que sse hi faz, que devia sser dei Rei e em que saiam
pescar os homens. que leuam ia ora nouamente deles o nauhã·o e nom
nos lejxam hi pescar sse nom soia seer quinhorn. e chamam no per
ssa onrra des. XV. aqua, e pero disseram que todo soia seer deuasso:
e alguns homens disseram que, sse el Rey lhis ergisse força dos caua
leyros que lhis nom fezessem mal, que lhj dariam logo. XXX. ljbras pelo
dreyto que el Rey hi ha; e disseram ainda que, segundo qual porto sse
hj faz, que creem que a pouco de tempo ualha ai Rey mays de C. ljbras,
e todo este era deseuado en que gareciam os homens dei Rey e os
seus outros da terra, e de todo feçeron estes caualeyros onrra delo
tempo de suso dicto».

'Esta queixa do povo mereceu do rei a sentença seguinte:
«Todeste logar seia deuasso e nom no defendam estes filhos

dalgo per razom donrra de ssuso dita nem leuem ende os dinheiros
que leuam do junco e do corozil nem no nauão. E do porto faça el Rey
o que teuer por bem e nom aiam os filhos dalguo, cum esse porto que
adubem, sa hu quer que esse porto abra dei Rey deue sseern 197.

Com efeito, do seu poderio sobre a Barrinha, estas duas casas
nobres foram, segundo a tradição, os «primeiros juizes do compro
misso», competindo-lhes, quando esta inundava as terras de cultivo,
mandar recado às duas freguesias para a abrirem ao mar, como acima
se disse, porém, extintas, passou o compromisso, legítima ou ilegítima
mente, para João Gonçalves Cerveira e: depois, para os Pintos
- que fizeram correr rios de tinha, para defender os seus direitos.

A documentação biblioqráfica para o presente estudo consta dos
seguintes manuscritos:

A - Os Pintos e Pedroso:

A.N.T.T. - Pedroso li, maço 33, n.º' 1-8.

Aires Pinto é processa-do em 1550, por pretender apossar-se de
terras do mosteiro de Pedroso e de baldios.
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B - Os Pintos e Paramos:

A.N.T.T. - Casa do fnfantado, Feira, maço 24, proc. A e proc. B.

Referem-se às contendas havidas em 1744 e 1806, respectivamente
por Aires Pinto Henriques Freirede Albuquerque e D. Violante Pinto
de Meneses contra o povo de Paramos.

C - Os Pintos e Esmoriz:

A.IP.E.- / - Questões entre os morgados de Paramos e os mora
dores de Esmoriz, por causa da Barrinha.

- li - Questões do abade de Esmoriz com o morgado de Paramos,
por causa da Barrinha.

- li - Questão entre os moradores de Esmoriz e o morgado de
Paramos, por causa da Barrinha.

- Sentença cível dei absolvição da instância dos réus, o juiz da
igreja de Esmoriz, Marcelino João, António Francisco e os mais mora
dores da dita freguesia contra o autor, Aires Pinto Henriques, da honra
de Paramos.

Estes três primeiros manuscritos referem-se ao pleito entre as
partes, começado em 1730. No primeiro, encontra-se incompleto o
origina'! da argumentação do advogado de Esmoriz, no tribunal da
Coroa, em Lisboa. No terceiro, temos, integralmente, em cópia, o referido
texto. No segundo, a carta de sentença, em 103 v folhas. No último,
o derradeiro grito judicial, cuja sentença é de 1777, contra o morgado.

*
* *

Para se julgar da dificuldade que tinham os advogados em manusear
tamanha documentação, aqui ficam umas amostras. Os autos do pleito
de 1744 entre o morgado e os jesuitas e moradores de Paramos tinham,
pelo menos, as folhas seguintes:

Autos principais ... ... . .. ... .. . ... ... .. . 1.434 folhas
Apenso 1.0 ••• ... ... . .. ... . .. ... ... ... .. . 522 »

» 2.º ... ... ... ... . .. . .. ... ... ... ... 293 ))

» 3.º ... ... . .. ... ... ... ... ... . .. ... 80 »
)) 4.º ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 59 »
)) 5.º ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... . .. ? »
» 6.º ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ? ))

)) 7.º ... ... ... ... . .. . .. . .. ... ... . .. 1.300 ))
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Há, na verdade, razão para alguém se queixar do «volumoso pro
cesso e assim dos seus volumosos apensos» 193, mais de 3.688 folhas ou
7.376 páginas.

Os autores do pleito de 1730, entre o mesmo morgado e os mora
dores de Esmoriz e seu abade, tinham, pelo menos, 1.707 folhas ou
3.414 páginas ... e a carta de sentença 103 v. folhas ou 207 páginas ...
Também não admira que o advogado dos réus se referisse a este «feito
volumoso e com documentos mui terríveis de se ler» 199•

4.2- Esmoriz e a Casa de Pcrnmos, no séc. XVIII

Aires Pinto Henriques Freire de Albuquerque, herdeiro de uma
«casa nobre e antiga, mais com poder e respeito, do que com justiça»
procurou coutar toda a lagoa, seguindo o exemplo dos seus maiores 200.

«Homem régulo, poderoso e prezado de valente», utilizando armas
de fogo e ameaçando matar, «costumado a executar 'seus arneaços.
como tem feito muitas vezes, dando, espancando e mandando dar,
espancar pelos seus criados» 201 violentava a posse pacífica dos mora
dores de Esmoriz. Os de Paramos não tinham melhor sorte, a ponto de,
em 1758,o seu pároco, sabendo que o morgado tinha ganho contra eles
um pleito judicial em Lisboa, deixar escrito que, se os juízes não ten
dessem aos embargos dos paramenses, ser-lhes-ia «mais conveniente
mudarem de terra» 202, tal a prepotência de que estavam a ser vítimas,
impedindo-lhes o uso da lagoa, dos logradouros e do rio de Paramos,
«dizendo que tudo é seu e que se as mulheres quiserem lavar as roupas
lhe hão-de pagar um tanto por cada camisa e dizendo-o por outro
modo, que por modéstia não digo, aterroando e atemorizando a estes
pobres, com várias violências e armas» 203•

Eis o retrato de um régulo que investe contra o povo humilde de
Esmoriz e, ao fim de longos anos de luta, cai vencido!

As linhas que se vão seguir nasceram da leitura da carta de sen
tença do pleito e da defesa do advogado dos réus, cremos que o Dr. Ma
nuel António Viegas de Miranda, no tribunal da Relação e Casa da
Suolicação de Lisboa.

Em. 12 de Janeiro de 1731, apre-sentou o morgado um libelo na
Feira contra os moradores de Esmoriz, em que se dizia senhor da lagoa,
parcela da sua quinta. proibindo nela, sem licença sua, a pesca, a caça
e a apanha do moliço, sob pen de 200 cruzados, conforme a sentença
de 1622. Afirmava nela que seus antepassados arrendavam a caça e o
moliço; quanto à pesca, autorizava-a a meias, em toda a lagoa sem
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impedimento, e, quanto ao moliço, os reus andando sem licença sua,
vendo-o, logo fugiam 2º4•

Após uma vistoria ao local, em 16 de Julho de 1735 pelo juiz de
fora, o dr. António dos Santos de Figueiredo, foi proferida sentença,
julgando-se «carecer o autor da acção intentada pelo que respeita à
freguesia de Esmoriz» 205. A sentença foi confirmada pelo ouvidor da
comarca, em 20 de Março de 1738, e o morgado condenado em todos os
autos, pelo que apelou para a Relação do Porto, onde «ostentou todo
o seu poder por todos os caminhos», conseguindo sentença favorável,
em 13 de Novembro de 1739 206•

Sentindo-se os reus espoliados da sua posse imemorial, apelaram
para a Relação e Casa da Suplicação de Lisboa, onde «logo o suplicado
(o morgado) entrou com tanta celeridade que impedindo o tempo
necessário ao advogado dos suplicantes (os moradores de Esmoriz),
querendo-o sufocar na sua alegação, para que o não tivesse em mos
trar a sua justiça» 207, i.é, não se lhe dava tempo bastante para estudar
um processo tão volumoso e ver a injustiça de que estavam a ser
vítimas os reus. Por outro lado, para que estes mais embaraçados se
sentissem, o morgado, por pessoa subornada, desviara-lhes certos reque
rimentos 208. Como amostra ainda da sua má fé, encontrava-se o pro
cesso truncado em várias partes. Ora, se não tivessem sido revoqadas
determinadas sentenças que junta, relativas a pleitos antigos, não se
lhes teriam arrancado certas folhas 209.

Seguiu-se a sentença em 27 de Junho de 1741, mandando-se cum
prir a da Relação do Porto e condenados os reus 210• Corriam estes
grandes riscos de perderem seus diretios. De Pascoal Pimenta, alcaide
-mor de Barcelos, irmão do abade de Esmoriz, O. Bento de Assunção
Pimenta, ficou-nos uma carta, dirigida ao sagaz dr. Manuel António
António Viegas e Miranda, datada de Esmoriz, a 17 de Novembro de
1741, em que refere ter-lhe escrito 1Fr. José da Gama «que já desco
brira que o figurilha (o morgado) comprara o Ministério e sabia por
onde a nau ,fazia água, se nos parecia, sendo necessário. se fizesse o
mesmo, que lhe respondemos que sim e nisso. ficámos, sendo que eu
antes comprara da melhor vontade quem o vendesse ao Soberano» 211.

Ao lado dos seus fregueses, entra, agora, na questão, defendendo
os dirigentes da sua igreja o abade de Esmoriz. Pensou-se também em
agregar contra o morgado os senhorios dos prazos de que os reus
eram enfiteutas e a donatária da lagoa, a condessa da Feira, mas
parece nada se chegou a concretizar 212•

O advogado prova que a sentença da Relação do Porto era nula, por
ser o libelo sobre bens de raiz e não terem sido citadas as esposas dos
reus; e, sendo proferida contra menores, sem citação, habilitação e
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curador in iltem e, contra mortos (à data da sentença já tinham falecido
seis dos reus), era igualmente nula. Também contra o direito tinha sido
julgada a posse da lagoa, seguindo-se o respectivo auto, sem citação
e conhecimento da donatária, a condessa D. Joana Forjaz Pereira de
Meneses 213•

Foram notáveis os embargos apresentados pelo abade de Esmoriz
e pelos menores. Não obstante, o advogado dos reus ter apresentado
alguns artigos dos embargos com «menos atenção e curiosidade»,
merecendo-lhes a condenação de 30$000 reis, teve a alegria de ver
proferida pela Casa da Suplicação, em 12 de Junho de 1742, sentença
favorável: «portanto mandam que os embargantes (os moradores de
Esmoriz) se conservem na posse da dita lagoa, enquanto está nos
termos da freguesia de Esmoriz, revogada nesta parte a sentença
embargada» '214•

Não se dando por vencido, o morgado embargou a questão. Era
seu advogado o dr. Heitor Gonçalves da Silva. Voltaram, de novo, à
carga as partes de Esmoriz com embargos, assinados por Proença.
Finalmente, em acórdão de 25 de Janeiro de 1744, ordenava-se o cum
primento da sentença embargada e a demarcação das lagoas com
marcos grandes pela vala antiga, para não haver mais contendas.
Foram condenados os de Esmoriz e seu abade nas custas 215.

Terminou aqui a contenda 210, porém em 1748 levantou-se o mor
gado a dizer que o processo tinha sido viciado. citando-se as partes. O
auto de exame tem a data de 5 de Agosto de 1776. No mesmo ano,
em 1O de Novembro, 27 moradores esrnorizenses, entre os quais o
alferes José Pinto Ferreira, de Quintãs-Esmoriz, constituíram seus pro
curadores no novo pleito o dr. José Monteiro Carvalho e Oliveira e o
agente Bento José Dias, ambos de Lisboa 217, e em 16 de Dezembro
seguinte, 63 moradores, assinando 22 e os restantes de cruz, consti
tuíram seu procurador na mesma questão ao dr. Inácio Xavier da Silva
Palma.

O referido auto de exame foi sentenciado pela Casa da Suplicação
em 24 de Abril de 1779. julgando não provada a alegação e condenando
o morgado a pagar, dentro de 24 horas, aos moradores de Esmoriz e
seu abade 55$430 reis, de custas 213•

Ao mesmo tempo que agitava Lisboa contra Esmoriz procurava, por
outro lado. o morgado, como leão moribundo, dar os últimos rugidos
no tribunal da Feira. Foi assim que, em 18 de Setembro de 1776, se
larnbrou de notificar o juiz da igreja de Esmoriz e mais moradores, para,
sob pena de prisão, tirarem da «lagoa chamada de Paramos» os seus
barcos de pesca e não apanharem moliço, pois vinham-no a «perturbar
a sua posse». Em Janeiro seguinte, foi citado o autor para exibir o reque-
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rimento por onde tinham sido notificados os reus. Não comparecendo,
nem o apresentando, foram estes absolvidos e aquele condenado nas
custas, em 1 de Março de 1777 219•

4.3 - Mais de uma vintena de pleitos

A Casa dos Pintos esteve envolvida, no correr dos tempos, em
numerosas contendas, cujo conhecimento, por vezes bem fugaz, nos é
dado pelas travadas em 1600, 1730, 1744 e 1806.

1403 - Sentença a favor de um ascendente de Aires Pinto Hen
riques Freire de Albuquerque, em pugna com o mosteiro de Pedroso,
que, em Paramos, tinha alquns casais 220•

1448 - Na questão de 1744, a Casa dos Pintos apoiava-se nesta
sentença, para obrigar os paramenses a prestar-lhe geiras, esquecida
de que tinha sido revogada em 1600 221.

1519 - Sentença de crime contra Aires Pinto, relacionada com a
posse dos direitos de caça e pesca na laqoa. Saiu absolvido, sem
contudo, se provar a posse. O rei D. Manu:.:I mandou inquirir e o reu
desculpou-se do crime «pela suposta posse antecedente que, ainda
que injusta, bastava para o livrar do crime ( ... ), mas não para que,
conforme o direito, tivesse adquirido a posse dos direitos reais de
pescar, caçar e proibir e. por isso, mandando o mesmo senhor fazer
o foral ( ... ) não só dispôs contra a chamada posse do agarvado e
seus antecessores ( ... ), mas nem os antecessores do agravado vieram
com embargos alguns, fundados em posse imemorial, como viriam se
a tivesse» 222•

1550 - O mosteiro de Pedroso pleiteava com os Pintos, por se
terem apoderado de 8 ou 10 vessadas de terra maninha na Marinha 220•

1566 - Sentença a favor dos Pintos, invocada num acórdão da
Casa da Suplicação de 1806 e relativa aos direitos sobre a lagoa 221•

1570 - Os jesuítas de Coimbra, a quem, agora, pertencia o mos
teiro de Pedroso, intentaram contra os Pintos «muitos pleitos sucessi
vos». Tal «quantidade de sentenças» foi «sobre a isenção dos montados,
pescado, casas da dita alagoa e aves» e começaram. a partir da
1570 225. Impossível saber-se datas; não obstante, vejamos esta citação:

«Ü que tudo evidentemente, diz o advogado de Esrnoriz. na questão
de 1730, se confirma por tantas e inumeráveis sentenças que nisto
mesmo, e sobre isto mesmo, alcançaram os padres da Companhia a
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respeito de todos os seus caseiros dos seus casais e prazos que tem
naquela freguesia de Paramos contra Álvaro Pinto Henriques, pai do
agravado (Aires Pinto Henriques Freire de Albuquerque), para que não
pudesse proibir aos tais caseiros o pescar e caçar na dita lagoa e nem
lhe levasse quarto do pescado, como se vê f'ls. 782 e das mais tis.
785, tis. 787, tis. 796, cujas sentenças bastam para excluírem a chamada
posse do agravado, por serem a favor de parte daquela universalidade
ou comunidade e por elas se ficaram os aqravantes (os moradores de
Esmoriz) conservando ·na sua posse ( ... ), quando mais sendo tantas
quantas se acham tis. 795, tls. 799, tis. 801, tis. 808, tis. 811 e tis. 812,
por diversos anos e por diversos actos, pelos quais se prova a contra
dição, impaciência e não aquiescência, tanto assim que até lhes anu
laram o tombo pelo qual tinham usurpado em muitas terras aos mora
dores, como se vê, Hs. 791 e fls. 792, e lhe desfizeram as dernarcaçôes
com que pelo seu poder se tinha intrusado em muitas cousas perten
centes ao povo, como se vê da sentença, fls. 819 até 825 ( ... )»m.
Serão talvez umas 11 sentenças ...

1570 - Os moradores de Esrnoriz venceram na Casa da Suplicação
de Lisboa, declarando-se públicas as lagoas das suas freguesias 227•

1576 - A Casa de Paramos alcançou sentença favorável sobre
maninhos 228•

1577 - Sentença a favor da Casa de Paramos, invocada num acór
dão da Casa de Suplicação, em 1806, e relativa aos direitos sobre a
lagoa 229.

1593 - Sentença a favor da Coroa contra a Casa de Paramos. Os
habitantes desta freguesia «podiam usar livremente da lagoa, de seus
montados, pastos e terras» 230•

1600 - «E se julgou que o dito reu não demarcara a sua quinta,
senão toda a freguesia (em 1583) e metera dentro os maninhos do
concelho e as propriedades alheias que na dita freguesia estavam» 231•

Defendendo os seus bens, os jesuítas processaram a Casa dos Pintos
contra a qual levaram a melhor na Casa da Suplicação. Em 1601, foi
demarcada judicialmente a Quinta dos reus, restituindo-se os baldios
ao povo ·e em 1606 mandou-se «arrasar a maior parte das tomadias
e se julgou que não podia impedir os ditos montados». E mais ainda.
«Na execução desta sentença foram restituídos estes moradores (de
Paramos) a liberdade que os antecessores do embargo (Aires P. H. F.
de Albuquerque) lhe tinha usurpado, tratando-os como servos e que
rendo-se fazer deles e de seus bens e usos senhores absolutos, sem
título, sem pacto e sem convenção e sem doação, nem privilégio,
usurpando a jurisdição real» 232•
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1622 - Álvaro Pinto Freire obteve sentença, segundo a qual nin
guém poderia, sem sua licença, e sob pena de 200 cruzados, caçar,
pescar ou apanhar moliço na lagoa 233•

? - O mesmo morgado levou Gonçalo Martinho .de Cortegaça,
à Casa da Suplicação de Lisboa, «julgando-se a lagoa por devassa» 231.

16... - O abade de Esmoriz, João de Pinho, e seus fregueses
processaram Pedro Pinto Freire e irmãos. Foram os reus absolvidos,
por se provar pelas testemunhas que tinham posse da lagoa e de
proibir a entrada de barcos nela 235.

16... -Álvaro Pinto Henriques «que (ainda) não era o sucessor
da quinta ou morgado», mas nela vivia, levou a tribunal um abade de
Cortegaça, por causa da lagoa. A acção restringiu-se «ao possessório
somente, por se conhecer muito bem que não havia título algum» de
propriedade. O reu foi condenado na Relação do Porto.

Ao processo de 1730 contra os moradores de Esmoriz juntou o
morgado, em cópia informe, este auto, após ter-lhe arrancado doloro
samente as primeiras folhas, no dizer do advogado contrário 230.

16 ... - No dito pleito de 1730, aduziu o morgado, como prova dos
seus direitos, um auto de posse da lagoa de António Pinto Freire, que
é nulo, por não se ter cumprido o despacho «apresentando sentença
ou título, na forma da Ordenação». A condição não foi cumprida 237.

- D. Rosa Maria Pinto, morgada de 1690 a 1715, alcançou sen
tença contra Manuel, pai de António Domingues, da Bouça - Paramos
- supõe-se que sobre os direitos da lagoa 2Rs.

? - «Lembrado estou de que no meu tempo [em que na Feira
foi juiz-de-fora] se litigavam já os seus fregueses com Paramos sobre
a divisão da lagoa e também recordo uma vistoria que nesta fiz.» 239.

1719 (?) - A Casa de Paramos processou Manuel Gomes, da
mesma freguesia, por caçar e pescar na lagoa."'O reu, combinado com
o autor, desistiu do pleito, passando daí em diante a jurar nas acções
judiciais, a favor do autor 24º.

172 ... -Aires Pinto H. F. de Albuquerque processou o P.e Manuel
Lopes da Silva por caçar na lagoa. Condenado na Feira, o reu apelou
para a Relação do Porto, vendo confirmada a sentença, porém, por
ser clérigo, se revogou quanto às penas cominadas, perdas e danos 24'.

1730 - António André, Manuel da Silva, de Esmoriz, e vários de
Paramos foram citados judicialmente por caçarem ·e pescarem na
lagoa 242, e, como continuassem, de novo, foram citados.
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1730 - O mesmo Aires. Pinto H. F. de Albuquerque pocessou os
moradores de Esmoriz por caçar, pescar e apanhar moliço na lagoa. O
seu abade, D. Bento de Assunção Pimenta, foi também parte, ao lado
dos seus fregueses, quando a acção estava na Relação e Casa da Supli
cação de Lisboa. O tribunal reconhecia que havia duas lagoas (e não
uma, apenas), mandava-as dividir pela vala antiga e dizia que os reus
tinham direito ao uso comum na sua lagoa de Esmoriz. O pleito terminou
em 1779, sendo o morgado condenado nas custas 243•

1744 - lgnora--se a data em que na Feira o dito morgado processou
os moradores de Paramos pelo uso da lagoa. Naquela data, apelarem
os reus para a Relação do Porto, juntamente com os padres da Com
panhia, de Coimbra, pretendendo que largasse a lagoa de Paramos, a
Marinha, a Vouga e o rio de Paramos. Entretanto os jesuítas foram
expulsos de Portugal e os reus perderam em 1761 na Casa da Supli
cação, não obstante, em processo similar, se ter já feito justiça aos
esmorizenses, no mesmo tribunal 244•

1776- O referido morgado notificou o juiz da igreja e mais mora
dores de Esmoriz, para retirarem da «lagoa chamada de Paramos» os
barcos de pesca e não apanharem moliço. Foram absolvidos >".

1806- D. Violante Pinto de Meneses, sucessora do morgado,
intentou tomar posse da marinha, Vouga, lagoa, rio e montados de
Paramos, em virtude de seu pai ter vencido a questão de 1744. Acon
teceu que, em 1806, os paramenses fizeram uma reoresantcçâo. nslo
dizendo da injustiça que os esmagava, por lhes terem sido revogadas
as sentenças de 1593 e 1600 e por aqueles bens, outrora dos condes da
Feira, serem da Casa do lnifantado 24ª. Parece que de nada lhes valeu,
pois em 21 e 22 de Julho de 1808, D. Violante e seu sobrinho, José
Pinto Henriques de Meneses, futuro sucessor da Quinta, subscreveram.
como primeiros outorgantes, duas escrituras, a primeira respeitante ao
rio de Paramos, a segunda a Marinha e à Vouga. Deste modo, arrenda
ram o rio de Paramos por 45 alqueires de trigo anuais a Manuel Alves
Luzes e mulher, como cabeças, e a 72 outros caseiros, quase todos
de Paramos. A Vouga e a Marinha foram arrendadas a 118 moradores,
quase todos também da freguesia, para roçar, apanhar estrumes, nascer
gado, «e usar dela na forma do costume». por 100$000 reis anuais,
ficando os de fora de Paramos só com direito aos pastos. Estes arren
damentos ficariam extintos, após a morte dos dois referidos primeiros
outorgantes: «ficarão uns e outros como que se tal contrato não hou
vessem feito» 247•

1809 - Em 21 de Setembro, reuniram-se em casa do P.e Manuel
Gomes da Silva, do Arrabalde-Esmoriz, 61 moradores desta freguesia,
que pretendiam passar procuração nas notas do tabelião da Feira,
Bernardo José Dias, a José João Dias da Silva, de Lisboa, na causa
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movida por D. Violante Pinto de Meneses e seu dito sobrinho, porém,
apenas assinaram 14 dos moradores, ficando o contrato sem efeito,
por se terem desarranjado as partes 248.

1821 - O Regenerador Liberal, jornal de Ovar, publicou, em
13.X.191O, uma carta datada de 6.4.1821 e enviada da Vila da Feira,
segundo a qual José Pinto, de Paramos, iria proceder a uma devassa,
pois, «tendo alcançado do governo passado o exclusivo duma barca
na Barrinha, com o fundamento de ser sua a chamada Lagoa de Paramos,
onde há colhido sempre a pescaria, fazendo-a sua própria, os pobres
moradores que tiveram notícia da extinção dos direitos banais e couta
das, persuadidos que aquele exclusivo da pesca, dentro de uma laqoa
aberta, era uma verdadeira coutada e que o exclusivo da dita barca
para os passageiros transitarem era outro direito banal, deitaram os
barcos por terra, entraram a pescar, etc.».

Não encontramos documentação que legitime terem algum dia os
Pintos de Paramos o exclusivo de barca de passagem na laqoa. pelo
contrário. Quanto à existência da aludida carta, nada mais sabemos,
senão o que o Regenerador Liberal estampou.

4.4-!Dizem as partes em litígio ...

Atendendo a que nos diversos pleitos, sobretudo nos de 1600, 1730,
1744 e 1806, as razões invocadas são, em geral, mais ou manos. as
mesmas, aqui se deixam, em resumo, os argumentos das partes.

4.4.l - Casa dos Pintos

A sua quinta honrava o rio Maior e a lagoa. Em posse pacífica e
imemorial, coutava nestes a caça, e a pesca e o moliço.

A honra teria sido criada por D. Denís e confirmada por D João li.
«Muito antes da doação feita aos condes da Feira se não achou
memória do seu princípio, mandada, por isso, conservam 249.

No tempo do rei D. Manuel, o procurador da Coroa processou Aire;;
Pinto por coutar os montados e a lagoa, perante os ministros da
alçada, mas a sentença de 1519, onde há referência a outra favorável
de 1403, fortificou-o nos seus direitos.

Em 1583, foi comprada parte da lagoa com os direitos de pescar
e caçar, para tudo se unir ao morgado 2"º
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A vistoria de 1735 diz estar esta Casa pacificamente senhora de
toda a lagoa, havia 60 anos, após a destruição da vala. Pelo auto da
vistoria da acção de 1744, verificou-se que os rios que a formavam não
eram públicos e a ·lagoa não tinha divisão. Tanto aqueles, como esta,
não eram navegáveis, pelo que não eram da Coroa.

A lagoa era uma só e estava fora dos limites de Esmoriz, a cuja
igreja nunca dela se pagaram dízimos. Começou a pensar-se na exis
tência de duas, depois que o abade de Esmoriz, D. Bento de Assunção
Pimenta, procedeu à sua demarcação. A vala que tinha havido entre
ambas não delimitava, mas era de serventia para os campos.

As repetidas sentenças, algumas das quais proferidas no tribunal
da Coroa com assistência de procurados de Estado, fortificam seus
direitos sobre a posse e o domínio.

As imposições de que se trata não eram direitos reais, e, se o
fossem, teriam prescrito imemorialmente.

Quanto à Vouga (ou Tremedal), um pinhal perto da lagoa, a Casa
tinha dele tomado posse judicial em 1657 e trazia-o arrendado.

4.4.2- Moradores de Esmoriz e Paramos, abade de Esmoriz, padres jesuítas
e Casa do lnfantado

A lagoa é navegável e formada pelos rios perenes de Maceda,
Cortegaça, Paramos e Silvalde 251, porém, a maior parte da água é do
mar que nela entra periodicamente. São da Coroa com suas pertenças
e pescarias e nela se criavam «peixes reais».

A Casa dos Pintos, sem mercê, apoderou-se dos direitos régios,
obrigando os moradores de Paramos a pagar-lhe geiras ou pensões,
coutou-lhes os maninhos, o rio Maior e a lagoa, proibindo a caça, a
pesca e a extracção do moliço, não obstante as sentenças de 1593 e
1600, revogatórias da de 1448, que lhes restituiu a liberdade usurpada,
e as leis do Reino, o foral da Feira e a doação aos condes de Barcelos
que passou para os condes da Feira e, depois, para a Casa do lnfan
tado. A Companhia de Jesus. desde 1570, acançou muitas sentenças
contra os Pintos sobre montados, lagoa, caça e pesca, estando por elas
isentos de direitos e pensões.

Por 1732/34 começou a coutar a Vouga, sita entre Paramos e
Silva Ide.

Quanto à lagoa de Esmoriz, queixam-se igualmente os seus abades
e moradores da intromissão dos Pintos nos seus direitos, proibindo-lhes
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a caça, pesca e o moliço. Estes nunca tiveram mercê real, nem confir
mação, nem posse, nem o direito de proibir, o qual não se pode adquirir
pela violência ou usurpação, mas só por doação régia.

Apega-se esta Casa a uma suposta honra. A honra consiste em
regalias de que o rei fazia mercê a um donatário. Ora os Pintos não
podem documentar em que consistia sua honra, nem seus passados
praticaram actos de 'jurisdição.

Havia em Paramos, em tempo de O. Denís. duas quintas honradas;
não se pode, porém, identificar a quinta dos Pintos com a quinta de
Lourenço Anes ou com a de João Nogueira, além de que nesta inquiri
ção 252 nada se nos diz da lagoa, rios e montados, nem do direito de
os coutar, mas tão somente que estas quintãas tinham o direito de
nelas não entrar o porteiro do rei.

Por outro {ado, se na primeira inquirição se confirmava a honra,
tal não se fazia na segunda, nem se pedira a confirmação, após a morte
de O. Denis.

E tanto não era coutada que este monarca a mandou devassar 253•

Os Pintos não são sucessores de Afonso Martins Madeira ou João
Nogueira, nem sucederam no direito de cabeças do compromisso para
a reedificação das valas. Devem mostrar a doação que lhes fizera
O. Denís, falecido em 1.7.1325 quando a sua quinta fora comprada em
1520 e instituído o vínculo em 1552 ...

As mercês têm de ser confirmadas pelos reis sucessores, sob pena
de ficar extinta a doação. Ora nunca foi confirmada. Caducou a mercê,
quando a quinta ainda não pertencia à famíia dos Pintos. Por outro
lado. se conservasse o privilégio da honra não se poderia ter vendido,
sem licença da Coroa.

As sentenças de 1504 e 1519 não lhes são favoráveis. A primeira,
proferida em Guimarães, pelos ministros da alçada. «é só absolutória
da culpa». por ser meramente criminal, nada decidindo da posse e
domínio; também a segunda não pode ser prov'.a da -sua honra, pois
tendo D. Manuel mandado devassar as coutadas, a sentença «foi pro
ferida em um livramento crime de devassa que se tirou dos que usavam
das honras que não tinham e pela posse se revelou somente a pena
e -se não veio a julgar haver doação de honra».

O. Fernando doara as terras da Feira ao conde de Barcelos, em
1372, porém se a Casa dos Pintos se introduziu nas suas pescarias, não
deve tal posse, mesmo imemorial, prejudicar os moradores e a Coroa.

Se a honra não foi extinta com a morte de O. Denis, caducara em
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1452, quando D. Afonso V mandara devassar as honras e os coutos.
Se muitas daquelas voltaram, depois, ao primitivo estado foi por novas
mercês e a Casa dos Pintos não mostra título algum, após 1462, dos
direitos de que se arroga.

O instituidor do morgado, Aires Pinto, não sucedeu nos re.feridos
privilégios, porque não pertenciam à sua quinta, nem pode mostrar
título da honra, após a devassa de D. Afonso V. Sem-se os Pintos, na
falta de documentos, da instituição do vínculo em 1552, mas este não
é título de honra, nem das regalias que pretendem e nelas se falaria se
andassem anexas ao referido vínculo, o que não acontece. Eis a referên
cia à lagoa que vem no testamento de Aires Pinto: «... e em pessoa
que a conserve e grangee (a quinta), por muito cuidado que deve
haver para a lagoa e água salgada que entra nas terras que se defende
com muito trabaho e despesa e grandes valas, como é notório» 201.

Mesmo que a honra se fundasse na prescrição imemorial, era
necessário fosse pacífica, sem constar do princípio por que nela se
tinha entrado. Ora, após 1552, esta Casa começou a apossar-se de
muitas terras que se uniram à quinta, entrando no uso dos tais direitos,
a título de honra. Não é, pois, imemorial, nem pacífica a posse. Mas,
mesmo que algum morgado tivesse quaisquer direitos sobre a lagoa,
o que se nega, sem dúvida que pela sua morte se extinguiram, voltando
ao uso comum.

Na questão em que era opositor o conde da Feira, D. Diogo Pereira,
demandavam-se os caseiros da quinta. Tratava-se de umas geiras.
Quanto à queixa contra o mesmo conde, foi por ter usurpado um pouco
de milho 253.

Diz a Casa dos Pintos ter comprado em 1583 parte da lagoa com
os tais direitos e pela compra ter entrado no seu uso e posse. Ora se
a mercê os compreendesse, não seria preciso, agora, adquiri-los ...

É evidente não ser esta Casa senhora dos privilégios em litígio,
pois carece de título de doação e paga dízimos à igreja, como qualquer
outra. E tanto não é que, havendo em Paramos, em 1684, a confraria
de N. Senhora da Purificação, davam terras dos montados, mediante
foro dos moradores à confraria. Ora entre os que subscreveram os seus
estatutos figura o morgado, Gonçalo Pinto Freire, reconhecendo assim
não ter a sua Casa direito sobre os montados.

Julgou-se em Coimbra serem os Pintos senhores. apenas, da sua
quinta e testadas, sendo o mais livre. A quinta foi, então, demarcada
pelo corregedor do Porto, Gonçalo de Faria de Andrade, julgando-se
a demarcação por sentença. Em vão, Pedro Pinto a quis embargar. Ora
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Aires Pinto Henriques Freire de Albuquerque usa os mesmos titules
que Pedro Pinto. Logo deve negar-se-lhe justiça.

D. Bento de Assunção Pimenta, abade de Esmoriz, nos seus embar
gos diz-se senhor da lagoa desta frequesia. com direitos de nela
pescar, caçar e extrair moliço. A posse e domínio da sua igreja são
anteriores à Casa dos Pintos e só com justo título poderia esta privá-lo
dos seus direitos.

Ao abade pertencem-lhe os dízimos da caça e pesca na agoa.
Como leigos, não poderiam os Pintos adquirir posse sobre eles, nem
proibir a caça ou a pesca, sobre os quais incidiam os dízimos. Os visi
tadores eclesiásticos sempre obrigaram os moradores a tal pagamento,
o que se vê pelo livro das Visitações, e nunca tal foi impugnado pelos
Pintos.

Sempre os visitadores, defendendo os direitos da paróquia de
Esrnoriz. mandaram refazer a vala divisória da lagoa .. Se nem sempre
alguns abades conservaram seus direitos, pede-se seja esta igreja neles
retintegrada.

A natureza da lagoa e seus rios resiste à prescrição, mesmo imemo
rial. Sendo a Casa dos Pintos comprada em 1520 por 8$000 reis não
tem posse imemorial e a que diz possuir é violenta, clandestina e
viciosa, não devendo preferir-se à dos moradores que é imemorial. E
constituindo estes uma comunidade não pode perder-se a posse, sem
o consentimento de todos, bastando, por outro lado, o uso, apenas, de
um só para todos nela serem conservados.

Se toda a lagoa fosse desta Casa, deveriam os de Esmoriz pagar
-lhe renda pelo lavradio que no ·inverno ficava submerso. Ora se as
terras não lhe pertenciam, também a lagoa que as cobria ... Nesta há,
em alguns lugares, perpétua inundação, perdendo-se, deste modo,
terrenos de cultivo - passando assim o domínio para a Coroa e a ser
de uso comum o moliço.

Havia uma vala divisória entre as lagoas: em que os moradores
de Esmoriz tinham covas fechadas à chave para pescar e nunca foram
impedidos da vala para fora, como agora, no tempo de Aires Pinto H. F.
de Albuquerque. Depois de 1711, quando aqueles iam ao moliço à lagoa
de Paramos, logo os criados da quinta os avisavam que só o poderiam
fazer da vala para fora. Por outro lado, Cortegaça vinha ao moliço a
Esmoriz, em troca de lenha, e nunca os antepassados daquele morgado
os impediram. Também os gados pastavam todo o ano do lado de
Esmoriz, sem impedimento.

Os moradores de Esrnoriz sempre usaram da lagoa e perante as
armas e o terror dos Pintos muitos resistirem dentro e fora de juízo,



376 ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

nem lhes pediram licença para caçar ou pescar, nem les arrendaram
o moliço, pois sempre estiveram neste uso 256•

5. - Finalizando

Muita coisa tem evoluído no dobrar dos séculos, de modo que a
Barrinha não é hoje o que foi outrora. Geologicamente o solo vai des
cendo, deixando que o mar lhe tape a .foz e vá reconquistando seus
antigos domínios. A extracção do sal ou a cultura do arroz é coisa em
que ninguém pensa ... O moliço e as ervagens, como estrume para as
terras, num tempo em que se usa e abusa dos adubos químicos, poucos
o pretendem. A enfadonha e arriscada viação Ovar-Porto pela costa
arenosa quem a deseja ressuscitada? Como local de pastio para animais
estranhos, está igualmente posta de lado a Barrinha. A pesca foi dura
mente atingida pela poluição dos esgotos fabris, e não só. Até a sua
corpulência vai diminuindo, dia a dia ... Os hidroaviões que sulcavam
as águas macias deixaram, desgostosos, de amarar, levando para as
alturas dos céus a saudade das caravelas que noutros tempos alegra
vam a paisagem 257. Agora cresce impunemente o areal à sua volta,
pretendendo estrangulá-la 2"8•

Em 27 de Junho deste ano de 1980, mereceu a Barrinha, «pratica
mente transformada em charco de águas estagnadas cada vez mais
reduzido», do deputado dr. Vital Moreira as suas atenções, requerendo
ao Ministério das Obras Públicas e à Secretaria de Estado do Ambiente
e perguntando «que medidas se encaram para evitar o processo de
degradação do que resta da Barrinha e sobretudo para impedir que ela
se transforme num foco de perigos para a saúde pública» 2"". Mas
outros interesses aparecem. A praga dos futebolistas imberbes e de
calças rotas que, em má jogada, quanta vez deitavam a bola de farrapo
para os campos vizinhos e ouviam surdamente ide para a Marinha, se
quereis jogar a bola ... , ganhou foros de cidadania. Pois lá está implan
tado o campo de jogos do Sporting Club de Esmoriz, piscando o olho
para o Aero Clube da Costa Verde, do lado norte da lagoa ...

Por outro lado, as nobrezas rurais, as honras, os morgadios,
foram-se ... e com eles o geito de pisar a arraia miúda. Hoje a lagoa é do
povo ... mas já não é de cobiçar, já não faz correr rios de tinta, não
agita o foro e não leva ninguém ao Supremo, já não movimenta inte
resses e paixões. Também o visitador canónico não aparece a defender
a vala divisória, nem os dízimos ... que tudo a água levou!
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Resta-nos assistir, agora, à moribunda, obra, não do povo, mas dos
técnicos das Câmaras Municipais, que devem servir o povo. Uma jóia
perdida à beira-mar, esperando por alguém!

Confesscrno-nos gratos a quantos nos ajudaram no pre
sente trabalho. Há nomes que não podem ficar no silêncio e
aqui os deixamos, como dívida de gratidão: a José Sá Ferreira,
borrinólogo ilustre, que nos facultou várias fotografias, a
João Quinta que dos céus viu a Barrinha, autor dos desenhos
aqui estampados, e oo eng.0 Geógrafo Humberto Gabriel
Mendes, sempre prorr.o a esclarecer· ncs em a .suntos da sua
especialidade, o nosso Bem Hajam!

Agosto de 1980

P.e AIRES DE AMORIM
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125 Id.., f!s. 12 v.

12a A. J. F. E. - 4 - Actas 30.8.1914 a 26.2.1923, fls, 59. Nos livros da
Junta denomina-se estrume ou arrendamento da marinha a todos os produtos
para a agricultura, criados na lagoa; peles e rapillu: são sinónimos, o mesmo
se diga das ervaçens, junco e muinha.

121 II - Questão do abtuie: de Esmoriz com o morgado de Paramos ...
cit., fls. 14.

12s Estatitica (sic) -1858- Feira cít.
129 Informação de José Sá Ferreíra, que muito agradecemos.
130 Inquirições de D. Denís cít.
1s1 Mon. de Paramos cit., págs. 123 e 15·6.
132 I - Ques.tões entre os morqiuioe de Paramos e os moradores de Es

moriz ... cit., fls. 21-25 v.
133 Casa do Infantado - Feira, m. 24, proc. B, fls. 51.
1a4 Tomo I, ed. da Régia Oficina Sylviana e da Academia Real, Lisb.,

1747, págs. 495.
1s5 O ov.arense>Ovar, de 2.XI.1884.
130 Estado Actual das Pescas... cít., págs. 113.
131 A Ria de Aveiro•- relatório ... cit. págs. 16.
ias O. c., págs. 126.
139 ld., págs. 127 .
140 Ofr. documentos do Julgado de Paz de Esmor.iz.
141 A. J. F. E. - 2- Actas 20.Xl.1882 a 28.XI.1905, fls, 157 V.
142 A. J. F. E. -16- N.° 1 - Ac·ta de; Comissões, [Is, 2 v. - 3; 11-1914

a 1925 inclusive - Diário da Receita e Despesa, fls. 40 v.; 4 - Actas 30.8.1914
cít., fls. 86.

143 2-Actas 20.XI.1882 ... cit., fls. 86.
141 A. D. P. - Grijó, n.º 91, fls. 29.
145 A. N. T. T. - Relação dos livros qua José Munoet da Costa Basto

trou.se... n.º 6, fls. 191; AMORIM, P.e Aires de. - Para a história de Ovar~
-Marinhas de sal, nos séculos XV a XVII, sep. de Aveiro e o seu. Distrito,
Aveiro, 1968, n.º 5, págs. 3.

HG A. N. T. T. - Chancelaria de D. Maria, n., 65, fls. 182 v.
141 Mon. de Paramos cít., uágs 234; O Distrito de Aveiro cnt., págs. 199

e P.e LIMA. - Esmoriz - A mwis linda e importante freguesia do Concelho de
Es~Jinho- A sua Praia- A sua Bairrada (sic )» in Patria Portugueza, (jornal
brasileiro) de 9.X.1927.

148 Chancelaria de D. Maria, n.v 65. fls. 182 v, cit.
149 Diario do GO'Verno,n.º 211, de 8.9.1853; inMqn. de Ovar, I vol., págs

325.
100 Júlio Denís e a sua obra por Egas Monís, 5.• ed., II vol. Lisb. 1925,

págs. 221 e 270.
151 LICHNOWSKY, Félix-Portugal-Recordações do ano de 1842, ed. de

1946 págs. 169-171 in Mon. de Ovar, I vol. cít., págs. 317.
1s2 Memória de Aveiro no s'ficuZ.0XIX in Arq. do Distrito de Ave1iro,

Aveiro. VI, págs. 265.
11l3 A. C. M. F. - [Livro de acórdãos], fls. 95.
154 A. P. E. - Sentença cível de absolvição da instânoia dos reus, o juiz

da igreja de Esmoriz, lJllarcelino João, Anitónio Francisco e os mais moradores
da dita freguesia contra o autor, Aires Pinto Henriques, da honra de Paramos.

155 Bíbliot. Central e Arq. Hist. do Ministério das Obras Públicas •e
Comunicações, Lisboa. - MR-2D-1 R 2, liv. 1, n.º 4.

15n ABRAGAO, Eng.º Frederico de Quadros. - Camimhos de Ferro Por-
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tuguese&- esboço da sua históri.a, 1.º vol., 1956, págs. 352.
151 Catálogo de Cartas Antigas ... cít., mapa n.v 272; Mon. de Paramos

cit., págs. 31.
158 Sobre este mapa, além do projecto do canal onere Ovar e o Porto,

vid. FERREIRA, José Sá. -A Voz de Esmoriz de 15.8.1957; idem - Que deseja
saber acerca do Porto? - Respostas às Perguntas (n.º 24) in O Tripeiro,
Porto, VI Série, ano III, págs. 346; e a cnt. Mon. de Ovar I vol., págs. 232-·233.

1r.9 Cfr. Curiosidades Históricas in Reqeneraâor Liberal, Ovar, de
13.X.1910.

ieo Cfr. Patriota Portuense, Porto, n.º 196, de 20.8.1821.
1,;1 BESSA, Alberto. -Obras .... mortas in O Tripeiro, Porto, 3.ª série,

n.v 17 (137), de 1.9.1926,págs. 259; Diário do Governo, n.v 155, de 3.71835.
is2 A. D. A. - Livro de óbítos de Esmoriz, assento de 22.1.1725. Na

Memória Paroquial de Paramos. diz-se erradamente (ou será uma gralha?)
que o naufrágio ocorrera em 1735. Cfr. Mon. de Paramos cít, págs. 126.

1G3 Arq. particular de Carlos Loureiro, Esmoriz -Ar.ithmetica de Joaquim
Gomes (Loureiro) ---1819. fls. 50 v.: A. C. M. F. -1.ª Repartição --Copiador,
of. n.º 6 de 9.2.1852 e n.º 9 de 10.2,1852; SOUSA. José Ferreira da Cunha e, -
Memória de Aveiro no século XIX in Arq. do Dilltrito tie Aveiro, Aveiro, VI,
págs. 265.

11l4 Relação dos Livros quz José Manoel da Costa Basto trouxe dos Ga1to--
rios dos Governadores Civis ... , n,v 6, cít., fls. 183 v.. - 187 v .

1n• A. P. E. - Confraria do Subsino -1775, fls., 2.
11;G A. P. E. -- Subs·ino, fls. 45.
1ur Dice. Geog. de Port., ci.t. t, XIV, E 2, fls. 433-440.
tG8 A. C. M. F. -~Copiador de mandados -1858, mandado n.º 212.
i r;9 A. N. T. T. - Casa do Infantado-Feira, m. 20, proc. A.
110 A. C. M. F. - Conferências, fls. 58.
in Dia rio do Governo, n." 211, de 8.9.1853.
i rn A. C. M. F. - 2.ª Repartição-Copiador, n.º 62/1853.
173 A. C. M. F. -- Livro F para o registo dc. toda a correspondência da

Câmara com as differentes auctoruiaes e subordinados, fls, 34-35 v. ).
111 Ibid., fls. 35 v.-37.
175 2." Repart.-Copiador cit., n.º 69/1853.
1 ru ld., n.º 72/1853.
111 Faleceu em Aveiro a 14.8.1855. Cfr. O Gamp3ão do Voug.a, Aveiro,

de 15.8.1855.
178 2." Reparti-Copuuior cít., n.v 73 e 74/1853.
1 rn Id., n.v 16 e 18/1854.
180 Id., n." 16/1859 e Livro E para a entrada de toda a corresporuiéncia ... ,

f!s. 38 v. do A. C. M. F.
181 Estatitica (eic I-Feira cit.; Júlio Denis e a sua obra por Egas Monis,

5." ed. II vol., Lisb., 1925, págs. 270.
"2 O Commercio, Porto, de 29.XI.1854.
18:< Arq. do Dist. de Aveiro, Aveiro, XXI, págs. 182-184.
184 Há um equívoco nestas linhas do P.e Ant. André de Lima, abade de

Esmoriz: «essa obra deveu-se à iniciativa do dr. José Inácio da Silveira Pinto,
pai do dr. Francisco Antero da Silveira Pinto, da casa de Sampaio, Afurada,
Gaia» - Cfr. Esmoriz ··-A mais linda e irnpor1t.ante freguezia do Concelho d>e
Espinho ... cit.

185 O Campeão do Vouga cit. de 28.XI.1855.
181l Arq. do Dist . de Aveiro cit. XXII, págs. 154.
P·• Arq. do Dist. de Aveiro cit. XXI, págs. 183-184.
rss A. C. M. F. - Copiador, fls. 79 e 133 v. e Copiador de mandados

1858 cít,
189 Diário do Governo, n.« 189, de 14.8.1854; O Commercio. do Porto,

de 18.8.1854.
mil Estatitica (sio) -1858-F·eira cit.
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:Yt A;·q. do Dist. de Aveiro cít. XXII. págs. 154 e segs.; A. C. M. F, -
Diario, fls. 14.

1n Vid. nota supra, n.º 135.

1"3 A. C. M. F. - Diário - 30 de Junho de 1862 a 31 de Julho de 1864,
fls. 86 V.

194 A. C. M. F. -Autos de arrematação e Livro da copia dos orçamentos
de 1851 a 1852 até 1864, ofício n.º 48/1871.

195 GOMES, João Augusto Marques, o. c., pãgs. 199 e Mon. de Paramos
cit,. págs. 234.

1on A. C. M. F. -- Copiador de correspond., of. n.º 291/1867; Livro de
arr~matação, fls. 95 e segs.; 1866/69, of. n.º 253/1867. Em Mandados, mand,
n.º 77 (1867/68) diz-se que a arrematação do passeio foi em 24.X.1866, data
que parece mais verosímil Em Receita e Desp, de 1871/72 diz-se que se gas
taram «com o concerto do caminho da Seara e da Torre e ponte na Marinha
de Esmoriz 50.000 reis». Tra:a-se de um pontão sobre o rio.

197 Inq. de D. Denis, liv. IV, 14 cít.
ios Casa do Infant., Feira, m. 24, proc. A cit., fls. 29.
199 I - Quesrtões entre os morgados de Paramos ... cít., f!s. 13-14.
200 Dice. Geog. de Port., cít. t. XIV, E 2, fls. 433-440.
201 II-- ..Quesrtão do abade de Esmoriz com o morgado de Paramos cit.

fls. 8 e segs,
202 Mon. de Paramos cit. págs. 127-129.
211:l Ibid.
204 II - Questão do abade de Estmoriz ... cít., f'ls. 3 v. e segs.
200 Id., fls. 18-19.
201; I - Questões entre os morgado.s de Paramos cít., fls. 3.
20; l bui. Assim se lia num requerimen .o de 6.5.1740.
208 Ibid.
200 III -- Questões entre os moradores de Esmoriz e o morgado de Para-

mos ... cit. fls. 24.
21 o II - Questões do abade de Esmoriz ... cit., fls. 31·-31 v.
211 I - Questão entre os morgados de Paramos cit., fls. 16.
212 Idem, fls. 13 v.
mi III - Questões entre os moradores de Esmoriz ... cít., fls. 8.
214 II - Questão do abade de Esmoriz cít., fls. 65 v. e segs.
21ü Iâ., fls. 93 v. e segs,
zin Na Memória Paroquial de Esrnoriz de 1758, lê-se que «tiveram os

moradores desta freguesia uma grande demanda com o dito (morgado) e por
'rês sentenças conformes obtiveram os ditos moradores desta freguesia de
Esmoriz não só caçarem, pescarem e apanharem moliço para a cultura dos
campos, mas fücaram absolutamente senhores da lagoa que pertence aos limLes
desta fr.eguesia ... » CfL Dice. Gogr. de Port. cít. t, XIV, E 2, fls, 433-440,

211 A. D. A. -Estêvão Luís Gomes, Feira, Doe. de 10.XI.1776.
21 ~ TI -- Ques~ão do abade da Esmoriz ... cit., fls. 101 v.
'<11J Sentença cível de a/Jsolvição da in&tância dos reus, o juiz da igre1a de

h'smoriz ... cit.
220 Casa do Infant., Feira, m. 24, proc. A cit., fls. 20 v.
221 Id., fls. 39.
222 I - Questão entre os morgados de Para.mos ... cit., f'Is, 54 v.-55; a

Mon. de Paramos ci•t. diz a pãgs 156-157 que a sentença foi a favor de Aires
Pinto. Não indica as fontes.

223 Pedroso II, m. 33, n.º 1
221 C. do Ini antado, Feira, m. 24, proc. A cít., fls. 20 v.
225 Jd., fls. 28.
220 I - Questão entre os mor a. de Paramos ... cit., fls. 56; III - Questão

entre os moradores de Esmori» ... ci ., fls. 45. Segundo a Mcn. de Paramos cit.,
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págs. 158-159, Aires Pinto H. F. de Albuquerque não é filho de Alvaro Pinto
Henriques, mas· de João Pinto Freire e neto do referido Alvaro Pinto Freire.

221 I - Questão entre os morgados de Paramos cit., fls. 23 A; II - Ques-
tão do abade de Esmoriz ... cít., fls, 92.

22s I - Questão entre os morg. de Paramos cit., ibid.
229 C. do Iniant, Feira, m. 24, proc. A cit .. fls. 20.v.
230 Id., fls. 2 -e39 v.; II.- Qusstão do abade de Esmoriz cit. fls. 8928 v.
231 Pedroso-II, m. 33, n.º 1 cít., fls. 3 e 8.
232 C. do Infant., Feira, cít., fls. 36 v.; I - Questão entre os morg. de

Paramos cit., fls. 1-2; a Mon. de Paramos cít., págs. 158, diz que a sentença a
favor do mosteiro foi depois reformada, a favor do morgado. Omite as fontes.

233 II - Questão do abade de Esmor,iz ... cít. fls. 3. Sem indicação da
ron.;e, a cít., Mon. de Paramos traz a data de 1620, devendo tratar-se da mesma
demanda.

2a4 I - Questão entre os morg. de Paramos cit., fls. 50.
235 II - Questão do abade de Esmoriz ... cít., fls. 77 v.-78. O P.e João de

Pinho foi abade de Esmoriz, de 1637 a 1666.
23e III - Questão entre os moradores de Esmoriz ... cit., fls. 40.
251 Id., fls. 42.
2ss Questão do abade de Esmoriz ... cit., fls. 76 v.
239 Cfr .. uma canta do dr. Manuel Amaro Pena da Mesquita Pinto, datada

de 1734, e dirigida ao abade D. Bento de Assunção Pimenta in I - Questão entre
os morgados de Paramos ... , fls. 15.

240 I - Questão eintre os morgados de Paramos cit., fls. 49.
241 Id., fls. 50.
242 ld., fls. 48 V.

243 II - Questãr1 do abade de Esmoriz ... cít., fls. 1-103 v.
214 C. do Infant., Feira, m. 24, proc. A oít., fls, 13.
245 Sentença cível de absolv. da instância âoe reus, o juiz da igreja de

Eemorie ... cít,
216 C. do Infantado, Feira, m. 24, proc, E. ci.t., fls. 1 e segs.
211 A. D. A. - Nota de António Macíel Rebelo de Lima, Feira; AMORlM,

P..e Aires de. - Aponltamentos s;obre a quinta do Morgado de Puramoe: [~'!
A Voz de Bsmoris, de 15.XI.1968.

21s A. D. A. - 4." ofício da Feira, n.s 33, fls. 111 e segs.
219 Acórdão de 1.2.1766 na Casa da Supiicação, Cfr. Casa do Infanuuio,

Feira, m. 24, proc. B, cít., fls. 43 v.
250 C. do Infant., Feira, m. 24, proc. A c~t. fls. 21. No acórdão de 18.5.1757,

diz-se que em 1583 «se comprou parte da mesma (lagoa) com o mesmo dírctto de
pescar e caçar por um ascendente do agravante (Aãres Pinrto H. F. de A.) para
se unir ao morgado». '

251 Na acção de 1806, fala-se, apenas, em três rios, omitindo-se o de
Sllvalde. Cfr. Casa, do Infantado, Feira, m. 24, proc. A cít. fls. 2.

252 Inquirições de D. Denis - Leit, Nova, n.º 50 in Mon. de Paramos
cít., págs. 70.

253 Inq, de D. Denis, livro 4.º, fls. 13 v.-18 in OLIVEIRA, P.e Miguel de.
- Ovar na Idade Média cít., págs 104.

254 III - Que1Stãoentre os moradores de Eemori« ... cít., fls. 22 v.-23.
255 Sobre alguns excessos de D. Diogo Pereira vid. Ovar na Iâaâe Média

cít., págs, 153-154.
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25e Em 1730, tez-se um arrendamento fingido, assinado por uma criada
do morgado Aires Pinto H. F. de A.: por 1,5 alqueire de trigo arrendava-se a
lagoa de Paramos ... E caso para dizer: «tão pequena quantia por um arrenda
mento tão grande»! Os três arrendatários, um era de Esmoriz, «nunca obser
varam arrendamento algum e nem pagaram cousa alguma». Cf'r. III -- Quest,ão
ewtre os moradores de Es:moriz.,, cít., fls, 43-43 v.

251 Os hidroaviões amarariam na Barr ínha por 1937. Cfr. Mon. âe Paramos
cít., págs. 167.

258 FERREIRA, José Sá. - Um valor inestimável em riscos de se perder
in Gás· Em Grande, órgão oficial do Aero Clube da Costa Verde, Porto, Junho
de 1961.

259 Cfr. A Barrinha na Assembfoia da República in A Voz de Esmorie,
Agosto de 1980.
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(CONTINUAÇÃO)

1934
Em plena época balnear (Julho) o mar continua a sua impetuosa

e destruidora avançada. No posto de Socorros a Náufragos os prejuízos
são importantes.

O mar repete as suas investidas doutros tempos o que a verifi
car-se nesta época pode induzir certas pessoas a conclusões desfavo
ráveis sobre as condições da nossa praia de banhos. De facto desde
que o esporão n.º 1 chegou ao ponto em que se encontra, enquanto
tem protegido o espaço que lhe fica ao norte vem ameaçando o referido
Posto de Socorros a Náufragos. Em Outubro deste ano foi publicado
o seguinte decreto lei pela pasta das Obras Públicas e Comunicações.

«Considerando que por despacho de Conselho de Ministros de 27
de Agosto findo, foi adjudicada a Bernardino Ribeiro da Silva a emprei
tada dos trabalhos de construção dos esporões de defesa da povoação
de Espinho. Considerando que para execução das respectivas obras,
conforme se verifica das condições do caderno de encargos que serviu
de base ao concurso, está afixado o prazo de 540 dias, o que abrange
os anos económicos de 1934-1935 e 1936; considerando que há necessi
dade de executar os trabalhos referidos e de autorizar a entidade com
petente a celebrar o contrato respectivo; tendo em vista o disposto nos
artigos 30 e 31 do Decreto Lei n.º 22257, de 25 de Fevereiro de 1933;
usando da faculdade conferida pela segunda parte do n.º 2.0 do Artigo
108 da Constituição o Governo decreta e eu promulgo para valer como
Lei o seguinte:

Artigo 1 é autorizada a Administração Gei;,al dos Serviços Hidráu
licos e Eléctricos a celebrar o contrato com Bernardino Ribeiro da Silva
para a execução da empreitada dos trabalhos constantes no projecto
das obras de defesa da povoação de Espinho, pela importância de
588.000$00 nas condições do caderno de encargos, cláusulas e condi
ções gerais de empreitadas e fornecimentos de Obras Públicas de 9 de
Maio de 1906 e mais regulamentos aplicáveis.

Artigo 2 seja qual for o valor das obras realizadas, não poderá a
Administração Geral dos Serviços Hidráulicos e Eléctricos dispender
com pagamentos relativos as obras executadas por virtude do contrato
mais de 300.000$00 no corrente ano económico e de 288.000$00 ou o
que se apurar como saldo no ano económico de 1935-1936.»
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A esplanada neste ano é destruída em parte pondo em risco várias
moradias a sul.

1935

Em Novembro é construída uma paliçada na praia defronte da
Rua 23 e foi por este processo que se defendeu durante anos a antiga
Igreja Matriz pois que apesar de não ser uma obra duradoira, sempre
valeu alguma coisa. Foi adjudicada a empreitada para a construção do
primeiro troço do 4.0 esporão de defesa da nossa praia pela quantia de
323.791$00 ao Senhor Bernardino Ribeiro da Silva que foi único con
corrente, e é também o adjudicatário dos dois esporões centrais em vias
de conclusão.

O primeiro troço do aludido esporão terá 50 metros de compri
mento e foi construído defronte da Rua 27.

Em Novembro Espinho é novamente teatro dramático e emocio
nante com nova invasão do mar. É triste ver ruir, desconjuntar-se e ir
pelo mar abaixo essa balaustrada eleqe.nte, recentemente construída,
que representava o esforço de muita gente, e dava um aspecto moderno
àquela artéria que foi outrora a Rua principal de Espinho. Mas mais
triste e comovedor, é presenciar o desmantelamento dos prédios, que
embora pouco valiosos, eram o abrigo e representavam o único recurso
de alguns dos respectivos proprietários. Neste ano prolonga-se a espla
nada para norte até ao esporão central, e reconstroi-se a parte que foi
destruída.

1936

Dão-se novas invasões, e é destruído o Posto de Socorros a Náu
fragos que ficava situado um pouco a sul da Rua 23. São também des
truídas alqumas casas do Bairro da Rainha, e restantes casas até ao
«Brandão Gomes», Nesta altura estava a ser reconstruída a esplanada.

1939
1Em Novembro o Ministro das Obras Públicas vota a verba de 300

contos para recomeço das obras de protecção à nossa praia.

Em Dezembro é adjudicada ao empreiteiro Joaquim Ferreira dos
Santos, do Porto, as obras de defesa da praia.

1940

Surge a ideia de ser construído um porto de abrigo, que já era uma
velha aspiração da classe piscatória local. Seria necessário, primeiro,
concluir as obras de defesa da praia, ante as quais todas as outras,
eram secundárias.
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1936- Destruição do Posto die Socorros a Nãu,fragos

Ao norte de Espinho, ou seja a cerca de metade da distância entre
esta praia e a Granja na chamada «COVA DE BRITO» onde o mar forma
uma entrada saliente que os Vareiros denominam o «AN,CORO» existe
uma grande camada de recifes sobre os quais poderiam assentar soli
damente as bases de um Porto de Pesca ou abrigo.

O Bispo de Vizeu - Alves Martins - que era um dedicado amigo
de Espinho e frequentador da nossa praia, foi quem aventou a ideia da
construção do aludido Porto naquele ponto (que segundo dizia) dis
punha de excelentes condições naturais para esse fim.

(Como curiosidade dá-se a saber algumas das verbas concedidas
pelo Governo até à presente data:

Em Outubro de 1909, foi destinada a quantia de 6.000$00 para
obras de defesa.
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Em 191O o Eng.º Von Hafe, teve uma dotação de 1.000$00 para
mandar construir os esporões de ensaio. Foram então construídos 2
a sul em frente das Ruas 25 e 27 à distância de 90 metros um do outro.

Em 1911 foram concedidos 1.200$00 para reparação da muralha.

Em 1913-14-15 foram concedidas as dotações de 8.500$00 para as
obras do segundo e terceiro esporões, e pequenos reparos no n.º 1.

IEm 1931 foi concedida a verba de 75.000$00 para conclusão das
obras de defesa.

JANEIRO DE 1933-Nova verba de 15.000$00.

MAIO DE 1933 - São concedidos mais 25.000$00 para obras de
defesa).

1942

Para as obras da defesa e conservação da nossa praia, foi votada
a verba de 100.000$00.

1943

Houve marés vivas durante três dias, destruíndo as seguintes habi
tações:

Manuel Leite Truta com cinco pessoas.

Justina dos Santos Faustino com uma filha.

Joana Ferreira dos Santos com cinco pessoas. Esta ficou ainda sem
três pequenas casas.

Aurora dos Santos, com oito pessoas.

Maria dos Santos Pedro (Entrevada) com cinco pessoas.

Alberto Americano, com três pessoas

Aurora Pereira da Graça (cega) com uma filha.

Ficam também ameaçadas de destruição as habitações dos se
guintes:

António Lapa, José do Cântara, José Pinhal, Viúva de António Truta,
Maria Rosa dos Santos, (Entrevada) com uma filha cega, um armazém
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de sal pertencente a Alberto Maia, e a casa do Manuel Soares que tinha
ficado em ruínas em 1931.

É com estas marés vivas que limita Espinho pelo poente à Rua 2.
É neste ano também que a Piscina é atingida, depois de já ter sido
reconstruída, e é então construída uma defesa frontal sob a direcção
do Engenheiro Tovim.

1944

1EmJunho o mar investe novamente contra toda a faixa a sul da
praia, mas especialmente entre os esporões da Rua 33, e o Bairro da
Rainha, derrubando numerosas casas de habitação, armazém, oficinas,
e destruindo o lar a perto de 30 famílias no total aproximado de 150
pessoas. Neste ano existiam ainda algumas casas do Bairro da Rainha,
depois de serem reconstruídas várias vezes. Era até à data o único
Bairro construído por iniciativa oficial. O que resta deste Bairro, volta
a ser atacado novamente no dia 1 de Setembro, assim como algumas
dezenas de casas.

1Énesta invasão, o fim do Bairro da Rainha.

Em Outubro deste mesmo ano o mar ataca novamente e continua
a avançar cortando a embocadura da Rua 33. São então destruídas
mais 4 casas, e mais algumas dezenas de pessoas ficam sem abrigo.

A casa onde o pescador António Gomes Leite Truta vivia com sua
família, ao todo 14 pessoas entre elas um filho casado e alguns solteiros,
três prédios pertencentes ao comerciante Manul Alves de Sá, derruiram
também.

O Governador Civil de Aveiro visita Espinho. e toma as providências
necessárias, prometendo empregar todos os esforços para que alguma
coisa se faça no sentido de proteger os parcos haveres dos pescadores
de Espinho.

Em fins de Dezembro deste mesmo ano são feitos blocos de betão.
de 6 toneladas cada, destinados ao prolongamente do esporão da Rua 33.

Esses blocos cuja empreitada foi entregue a Bernardino Ribeiro
da Silva (o mesmo que construiu os dois últimos esporões) são em
número de 240 para serem lançados ao mar.

1945

Em Janeiro realiza-se a entrega oficial do novo Bairro Piscatório,
construídos nos terrenos da Marinha de Silvalde, junto ao antigo
apeadeiro da Pedreira.
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Estiveram presentes o Ministro das Obras 'Públicas, o Subsecre
tário dais Corporações e Previdência e um membro da Junta Central
da Casa dos Pescadores.

Os membros do Governo eram aguardados pelais Snrs. Governador
Civil de Aveiro, Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Chefe do
Departamento Marítimo do Norte, Capitão do Porto de Leixões, e outros.
São 160 moradias que vão ser habitadas.

Para o respectivo aluguer têm preferência os Sócios da Casa dos
Pescadores, e sinistrados do mar, os quais pagarão de aluguer 50% do
custo para os estranhos à classe. Só depois de alojados todos os preten
dentes da classe marítima que desejem, é que serão admitidos os pre
tendentes de outras classes. É justo. Estes pagarão o alugu€r de 80$00,
aluguer pouco acessível às classes mais pobres.

1946

Em Março novos ataques do mar ameaçam a destruição de um
importante trecho da Rua 2.

Os proprietários e moradores, dirigem-se aos Paços do Concelho
a pedir os bons ofícios das autoridades Administrativas, junto das enti
dades competentes.

São atendidos pelo Vice-Presidente da Câmara, que promete trans
mitir o pedido ao Presidente da Vereação, que se acha ausente.

Pelos proprietários e moradores da zona em perigo foi dirigido
ao Ministro das Obras Públicas um telegrama do seguinte teor:

«Ex.mo Senhor Ministro das Obras Públicas - Lisboa.

Mar recomeçou hoje destrwção Zona Ribeirinha compreendida entre
Ruas 27 e 33 para onde insistentemente se pedem medidas pro-
tecção. J

Proprietários e moradores zona de perigo imploram V. Ex» constru
ção imediata duma palissada para atenuar acção destruidora marés vivas
que começam 17 do corrente»

Em Agosto o Ministro das Obras Públicas e Comunicações concede
pelo Fundo de Desemprego uma comparticipação de 100.000$00, à
Direcção Hidráulica do Douro para as obras de emergência entre os espo
rões 3 e 4 da nossa praia. Estas obras estão orçadas em 322.900$00,
sendo 127.800$00 destinados à mão de obra. e 195.700$00 destinados
a materiais.
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Neste mês ocorre o falecimento do Eng.º Francisco Perdigão, autor
do estudo para o Conqresso Nacional de ·Engenharia a que já fizemos
reefrência,

Em Novembro o mar volta a investir contra a zona mártir, ou seja
o trecho compreendido entre as Ruas 27 e 33 a qual estava desprovida
de quaisquer elementos de defesa ou protecção. As vagas começam
a destruir as casas que se acham isoladas do fado poente da Rua 2,
entre as Ruas 31 e 33 pertencentes a António Carapuço (1) Joana dos
Santos (1) Filomena Gomes (1) Francisco Neto (3) Manuel Boia (3)
e Henrique Brandão (1).

Estes prédios estavam habitados por 1O famílias totalizando cerca
de 30 pessoas.

1947

Em Fevereiro está concluída a muralha de madeira desde a Rua 27
à Rua 31 defronte do quartel da Guarda ifi,scal, achando aquela faixa
da praia bastante assoreada.

Em Março uma parte do norte da Pisei-na, é destruída, deixando
os alicerces da vedação a descoberto. A violência das vagas, foi aumen
tando de maré em maré, até que no dia 7 ruiu o ângulo norte nordeste
da Piscina, em cujo rés-do-chão se achavam instalados os filtros, e cujo
pavimento superior constituía um apreciável miradouro sobre a praia.
A praia de Espinho, é de entre as mais fortemente atingidas pelos efeitos
do temporal, e é neste ano que surge novamente a ideia da construção
de um porto de pesca em Espinho, como sendo um dos melhoramentos
mais necessários ao desenvolvimento e progresso da Vila e da sua
região. Tal sonho nunca viria a ser concretizado ...

A tragédia de Espinho é invocada na Assembleia Nacional, pelo
Dr. Belchior da Costa, que pede ao Governo a conclusão do plano Von
Haife para defender a nossa praia, e sua adaptação a porto de pesca.

Em Junho por ordem dos Serviços Hidráulicos do Douro, come
çam a descarregar pedra junto da Piscina o que' parece indicar que as
obras de defesa daquela parte da nossa praia vão começar finalmente.

Em Dezembro com os trabalhos de defesa executados parece veri
ficar-se um notável açoreamento nas zonas ameaçadas, o que repre
senta um sensível melhoramente contra os perigos da invasão do mar.

Os jornais da época diziam: «Para que estas obras se tornem mais
eficazes, é necessário pelo menos prolongar o esporão da Rua 27 onde
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há grande quantidade de blocos de betão assentes na rocha, os quais
oferecem a maior consistência. É necessário fazer uma escada em
madeira em frente da Rua 29 como também se fez mais para sul.»

1948

Em Janeiro começam as obras de defesa no extremo sul da praia
junto à fábrica Brandão Gomes, obras executadas pela Direcção Geral
dos Portos, e que haviam sido suspensas há já bastantes meses, pouco
tempo depois da morte lamentável do Director daquele departamento do
Estado, Eng.º Almeida Brito, autor do proiecto de rectificação da nossa
costa e fixação das areias. Este projecto consta da construção de
11 esporões ao sul de Espinho, abrangendo o novo Bairro Piscatório,
e duma palissada-muralha desde a 'Rua 33 ao referido Bairro. O prosse
guimento da palissada foi executado por meio de empreitada concedida
ao empreiteiro Bernardino Silva, pela Direcção Hidráulica do Douro. O
esporão de madeira iniciado há meses em frente à Rua 9, impõe-se com
urgência assim como o esporão fronteiro da Rua 27, para evitar que
o mar cause danos além dos que já causou no presente inverno entre as
Ruas 23 e 25.

Na madrugada de 27 de Janeiro e dias seguintes, a nossa praia
sofre estragos consideráveis que embora sejam considerados possíveis
num futuro próximo em face da diminuição da capacidade defensiva
dos esporões centrais desde que se partiram as suas pontas não repa
radas. A esplanada surgiu desmantelada em quase toda a sua extensão,
a praia de banhos transformou-se em teatro de uma das mais emocio
nantes tragédias da sua já longa história trágico-marítima. É de acre
ditar que se estivesse concluído o plano de defesa da praia preconizado
por Von Hafe, não teríamos a lamentar tantos prejuízos.

Em Abril deste ano é concedida a verba de 3.000 contos para exe
cução do plano definitivo das obras de defesa. Os trabalhos começam
com a construção de uma forte muralha de betão com cerca de 4 metros
de largura e apreciável profundidade. Esta muralha iniciada a norte do
esporão da Rua 27 substitui a palissada que ali se começou a fazer, e
cujas estacas encontram rocha a pouca profundidade. As obras de
defesa, entram assim numa nova fase de actividade.

1949

São postos à prova os trabalhos já executados das obras de defesa
da praia durante as recentes marés vivas pois um temporal assolou todo
o país.

O ponto mais atacado desta vez, foi o norte da praia. Ali ee fez
sentir a investida com mais dureza, principalmente na direcção da
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Piscina, onde se acham já construídos cerca de 80 metros de muralha
desde as profundezas da rocha até à superfície da Rua.

As vagas embatem com toda a sua ·fúria contra os degraus da
muralha, e retrocedem quebradas e inofensivas. Na zona sul onde a
muralha já está concluída, as vagas sobem até à meia concha (entre
as Ruas 23 e 27) e voltam desfazendo-se nos degraus da muralha.

A 10 de Janeiro o Engenheiro Frederico Ulrich, Ministro das Obras
Públicas visita Espinho a fim de inspeccionar as obras de defesa da
praia. O Ministro conferenciou com os Engenheiros das obras, tendo
resolvido alguns assuntos em suspenso, por ·divergências de critério
a direcção das obras e os urbanistas.

São muito importantes os trabalhos já realizados no centro da
praia, entre os esporões n.º 1 e n.º 2.

A 17 de Agosto é inaugurada oficialmente a nova esplanada com a
presença dos Ministro das Obras Públicas, Ministro do Interior, Repre
sentantes do Governo Civil de Aveiro, das Câmaras de quase todos os
Distritos, Bispo do Porto, e outras Individualidades Civis e Militares.
A Inauguração da esplanada faz parte dos números mais significativos
das comemorações do 50.0 Aniversário do Concelho de Espinho. É des
cerrada na Avenida 8, uma Lápide com o nome do Eng.º Frederico Ulrich.

Em Dezembro, com as marés vivas, o mar cresce bastante tendo
as vagas chegado próximo da esplanada, em alguns pontos, sem todavia
causar estragos. Ao sul o mar tem atacado com insistência ameaçando
destruir a palissada ali construída, e até alguns prédios e trechos de
ruas do Bairro Piscatório da Mata por ocasião das marés vivas violentas.
Mais adiante referir-se-á em pormenor à Mata.

Isto tem a sua explicação na destruição de quase todos os esporões
de madeira que ali existiam, e no pouco comprimento dos esporões
de pedra fronteiros às Ruas 27 e 33 (ese últimã bastantes desmante
lado) os quais há anos aguardam o seu prolongamento. Estes esporões
devem ser substituídos por outros de sistema mais sólido. Numerosas
pequenas casas de habitação do que restava nas proximidades do
antigo Bairro da Rainha, foram destruídas, ou semi destruídas, e outras
ficaram em ruínas. A Fábrica de «Brandão Gomes» também sofreu con
sideráveis estragos, sendo destruídas as antigas secções de lavagem e
enlatamento de sardinha, vestiário do pessoal, etc .. O Sr. Alberto Maia,
foi o que mais sofreu, pois perdeu 4 casas térreas há poucos anos
reconstruídas. Muitas famílias de pescadores ficaram -sern os seus
humildes lares, e tiveram de ser alojados provisoriamente em casas
diversas.
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Logo que teve conhecimento da extensão dos estragos o Eng.º Fre
derico Ulrich deslocou-se de avião até Espinho, para ordenar as provi
dências que as circunstâncias aconselhassem. Veio acompanhado pelos
Dr. João Moreira, Governador Civil de Aveiro, e Eng.º Trigo de Morais,
Director dos Serviços Hidráulicos. Depois de percorrer toda a zona
atacada pelo mar, reuniu com os seus acompanhantes e delineou o
plano a seguir imediatamente a fim de evitar novos estragos.

1950

Em Janeiro o mar volta à sua faina destruidora causando novos
estragos, quer acabando de derrubar as casas que há pouco deixara
em ruínas, quer iniciando a destruição de outras. Os proprietários e
moradores das casas ameaçadas ante a dificuldade de se instalarem
noutras, deixam-se ficar nelas até à última hora enquanto tiverem uma
dependência, um tapamento para se protegerem da intempérie nesta
quadra de frio intenso que se atravessa.

Em Junho as obras de defesa da praia recomeçam, onde falta
apenas concluir um pequeno trecho para que fique ligada toda a obra
longitudinal desde o extremo norte da piscina até ao esporão da Rua 27.

Os trabalhos prosseguem sob a direcção do Eng.º Tovim, ao norte
e ao sul. da nossa praia no ritmo bastante animador.

A esplanada fronteira à estrada da Piscina está quase concluída.
Dali já foram retirados por desnecessários todos os aparelhos

motorizados, guindastes, escavadeiras, etc. - que passaram para a zona
sul, onde começaram os trabalhos a partir do esporão da Rua 27. Pro
cede-se à montagem de um potente guindaste recentemente chegado
da Inglaterra, montagem que está a ser feita pelo mecânico chefe das
obras, António Teles.

1951

Em Outubro iniciam-se as obras de defesa frontal. O bairro da
Mata e a fábrica Brandão Gomes estão em perigo, diante da fúria do
mar. Há cerca de um ano que os respectivos trabalhos das obras de
detesa estavam a ser executados no pequeno trecho compreendido
entre as ruas 27 e 33.

Por mais esforços e materiais que se empreguem não se consegue
tapar a brecha existente em frente do posto da Guarda 'Fiscal, porque o
mar dificulta os trabalhos. Nos primeiros dias de Novembro registaram
-se novos e consideráveis danos na Rua 2, principalmente na fábrica
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Brandão Gomes, que sofreu a destruição de mais algumas dezenas de
metros no largo a norte da mesma fábrica (Rua 41) e suas imediações.
O mar ameaça destruir o Bairro Piscatório da Mata situado a nascente
da rua 2, e a escassa distância da linha de água.

Como defesa de emergência são deitados para ali blocos de pedra
numa tentativa de neutralizar a fúria do mar.

Na primeira quinzena de Dezembro o mar ataca furiosamente a
parte sul de Espinho, provocando novas destruiçôes na fábrica Brandão
Gomes, e em algumas casas no Bairro da Mata ..

Na zona sinistrada compreendida entre as Ruas 35 e 41 o mar
cortou, em alguns pontos completamente a Rua 2, destruindo prédios,
danificando alguns e pondo em perigo outros. O mar encontra-se a uma
pequena distância da Capela de S. Pedro, pois penetrou bastante pela
Rua 41 dentro.

A partir desta Rua, para norte, haviam já três prédios mais ou
menos destruídos, pertencentes a Agostinho e Arminda Ribeiro de Esmo
riz; 'Ermelinda Ribeiro; e Maria Vinte e Quatro. Seguem-se outras casas
parcialmente abaladas, ou com perigo à vista, como as do João Pereira
Boia, José Maganinho, Francisco Nunes Gaiteiro, Rosa do Arruda, Maria
Carapuça, Alberto Maia, etc.

Dezenas de pescadores já estão sem abrigo. Devido a ter-se esgo
tado a verba, paralizaram as obras de defesa.

A defesa de emergência não chega a atingir a fábrica Brandão
Gomes, que fica assim como as últimas casas da Rua 2, sujeita aos
ataques do mar. 1Falharam novamente os comboios de pedra proce
dentes da Madalena, ao que parece deslocados para Aveiro.

1952

No curto trecho compreendido entre as Huas 27 e 33 as obras
arrastam-se há 2 anos. Os fundamentos da muralha iniciaram-se pri
meiro, no sentido norte-sul, a partir do esporão da Rua 33. O mar ataca
insistentemente o local não permitindo o avanço dos trabalhos. São
lançados alguns vagões de pedra solta frente ao esporão da Rua 33 pro
longando-o por mais alguns metros. Está provado que o mar recua tanto
mais quanto mais extensos forem os esporões, que lhe cortem as corren
tees provocando o assoreamento. Como demonstração de eficácia do
sistema preconizado e iniciado por Von Hafe, a lição é, sobejamente
eloquente. Os trabalhos são intensi·ficados relativamente em pouco
tempo. No dia 14 de Agosto o Senhor Ministro das Obras Públicas,
visita novamente Espinho inspeccionando os vários trabalhos em curso.
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O Senhor Ministro apreciou em primeiro lugar as obras no trecho com
preendido entre as Ruas 27 e 33, as quais estão a aproximar-se do fim.
A seguir percorre a zona mais sujeita aos ataques do mar por ocasião
das marés vivas, e que é a que se estende desde a Rua 33 à fábrica
Brandão Gomes, num total de 600 metros.

Os barracões do «Bairro Flecha» construídos há anos em carácter
provisório, ao sul da fábrica Brandão Gomes, para albergar alguns sinis
trados do mar enquanto não se construia um novo Bairro Piscatório
ainda estão de pé, servindo de moradia a cerca de 45 famílias, totali
zando cerca de 150 pessoas que não puderam ser alojadas no referido
Bairro Piscatório, por não poderem pagar o seu pequeno aluguer. Este
Bairro não tem capacidade para mais de 20 pessoas. O senhor Presidente
da Câmara consegue do senhor Ministro do Interior um subsídio para
alojar aquela pobre gente em habitações com melhores condições de
higiene.

1956

Em Outubro visita Espinho o Snr, Eng.º Arantes e Oliveira, Ministro
das Obras Públicas, que vem acompanhado do Dr. Francisco do Vale
Guimarães, Governador Civil de Aveiro. O Ministro dirige-se à beira-mar
onde vai examinar as obras de defesa há muitos meses paralizada.
Acompanha-o além do Governador Civil, o Eng.º Tovim, Director das
obras. O Enq.> Arantes e Oliveira ouve atentamente um grupo de mulhe
res do povo moradoras na Rua 2 e suas proximidades, que se lhe diri
giram pedindo-lhe providências para que prossigam as obras de defesa,
e para estudar a solução do escoamento das águas pluviais.

O Ministro prometeu que o problema seria brevemente solucionado.

Em nome dos moradores e proprietários da referida zona a Sr.• Irene
Neto, foz salientar a necessidade de se prolongarem os esporões que
se encontram a desconjuntar-se e que devido a isso, o mar continua a
crescer, e nas marés vivas avança por sobre a esplanada inundando
algumas casas. O Ministro declarou que ps esporões seriam reparados
após a conclusão das obras frontais.

1957

Em Dezembro o mar impelido pelo vento e pela tempestade galga
a esplanada, inunda as ruas próximas, chegando a invadir algumas
casas, felizmente sem graves consequências.

1959

Em Fevereiro é aprovada a obra de defesa pelo Eng.º Arantes e
Oliveira, na extensão de 1330 metros, abrangendo a frente marginal,
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desde a Piscina a norte, até à fábrica do Brandão Gomes, a sul. O custo
total dos trabalhos de defesa até esta data foram de 21.424.000$00.

1960

A Piscina é novamente fustigada pelo mar, pois já o tinha sido
um mês antes.

No dia 26 visitou Espinho novamente, o Ministro das Obras
Públicas, para analisar pessoalmente os estragos na Piscina. Durante a
visita, foram relatados ao Ministro vários factos sucedidos durante os
trabalhos da obra de defesa frontal, nos quais ficou bem demonstrada
a eficácia dos esporões, graças aos quais foi finalmente possível concluir
as obras frontais em vários pontos onde o mar impedia o andamento dos
trabalhos. OMinistro dirige-se ao «BAIRRO FLECHA» onde quiz também
visitar o tristemente célebre Bairro.

Dá então a saber que em colaboração com a Câmara pretende
fazer substituir por um novo Bairro de modestas mas confortáveis e
higiénicas moradias, destinadas às famílias ali alojadas.

1969

Em Junho é prolongado o esporão sul da praia.

1970

·Em Novembro é também prolongado o esporão norte frente à
Piscina.

1973

Em Janeiro é destruído novamente o muro da Piscina e quase
toda a esplanada do lado norte.

1974

Em Janeiro é assolado por violento temporal há já alguns dias.
Mais uma vez Espinho, sofre as consequências com o avanço do mar.

Na Rua 2, em frente da Rua 31, a fúria do mar fez aluir cerca de
20 metros de passeio, e parte do piso da Avenida. Ao sul, o mar avança,
estando a cerca de 10 metros do Bairro Piscatório.

A obra de defesa marítima de Espinho torna-se uma necessidade
inadiável.
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A situação que se verifica é consequência dos elementos da natu
reza em fúria, mas à qual está associada a falha humana. Pouco falta
para que a zona marítima de Espinho seja considerada zona de desastre,
e mobilizar todos os meios de socorro necessários para acudir a uma
tragédia.

Depois das sólidas obras de defesa executadas na década de 40,
capazes para aquela ocasião as ameaças e destruições verificadas têm
sorvedouro dos cofres públicos uns muitos milhares de contos para
remendar, um ano aqui, o outro ali e ainda outro acolá, deixando enten
der, com tais atitudes que se faz alguma coisa, e que se está atento.

1978

Em Fevereiro dezenas de .famílias vivem momentos de ansiedade.
Momentos de pânico foram vividos por muitos moradores da Rua 2. Os

1978- 26 de Feoereiro, O mar avança na eeplanada
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vagalhões rebentam as portas de entra-da, e daí para a frente foi só entrar
água, espuma e paralelos. Contaram-se aos centos dentro das portas.
Só pelas primeiras horas da manhã quando a maré baixou conseguiu
esta pobre gente apavorada, sair para a rua e recolherem parte deles,
a casa de familiares. Um dos mais atingidos pela i·nvasão, foi Francisco
Pinto Rachão. com mulher e dois filhos, a residir na sua casa da Rua 2,
n.º 945. Ainda mais para o norte da Avenida 8 a partir da Rua 7 até à
«PRAIA DA SECA» a via de acesso ao futuro pontão sofreu muitos rom
bos ficando praticamente intransitável.

Em Paramos, o mar galga as dunas e esventra a praia, inundando
casas fazendo-as perigar, ficando a escaços metros da Capela de S. João.

Um drama trágico, onde felizmente só há uma nota positiva a assi
nalar:

Não houve vítimas humanas.

CONSIDERAÇÕES À VOLTA DAS lrNVASõES DO MAR

Relacionado com as primeiras invasões do mar, damos a seguir
alguns dados curiosos sobre as mesmas. No entanto, antes de entrar
neste assunto, vamos falar de um pormenor que achamos importante.

Queremos referir que os mais idosos por vezes exageram sobre o
espaço de praia que tínhamos, chegando alguns mesmo a afirmar que
da actual esplanada à Praia existia uma distância considerável, e que era
preciso andar bastante tempo a pé para se lá chegar. Há cerca de 2 anos,
foi publicado num jornal um artigo sobre Espinho, em que o seu autor,
a determinada altura, diz que noutros tempos para se chegar à praia
seriam precisos 30 minutos. Estamos completamente de acordo com o
artigo, pois ele não diz onde se encontraria para demorar esses 30 minu
tos a lá chegar.

Talvez no Souto de Anta, mas mesmo assim ...

Vejamos então algumas das distâncias relativas a 1870, tendo
como ponto de partida a estação do caminho de ferro para poente.
Esta Rua inicialmente, chamou-se Rua da Assembelia, mais tarde Rua da
Estação e presentemente é a Rua 17.

Da estação ao passeio da Rua do Cruzeiro (Rua 2) a distância
era e é de 120 metros. Da estação à praia, eram 340 metros. Da Rua do
Cruzeiro (Rua 2) à praia, eram 340 metros. Da Rua do Cruzeiro à Capela
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de Nossa Senhora da Ajuda, eram 50 metros. Da Capela de Nossa
Senhora da Ajuda, à praia, eram 170 metros.

Concluímos então, de que até agora o mar nesta direcção teve
um avanço de 220 metros. No entanto na direcção da Rua de Camões,
(Rua 25) a distância da Rua do Cruzeiro à praia já eram de 310 metros,
e ainda mais para o sul, no local da fábrica do Brandão Gomes já a
distância era de 550 metros de areal. Como curiosidade, e ainda referente
ao ano de 1870, é de mencionar o seguinte:

A norte da Rua de EI Rei (Rua 5) não existia mais nenhuma habita
ção, e a sul, a última habitação ficava na Rua do Príncipe (Rua 27).

Na época e antes da primeira invasão, as construções em Espinho,
estavam assim divididas:

Da passagem de nível para poente, existiam 100 palheiras, 60 cons
truções antigas e 65 construções modernas.

Da passagem de nível para nascente, existiam apenas 7 palheiras, e
15 construções modernas, o que dá um total de 247 habitações.

Na largo da Murta, (Largo da Graciosa) exrstram apenas 8 casas
de construção moderna, e as restantes estavam dísoersas. Entre as Ruas
12-16 e 19-25 existia um pinhal e junto dele apenas 4 palheiras. Nesta
época ainda não estavam projectadas muitas das obras hoje existentes,
e outras até já desaparecidas, como por exemplo:

O cemitério, os Paços do Concelho, a Praça de Toiros, o Parque
João de Deus, a Igreja Matriz, o Hospital etc ..

Mais tarde, com o levantamento da nova planta de Espinho (1900)
ia aparecem assinalados os projectos acima descritos assim como a
Avenida Espinho-Granja que passaria paralela ao Cemitério do lado
poente, ou seja o prolongamento da Avenida do Teatro (Rua 16) para
norte, até à Praia da Granja. Esta, é uma das obms sonhadas há 80 anos,
e que está em vias de ser concretizada.

A MATA

A maior parte da população de Espinho, desconhece a origem da
designação «MATA» e que ainda hoje envolve uma zona da nossa
Cidade.
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Ao sul da Rua 29, (antiga 1.0 de Dezembro) onde primitivamente
terminava a freguesia de 'Espinho, e começava a de Silvalde, e nos
terrenos onde se acham a fábrica de móveis Reis & C.", a antiga
fábrica de moagem, o campo de Futebol, e suas imediações, existia uma
pequena mata de pinheiros mandada semear pela C. P. a quem esses
terrenos foram cedidos pela Câmara da Feira, para neles instalar as suas
oficinas que mais tarde veio a construir em Ovar.

À volta ·da pequena mata havia poucas habitações, a não serem
as do Bairro da Rainha.

A fábrica de conservas, ficava então muito distante da povoação,
e para alcançá-la era necessário atravessar um extenso areal sem
prédios, ou então rr junto à linha férrea.

Com o desenvolvimento da fábrica e as invasões do mar ao norte,
a classe piscatória à medida que o mar lhe ia destruindo as suas casas,
ia construindo com os materiais que conseguia salvar, O·S seus palheiras,
ou casas de pedra em torno da mata, as quais se foram juntando outras
habitações e estabelecimentos tanto ·de pescadores como de gente de
várias classes. e assim se foi estendendo a povoação até à fábrica de
conservas, formando o populoso aglomerado que hoje é. À medida
que a urbanização se estendia para o sul, ia diminuindo o número
de pequenos pinheiros 'da Mata, até que desapareceram por volta
de 1923. Os terrenos cedidos à C. P. para as oficinas que pensava
construir naquele local foram divididos em talhões, e vendidos em hasta
pública, revertendo o seu produto a favor do Município e da C. P..

A Mata já desapareceu há cerca de 60 anos, mas a verdade, é que
ainda hoje aquele lugar e suas imediações continuam a ser conhecidos
pelo lugar da «MATA», sabe-se ·lá até quando ...

Para finalizar este trabalho transcrevemos de «Ü Comércio do
Porto» de 29 de Março de 1980 a ·notícia sobre as obras de recuperação
da praia de Espinho cujo início está previsto para os fins do ano
corrente.

PRAIA DESAPARECIDA VAI SER RECUPEHADA

Há decénios que Espinho sofre com as investidas do mar. Cada
ano que passava uns tantos metros de areal eram engolidos ferozmente
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pelo mar. O belo areal entre a actual Piscina e a Rua 23 limitava então a
cosmopolita Praia de Espinho, Rainda das Praias da ·Costa Verde, onde
uma dúzia de banheiros, em sentido perpendicular ao mar, montavam
umas centenas de barracas. Espinho era vida e alegria, onde a simbiose
de vários idiomas 'lhe dava cunho internacional notável. Mas ano após
ano, com o desbobinar de trágico destino, Espinho não teve força
para fazer valer os seus direitos e, como a pseudo construção de arre
medas de esporões. cada vez mais sacrificou a sua praia, até que acabou
mesmo por ficar sem ela no lugar internacional. Por último, autêntica
«semeadura» de pedras foi o remédio possível para salvar o casario
fronteiro ao mar, já que a sua praia jazia lá longe, no seu seio.

Após tantos anos, alma nova voltou agora a 'Espinho, já que o
estudo para a defesa da sua costa marítima foi apresentado à edilidade
espinhense por técnicos da Hidrotécnica Portuguesa, autora do projecto,
e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que vai proceder aos
testes competentes.

O custo da primeira fase da obra ronda os 200 mil contos, estando
prevista a conclusão definitiva do projecto para o próximo mês de
Julho, após o que imediatamente será posto a concurso. O projecto
global compreende toda a costa de Leixões até ao Cabo Mondego,
devendo a obra iniciar-se na costa espinhense, pois é a que efectiva
mente tem sido mais afectada. Dois longos esporões, fazendo no topo
uma ligeira curva para Sul, localizados frente à piscina (270 metros de
extensão por 8 metros de largura) e o outro frente à antiga fábrica Bran
dão Gomes (300 metros, por igual largura) vão permitir, ao que os
técnicos afamaram, a recuperação da praia desaparecida e ainda a
possibilidade de conseguir-se uma outra praia com a extensão de 200
metros de areal um pouco mais a Sul. Para o efeito ao natural assorea-•mento será necessário ajudar a recolha de 'areias com dragas oriundas
dos estabeleiros de S. Jacinto. Esta fase é prioritária, pois está previsto
o prosseguimento da obra numa segunda fase, que para além do mais
inclui mais dois quebra-mares de menores dimensões.

O estudo do projecto foi iniciado há dois anos e deveria já ter sido
entregue às entidades competentes em Outubro passado, mas devido
a imponderáveis só agora a Hidrotécnica 'Portuguesa informou a Câmara
de Espinho dos objectivos e particularidades do projecto, que vai de
seguida ser entregue à Direcção Geral de Portos, Laboratório Nacional
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de Engenharia Civil e, em última análise, ao Ministério dos Transportes
e Comunicações.

Auguramos que os trâmites legais (aprovação do projecto, abertura
do concurso e adjudicação da obra) se processem com a rapidez que
se impõe.»
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OBRA 3
---..____ s OBRA ~

OBRAS DE DEFESA E RECONSTRUÇÃO DAS PRAIAS DE ESPINHO

Projecto da reconstrução da obra de defesa da Praia.
de Espinho a iniciar em Janeiro .:dei 1981
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AS COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DO CONCELHO

DE ESPINHO EM 1949

Quando Espinho fez 50 anos, como entidade administrativa autó
noma, foi em 1949.

Com efeito, cinquenta anos antes, a 17 de Agosto de 1899, o rei
D. Carlos assinava a carta de lei 1 na qual criava o concelho de Espinho
e que rezava assim:

«Dom Carlos, por graça de· Deus, Rei de Portugal e dos Algar
ves, etc.

Fazemos saber a todos os nossos súbditos que, as cortes gerais
decretaram e nós queremos a lei seguinte:

Artigo 1.0 - É separada do actual concelho da Feira a freguesia
de Espinho, que constituirá um concelho com esta nova denominação.

§ único - A cargo do concelho, assim creado, ficará o pagamento
dos juros e amortização da parte correspondente das dívidas activas
do concelho da Feire.

Artigo 2.º - Fica revogada a legislação em contrário.

Mandamos portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento
e execução da presente lei pertença, que a cumpram e guardem tão intei
ramente como nele se contem.

O presidente do concelho de ministros, ministro e secretário de
Estado dos negócios do reino, a faça imprimir, publicar e correr.

Dado no Paço, em 17 de Agosto de 1899. El-Rei, com a rúbrica
e guarda. José Luciano de Castro (Logar do selo grande das armas
reaes).

1 Carta de lei de 17/8/1899 publicada no Diário do Governo n.? 189 de 24
de Agosto de 1899.
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- Carta de lei pela qual Vossa Majestade, tendo sanccionado o
decreto das cortes gerais de 15 de Julho do corrente ano, que separa do
Concelho da Feira a freguesia de Espinho para constituir um concelho,
ficando a cargo deste os juros e amortização da parte correspondente
das dívidas actuaes daquêl/e, manda cumprir e guardar o mesmo
decreto como n'êl/e se contém, pela forma rectro declarada.

Para Vossa Majestade vêr - João José de Mendonça Arez a iez»,

E quase um mês depois, o Ministério dos Negócios do Reino,
à frente do qual estava José Luciano de Castro, decretava o seguinte: 2

«Tendo sido creado o concelho de Espinho pela carta de lei, de
17 de Agosto do corrente ano: Hei por bem decretar o seguinte:

Artigo 1.º -A eleição da Câmara Municipal do Concelho de
Espinho realizar-se-ha no domingo que for designado pelo governador
civil de Aveiro dentro do prazo de quarenta dias contado sobre a publi
cação do presente decreto, e para gerência interina dos negócios
municipais do mesmo concelho é nomeada a comissão formada pelos
cidadãos enumerados na relação (3), que com o mesmo decreto baixa,
devidamente authenticada, devendo a comissão servir até à posse do
vereação eleita, na conformidade do artigo 19.º do código administrativo.
membros: vog-ais efectivos: Henrique Pinto Alves Brandão; dr. António Augusto
Castro Soares; José António Pires Resende; João Francisco da Silva Guetim;
António Oliveira Salvador. Vogais substitutos: Manuel Fernandes Passos; José
Alves da Rocha; Narciso André de Lima; Manuel Alves da Silva e Fernando
Francisco Pereira.

Artigo 2.º - É dissolvida a Câmara Municipal do Concelho da
Feira e para a gerência interina dos negócios municipaes d'este concelho
é nomeada a comissão formada pelos cidadãos enumerados na relação
que acompanha o presente decreto, a qual servirá até que tome
posse a vereação que deve ser eleita no domingo competentemente
designado, dentro do prazo a que se refere o artigo antecedente.

Artigo 3.º - No prazo de dez dias a contar da posse da comissão
municipal do concelho de Espinho se instalar'"á a comissão de recensea
mento eleitóral do mesmo concelho, devendo dentro do mesmo prazo,
fazer-se e comunicar-se as nomeações qué para este efeito forem
necessárias segundo o artigo 22.º da carta de lei de 26 de Julho de 1899.

Artigo 4.º - O presidente da comissão municipal do Concelho da
Feira será o presidente da actual comissão de recenseamento militar

2 Decreto publicado no Diário do Governo n.? 206 de 13 de Setembro de
1899.

3 A Comissão nomeada pelo Decreto era constituída pelos seguintes



CINQUENTENÁRIO DO CONCELHO DE ESPINHO ElVI 1S4G 413

do mesmo concelho, e para o concelho de Espinho, cujo presidente
será também o da respectiva comissão municipal, esta nomeará quatro
vogais, na conformidade do artigo 18.º do regulamento de 6 de Agosto
de 1896.

§ único - As mesmas comissões de recenseamento militar cum
prirão oportunamente o disposto do § 2.0 do citado artigo 18.º.

O presidente do conselho de ministros, ministro e secretário dos
negocios do reino, e o ministro e secretário de Estado dos negócios
eclesiásticos e da Justiça, assim o tenham entendido e façam executar.

Paço, em 7 de Setembro de 1899. «Rei» José Luciano de Castro -
José Maria de Alpoim de Cerqueira Borges Cabral».

Ora para comemorar as bodas de ouro da sua independência admi
nistrativa, Espinho, vestiu, nesse ano de 1949, as suas melhores galas
e elaborou um programa de festas, que durou perto de cinco meses,
constituído por manifestações culturais, recreativas e desportivas, que
tiveram os seus momentos mais altos, na sessão inaugural das come
morações do cinquentenário e na sessão solene de 17 de Agosto, na
qual estiveram presentes os ministros das Obras Públicas, engenheiro
Frederico Ulrich e do Interior, engenheiro Cancela de Abreu.

Os preparativos para as comemorações começaram cedo a preo
cupar o espírito dos espinhenses, responsáveis pelos destinos do Con
celho.

Esta preocupação repercutia-se também no espírito da juventude
da época, reunida à volta do jornal da Associação Académica de
Espinho.

Por isso já em Novembro de 1948 se podia ler o seguinte:

«Aproxima-se a passos largos o ano de 1949, no qual o Concelho
de Espinho completará 50 anos de existência.

O nosso jornal, representante da juventude de Espinho, essa dinâ
mica e entusiástica parcela de Espinho, não podia evidentemente ficar
inactiva ou desinteressar-se de tão jubilosa data».

E a sequir dá até sugestões no que respeita à constituição das
comissões de Honra e executiva, opinando o seguinte:

«A Câmara Municipal constituiria uma Comissão de Honra, com
posta das seguintes entidades: Governador Civil, Presidente da Câmara
Municipal, Administrador do Concelho, Presidente da Comissão Conce-
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lhia da União Nacional, Director da Carreira de Tiro, Director do Campo
da Aviação, Pároco local, Directores dos jornais locais, correspondentes
dos jornais diários, Delegado da Mocidade Portuguesa, Comandante da
Guarda Nacional Republicana, Comandante da Legião Portuguesa, etc.

Seguidamente seria constituída a Comissão Executiva com repre
sentantes da Comissão Municipal de Turismo, da Comissão Municipal
de Assistência, Grémio do Comércio, Sindicatos, representante da actual
comissão de festas, Bombeiros, Sporting e Académica de Espinho,
Santa Casa da Misericórdia, representantes da indústria e outros ele
mentos considerados úteis».

E mais adiante imbuido no seu desejo de colaboração sugere
mesmo algumas manifestações de índole cultural, recreativa e desportiva.
Assim acrescenta:

«...seria elaborado o Programa de Festas, que poderia incluir uma
Feira-Exposição, com manifesto sentido de estética turística, com áreas
separadas para exposição de artigos fabricados no concelho e fora dele.
Um Parque de Diversões com barracas e «chepitons». Adstrito à Feira
-Exposição a Comissão Municipal de Turismo faria construir em pavi
lhão com notas de propaganda e gráficos de frequência, etc ... haveria
uma sessão solene na Câmara Municipal comemorativa do 50.º aniver
sário da criação do concelho e recepção às Comissões de Honra e
Executivo ... Homenagear a memória de quantos constribuíram para a cria
ção do concelho, homenagear os que não sendo os criadores do con
celho, lhe prestaram relevantes serviços ... homenagear a imprensa local e
diária ... homenagear à indústria e o comércio de todo o concelho.

A empresa Espinho-Praia organizaria um Programa Especial para
a sua época. O Teatro S. Pedro realizaria espectáculos em dias espe
cialmente marcados para serem incluídos nos festejos ... os Clubes orga
nizariam jogos desportivos e paradas ... faria reviver as «Batalhas de
Flores» ... Os cafés contratariam orquestras ... alindar-se-ia a vila ...» ( 1)

Roberto Fernandes escrevia um mês depois:

«Nota-se em Espinho grande interesse pela data que se aproxima
em comemoração do 50.0 Aniversário da sue independência adminis
trativa .

...Os novos já estão tomando a seu cargo essas conquistas como
herdeiros de um património recebido. Eles sentem bem a responsabili
dade que pesa sobre os seus ombros. A sua actividade está bem defi-

' Jornal «Rumo" n.? 17 de 30 de Novembro de 1948.
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nida em «Rumo». Norteia-os o sincero desejo de acertar. Pondo de parte
interesses pessoais, pensam e defendem a obra a levar a bom termo,
olhando ao progresso de Espinho que servem com a maior dedicação.

Gisaram já um programa ... que, se não puder considerar-se defini
tivo, como ideia inicial deve ser aproveitada» 2•

Como iremos ver mais adiante muitas das sugestões dadas pelos
jovens do «Rumo» foram, efectivamente aproveitadas pela Comissão
das Comemorações das festas cinquentenárias.

Ainda na edição de 30 de Dezembro «Rumo» instituía um prémio
de 250$00 para o melhor «Programa Comemorativo» das bodas de ouro.
O regulamento era o seguinte:

«a) O «Programa» deverá ser elaborado apenas dentro de moldes
realizáveis, sem grandiosidades inexecutéveis.

b) O «Programa» não obriga a originafid::ide, isto é, o autor pode
colher elementos já conhecidos e até edopter qualquer sugestão já
posta neste jornal.

c) O «Programa» deve ser contudo apresentado fora dos moldes
de festa basicamente populares.

d) O «Programa» deve incluir manifestações culturais, exposições,
festejos populares, sessões solenes, sessões de homenagem, etc.

e) O «Programa» deve ser feito em triplicado, em papel para má
quina, tamanho vulgar e dactilografado a dois espaços.

f) O original dactilografado deve ser enviado à Redacção do
«Rumo», assinado com uma divisa ou pseudónimo.

g) Os duplicado e triplicado deverão ser enviados conjuntamente
com o original, encerrados num envelope lacrado, tendo indicado a
divisa no exterior e interiormente num cartão com o nome e morada
do autor.

h) Um júri idónio classificará os trabalhos que serão publicados,
se a Direcção do «Rumo» assim o entender.

i) Ao trabalho c!assicado em 1.º lugar será entregue um prémio
pecuniário de 250$00.

2 Jornal «Rumo» n.? 18 de 31 de Dezembro de 1948.
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Preparação e Nomeação da Comissão Executiva Central

No dia 1O de Março de 1949, reunem-se, a convite do Presidente
da Câmara, os representantes das forças vivas, para, finalmente, se tro
carem impressões sobre o programa das Comemorações Cinquentená
rias e nomear uma Comissão para o elaborar.

Presidiu a esta reunião, o dr. Alfredo Themudo Corte-Real, que era,
na altura, vice-presidente da Câmara. Pronunciaram-se sobre o assunto
várias personalidade, entre os quais o dr. Amadeu Morais, então pre
sidente da direcção da Académica de Espinho, o dr. Nunes das Neves,
Comandante dos Bombeiros Voluntários de Espinho, o Engenheiro Pedro
Viterbo, presidente da Comissão Concelhia da União Nacional, o Enge
nheiro Silva Ruivo, presidente da Comissão Municipal de Assistência, o
Professor Costa Ferreira, Manuel Pinto Bizarro, director da Empresa
de Melhoramentos de Espinho, Artur Cruz, Comandante do Terço da
Legião Portuguesa e outros.

Dali mesmo saiu a Comissão Executiva Central que englobou os
seguintes membros: Capitão Adelino Dias dos Santos, Eng.º Pedro
Viterbo, dr. António Nunes das Neves, dr. Amadeu Morais, Eng.º Silva
Ruivo, José Francisco da Silva Júnior, Francisco Pereira da Silva, Ben
jamim da Costa Dias, Américo Fernandes da Silva, Manuel Pinto Bi
zarro, Abel de Oliveira, dr. Joaquim de Sousa Rios e Professor Costa
Ferreira, a que se juntaria mais tarde, por deliberação de outra reunião
da Comissão Executiva efectuada no dia 14 de Março, o dr. Elísio
Gomes, Joaquim Moreira da Costa Júnior, Silvério Vaz, Higino Pires e
Mário Borges.

Nesta segunda reunião ficaria definitivamente constituída a referida
comissão executiva, que foi a seguinte: Preside·nte: Capitão Adelino Dias
dos Santos, que seria substituído enquanto estivesse licenciado da
Câmara, pelo dr. Alfredo Corte-Real; vice-presidente: Manuel Pinto
Bizarro; secretários: dr. Elísio Gomes e Prof. Costa Ferreira; tesoureiros:
José F. da Silva Júnior e Américo F. da Silva; vogais: Engenheiros
Pedro Viterbo e Silva Ruivo; drs .António Nunes das Neves e Amadeu
Morais; Francisco Pereira da Silva e Benjamirn da Costa Dias; Abel Alves
de Oliveira e dr. Joaquim de Sousa Hios.' Joaquim Moreira da Costa
Júnior, Silvério Vaz, Higino Pires e Mário Borges.

'
Constituída a Comissão Executiva Central, formaram-se depois

Comissões especiais como a de Propaganda, Desportiva, Ornamenta
ções, Festejos, Assistência, Dia do Bombeiro, Protocolo, etc.

Na sua edição de 8 de Maio o Semanário «Defesa de Espinho ( 1),

publicava. na sua primeira página o Programa das Comemorações ela
borado pela Comissão Executiva Central e que constava do seguinte:

1 «Defesa de Espinho» n.? 893 de 8/Maio/1949.

•
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«Mês de Junho: Dia 26 (domingo) - Sessão Solene nos Paços do
Concelho, comemorativo da autonomia administrativa de Espinho.

Dia 28 e 29 - Festejos populares ao S. Pedro, marcando o início
oficial da época balnear.

Mês de Julho -- Dia 3 - Festa religiosa do S. Pedro.

Dia 17 - Gincana de automóveis; dia 24 - «Dia do Bombeiro; dia
31 - garraiada de beneficência.

Mês de Agosto - Inauguração das Obras de defesa da Praia;
inauguração da rede de distribuição de água ao domicílio; inauguração
das obras sociais do novo bairro piscatório; dia 6, 7 e '8 - Concurso
Hípico; dia 14 - Tourada de gala; sessão de homenagem aos antigos
frequentadores de Espinho; arraial de beneficência; dia 28 - Tourada.

Mês de Setembro - Dia 11 - Cortejo do trabalho e Oferendas a
favor da Misericórdia; dia 14 - Tourada; dias 17 e 18 - !Festas popu
lares da Ajuda; Garraiada; dia 26 - Festividades religiosas a N.• Senhora
da Ajuda.

Mês de Outnbro - Festas dos Criados de Café, etc.»

Além destes números especificados ainda estavam em projecto
saraus literários, musicais com o concurso do Orfeão de Espinho, jogos
florais e exposição de fotografias.

Ora o programa foi mais ou menos cumprido, tendo sido, alteradas
das datas da sessão solene, que de 26 de Junho, passou para o dia 3 de
Julho, assim como o jantar de confraternização entre espinhenses.

A Sessão Solene que deu início às Comemorações Cinquentenárias do
Concelho de Espinho

O início das comemorações das bodas de ouro tiveram então lugar
no dia 3 de Julho, no Salão Nobre da Câmara Municipal.

Presidiu à sessão, o dr. João Moreira, então governador civil de
Aveiro, que estava ladeado pelo Capitão Adelino Dias dos Santos, pre
sidente da edilidade espinhense, pelo dr. Alfredo Themudo Corte-Real,
vice-presidente, Eng.º Silva Ruivo, provedor da Misericórdia, dr. Elísic
Gomes, presidente da Comissão Municipal de Assistência; Eng.º Pedro
Viterbo e João de Oliveira, presidente e vice-presidente da Comissão
Concelhia da União Nacional, Major Aníbal Vaz, comandante do Bata-
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lhão e Alferes M. Barros, comandante da Secção local da G. N. R.,
Artur Cruz, Comandante do Terço da Legião Portuguesa, Armando
Crespo, director da Sociedade Espinho-Praia. etc.

Abriria a sessão o dr. Amadeu Morais que, em nome da Comissão
Central das Comemorações Cinquentenárias, e em rápido improviso,
aludiu à evolução que se tinha operado em Espinho, no decurso dos
cinquenta anos de independência.

A seguir faria o elogio do dr. Augusto de Castro Soares que era o
orador oficial daquela cerimónia e que se encontrava numa mesa ao lado
da da presidência.

Dizendo que o dr. Augusto de Castro Soares não necessitava de
apresentação porquanto a mehor apresentação que se poderia fazer
daquele ilustre espinhense seria a invocação da sua obra como presi
dente da Câmara, tendo-lhe dado, a seguir, a palavra:

O ilustre espinhense começou a sua oração por manifestar o seu
regozijo pela presença do chefe do distrito e agradecer à Comissão das
Comemorações o ter-se lembrado dele para falar naquele acto. convite
- acrescentou ele - a que acedera com intenso prazer porqu::; lhe
permitia associar-se pessoalmente às Comemorações das bodas de
ouro da sua terra.

Mas demos-lhe a palavra:

«Espinho, mercê da sua conduta contou sempre com a simpatia e,
com o apoio de figuras marcantes das ciências, das letras, das artes,
do comércio e da indústria, que lhe grangearam uma onda de afeição
proveitosa e sincera.

A teimosia inteligente de alguns habitantes, constituídos em filhos
dedicados da terra que haviam escolhido para a vida, impressionava,
porque demonstrava a permanência de uma i1eia préconcebida, gerada
através da convicção da necessidade inadiável da autonomia adminis
trativa, que traria condições essenciais ao progresso desta terra, entra
vado por mil peias burocráticas, e pela subordinação preiudiciei e parali
zante.

Turva-se-me a vista de orvalhada saudade, ao /obrigar os vultos
familiares do Conselheiro Correia Leal, benemérito fundador da freguesia
de Espinho, de Albano de Melo, de Augusto de Oliveira Gomes, do Mar
quês da Graciosa, de Castro Soares, do Conde de Castelo de Paiva, do
Conselheiro Pereira Dias, de Vaz Preto, de Ressano Garcia, do dr. Fran
cisco Furtado, H. A. Brandão, etc.
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Mas, por sobre tudo isto, além de todas as dedicações valiosíssi
mas, um factor poderoso influi na marcha vitoriosa da pretenção legítima
e transforma-a no expoente máximo de uma causa justa e digna.

Então, já não consigo dominar-me, subjugar o ardor contagiante
que me avassala, e vibro sob a influência do espectácufo deslumbrante
da votação das Câmaras Legislativas, que levem a multidão a comungar
da exaltação e da alegria desse punhado de homens de bem, quando
todos puderam ter a certeza da notícia, trazida por Augusto Gomes.

As Câmaras deram a sua expontânea e esmagadora aprovação
ao projecto de lei e o concelho de Espinho, aureolado de simpatias
gerais, era já uma consoladora realidade.

De fronteiras estreitas, de solo árido e pobre, consubstanciava a
aliança singular do homem e do clima, que fariam o futuro milagre do
seu crescimento, da sua riqueza e do seu valor, dentro da comunidade
das terras portuguesas.

Como todos se sentiam felizes! Como todos sentiam o orgulho
dos que atingem a maioridade, cônscios das suas faculdades de trabalho
e certos da riqueza da independência conquistada para o pedaço de
terra pátria, onde ergueram os seus lares e onde os filhos nasciam
ditosos e lindos!

Era uma casa em festa! Todos se conheciam e saudavam, no
hábito patriarcal daquelas eras de antanho! E, eu, levado na onda de
entusiasmo transbordante, andei com eles pelas ruas, fui com eles
levar a notícia a todos os cantos, para que todos soubessem a boa nova!

Foi um delírio, sem arremedas, sem insultos, sem vaias que
pudessem quebrar, ou mecuier, a beleza e grandiosidade daquela data
tão querida!

Não se cometeu um destempero, e nos largos limites da maior
satisfação, o povo simples desta terra, soube engrandecer-se, festejando,
pleno de euforia, o seu incipiente viver livre.

Espinho, tão pequeno e modesto, como pérola preciosa, encastoada
no colar maravilhoso da costa portuguesa, foi digno dos seus pares e
deu então seguros passos na senda do progresso, guiado pela mão
firme e austera daqueles que lhe deram sempre o seu desvelado amor!

Cresceu, amparado pelo mimo de muitos e floresceu sob generoso
influxo de carinhosos amplexos, em plena ventura de seus verdes
anos, e sempre bafejado pelo signo venturoso do amor dos seus filhos.
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Vertiginosas imagens perpassam no ecren onde se projecta o filme
variegado e colorido da vida de Espinho ...

Nem sempre a calma e a ventura lhe sorriu, na vizinhança suave
ou alterosa do oceano que a beija ou arremete, em permanente demons
tração da volubilidade, que confunde a carícia com o toque agressivo
e demolidor. No entanto, a nossa praia, cada vez mais garrida e mais
linda, sara suas feridas e surge vestida de melhores galas, em sur
preendente e bizarra rejuvenescência, que confunde e encanta.

Encanta, sim, como encanta e seduziu outrora os nossos ante
passados queridos, pelos seus atractivos, pela atraente galanteria da
sua presença gentil, pelo feitiço de seus ares e lugares ...

E, foi por isso que eu vim, foi por isso que eu sonhei, foi por isso
que revivi com eles, durante uns breves minutos de evocação saudosa,
esses tempos ditosos, em que a nossa terra sofreu uma viragem da sua
história, pela união sólida e indestrutível dos seus habitantes.

Minhas Senhoras e meus Senhores.

Seria leviano pretender realizar um bosquejo completo da história
de Espinho, nos parcimoniosos minutos dos meus dizeres, e a verdade
é que ela merecia uma anáise sucinta, mas rigorosa, que· nos desse
uma imagem aproximada do que foi o persistente labor de tantos anos,
queimados por alguns vultos notáveis desta terra, no estudo e na
realização de melhoramentos indispensáveis, para fazer dela um modelo
de constante progresso e um exempo de modernismo urbanístico.

Luta ingente foi essa, eriçada de dificuldades múltiplas, e de con
tratempos inevitáveis, que o valor dos homens e o apoio consciente
da população transpuzeram alicerçando em bases sólidas a vila-cidade
dos nossos tempos.

Luta ingente, que o valor dos homens de então soube transformar
em lídima vitória, pelo ritmo de progresso instituído e pela feição intro
duzida no crescimento regular do nosso burgo, que conquistou lugar
de destaque entre as mais florescentes localidades do distrito de Aveiro,
senão do País.

Mas nem sempre as rosas atapataram o caminho percorrido, e,
de par com os anseios, os trabalhos, as lutas, as dedicações, as bene
merências, as canseiras, os sacrifícios e as generosidades, também
puderam enevoar o horizonte calmo, do céu prometedor, alguns gestos
irreiiectidos, certas maldades levianas e prepotências passageiras, que
não puderam empanar o brilho intenso das fases mais notáveis da admi
nistração municipal.
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Ela prosseguiu, através de tudo, e Espinho gizou o plano grandioso
do seu futuro, vislumbrado pea inteligência dos seus fundadores e
pela inegável dedicação de alguém que é justo e oportuno ligar àqueles
- o Dr. José de Oliveira Salvador.

Viera o 28 de Maio. Toda a nação respirava uma lufada fresca de
renovação de processos e começava a manifestar-se especial carinho
pelas reinvindicações justas dos povos ... Era um distinto oficial superior
da gloriosa Marinha de Guerra Portuguesa, que deixara rasto notável,
na administração inteligentlssima do Porto, Ria e Barra de Aveiro ...
onde soube impor uma vontade de ferro e salvar da ruina seus povos
ribeirinhos, protegendo a formidável riqueza dos produtos naturais
da região.

Era o Comandante Jaime Afreixo, o homem que ainda espera uma
consagração regional, como justissímo preito à sua memória de bene
mérito do Distrito de Aveiro.

Era ele que se sentira contagiado pela necessidade urgente do
alargamento do concelho de Espinho e, que, calmo e imperturbável,
ousara romper com preconceitos estultos, e decretar a anexação salva
dora de várias freguesias.

A história repetiu-se ... Mais uma figura benemérita viera empar
ceirar com a do Marquês da Graciosa, na batalha admirável pelo engran
decimento desta terra.

A história repetiu-se, porque José de Oliveira Salvador, médico
distinto e espírito esclarecido, de espinhense dedicado, conseguiu apro
veitar a melhor oportunidade de provocar aquela medida legislativa,
por intermédio do seu querido amigo ...

A história repetiu-se, pois ainda foi com meu querido pai, que o
facto teve foros de realidade, proporcionando-lhe uma das últimas
e maiores alegrias da sua vida ... a de ver engrandecido o seu querido
concelho, quando he dava, com visível sacrifício de saúde, mais um
impulso benético, no intuito claro de manter a harmonia da família
espinhense.

E, todos nós pudemos vibrar de entusiasmo sadio, e ainda conser
vamos nítida recordação do delírio desses dias lindos, vividos fraternal
mente pelas populações das freguesias, trazidas carinhosamente para
o nosso convívio, unidas para sempre ao nosso destino ...

Não era razoável que deixasse sem referência estes dois marcos da
vida do concelho, quando comemoramos o seu cinquentenário de
criação.
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Minhas Senhoras e meus Senhores.

Adivinho nos vossos olhares que pensais em mais alguma coisa
e que continuais a sonhar com outro passo indispensável na senda do
nosso futuro ...

Bem sei como todos sabeis do maior e mais premente anseio do
Espinho de hoje ...

E não quero deixar de mencionar, sem erroqêncie e sem ofensa
para ninguém, a meta que pretendemos atingir, ao fim da longa cami
nhada, e depois de termos dado provas de inteiro merecimento.

Espinho, pela sua situação, pela grandeza da sua vida comercia/
e industrial, pelo núcleo populacional que representa, pelo volume e
pela projecção das suas artes e dos seus melhores valores sociais,
reivindica, desde há muito a criação de uma comarca, que complete
a sua organização e dê aos seus povos a garantia de justiça fácil e
acessível, sem as dificuldades, sem as demoras, sem os sacrifícios
que lhe acarreta a actual divisão comarcã, antiga, defeituosa e ana
crónica.

Não quero fazer previsões, aliás, inteiramente falíveis, mas desejo
significar a fé e a confiança com que nós todos encaramos o futuro
e sabemos esperar a última etapa da libertação, a coroar dignamente
uma obra que pode servir de exemplo e constitui paradigma de bairrismo
produtivo, do bairrismo bem compreendido, cuja existência e cuja
prática deve ser acarinhada e facilitada, porquanto nele reside a con
dição essencial do progresso autónomo das localidades mais desen
volvidas do País, que enriquecem por sua condição de valiosas jóias
do escrínio lusitano.

Minhas Senhoras e meus Senhores.

Vão mais longas do que desejava as palavras simples que tencio
nava pronunciar, nesta sessão comemorativa. Porém, eu estou certo
de que V. Ex.ª' me relevam que as prolongue, ainda durante uns
escassos minutos.

Também passei, episodicamente, pelas posições da administração
da Câmara de Espinho. Essa passagem breve não tem história que
deva prender a atenção dos interessados, a não ser no que ela teve de
honesto e de tolerante. Se for revista, com orgulho o digo, só pode
suscitar a certeza das boas e das elevadas intenções que animaram
alguns dos homens, que me deram a honra da sua companhia e cola
boração.
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Sem alardes, sem vanglória, que poderia existir, se vtvessemos
afastados da modéstia das realidades, efectuou-se trabalho afincado
e sério. Dele ficaram alguns frutos saborosos, que o tempo não
destruiu, como estes Paços do Concelho erguidos orgulhosamente,
pela Câmara a que presidi, no mesmo palmo de terra que, o meu
querido pai lhe destinara providencialmente.

Serviu-nos de norte, o exemplo dos antepassados, que quizeram
construir uma vila de que pudéssemos todos orgulhar-nos e de que
deixaram o germen, para nós tão querido.

Jamais precisamos de ferir, ou de ofender direitos alheios, para
prosseguirmos a obra encetada antes. Vaidades e orgulhos ridículos,
foram postergados em benefício da simplicidade tão querida do nosso
povo, amplamente merecedor do bom trato que procuramos dar-lhe,
sem andarmos, como quixotes, a esgrimir com moinhos de vento,
sem outro resultado de que não fosse o realce e o contrato com velei
dades infantis e pretensiosismos doentios, ingratídões que por vezes
imperam, como manifestações de psicopatia individual ou colectiva,
bem lamentáveis e perigosos.

Da harmonia real que deixamos, nas fileiras dos espinhenses natos
e adoptivos, resta-nos a certeza iniludível de uma grata recordação.
Da transplantação consciente e da prática diária dos exemplos dum
chefe incontestado e ilustre que guiava e guja a Nação para meiores
e melhores destinos, ficou a perdurar pelos tempos o reconhecimento
de muitos munícipes humildes e de numerosas figuras, que só honram
pela sua concordância e companhia.

Foram esses, foram eles, talvez aqui presentes, que me trouxeram,
a dar-lhes uma palavra de confiança, e a dizer-lhes que Espinho conti
nuará a progredir, sempre sem cessar, pela força do tempo e do destino.

No entanto, não há terra que não careça do amparo, da solicitude,
da compreensão de alguém, que detenha as ~édeas do poder e que
saiba dar-lhe, no momento próprio, o influxo· vivificante de medidas
oportunas para que a seiva não falte e os desfalecimentos não redun
dam em colapso.

E Espinho, mercê de Deus e dos homens, ainda encontrou mais
um patrono, um ardente defensor, que construiu e completa a barricada
definitiva contra a fúria destruidora do mar. Refiro-me ao ilustre ministro
José Frederico Ulrich, para quem peço o aplauso sincero, vibrante,
reconhecido dos espinhenses presentes, um «bem haja senhor» que
lhe leve a expressão mais simples e mais sincera do nosso agradeci
mento e gratidão.
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Ah! Minhas Senhoras e meus Senhores! Tenho a certeza de que
aqueles que viveram intensamente os dias ansiosos de 99, se pudessem
estar presentes, se levantariam e viriam para junto de nós engrossar o
côro de aplausos e pedir ao Senhor governador que leve ao ilustre
membro do Governo a nossa saudação, o cumprimento comovido de
Espinho, transmitido na sua rudeza característica, mas bem sincero e
vibrante, como é próprio da gente brava do mar!

E o passado e o presente desta terra querida, que se unem as mãos,
que irmanam as vozes, para desejarem ardentemente a sua felicidade
e a sua maior grandeza e orarem pela eternidade do seu iuturol»

Nesta sessão solene falaria, por fim, o governador civil de Aveiro
que salientou a valiosa oração que o dr. Castro Soares acabava de
pronunciar classificando-a de memorável e felicitou a Comissão Execu
tiva das Comemorações dizendo a terminar:

«Os melhoramentos, as obras de defesa, o bairro piscatório e as
suas obras sociais, e a comparticipação para o abastecimento de águas,
deve-se principalmente ao Sr. Presidente do Conselho que após as
últimas destruições, chamou o Sr. Ministro das Obras Públicas, dizen
do-lhe que era preciso salvar Espinho, das constantes desvastações
causadas pelo seu inimigo n.º 1 - o mar: que ordenasse, por isso, todas
as providências necessárias não só às obras de emergência como às
obras definitivas ...

Lutemos, pois, pelo imparável progresso de Espinho».

Nesse mesmo dia, à noite, decorreu «num ambiente de entu
siástico bairrismo o jantar de confraternização, no Grande Hotel de
Espinho que reuniu cerca de 100 pessoas, entre espinhenses nativos e
adoptivos.

Presidiu ao convívio o dr. Augusto de Castro Soares, que tinha
a ladeá-lo os senhores Lino Brandão, dr. Gomes de Almeida, Alberto
Brito, dr. Elísio Gomes e Domingos Alves de-Oliveira.

Aos brindes usariam da palavra o dr. Amadeu Morais, Joaquim
Moreira, Roberto Fernandes, José Fernandes Tato, Benjamim Dias,
dr. Gomes de Almeida e dr. Augusto de Castro Soares.

Feira Popular e Exposição Industrial e Comercial

Outra iniciativa de maior relevo nestas comemorações do cinquen
tenário, foi a Feira Popular e a Exposição Industrial e Comercial.
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A Feira Popular de Espinho de cuja execução se encarregou uma
Comissão Técnica, chefiada pelo arquitecto Eduardo Machado, seria
inaugurada oficialmente, em 28 de Julho, tendo-se exibido nesse dia,
o Rancho de Águeda.

A Feira que estava instalada nos terrenos anexos do antigo edifício
da Câmara Municipal, na rua 8, era constituída por vários pavilhões
de diversões, por um teatro de bolso, um restaurante típico, denominado
«Do Nosso Mar», dirigido por Ernesto Pereira de Oliveira e Soares
Silva, «um caramanchão cobrindo um poço rústico, iluminado e verde
jante, onde se vendia artigos de confeitaria do «Ponto Chie», da Casa
Elias Tavares e da «Menina de Chocolate», o Stand do Café Nicola, de
Lisboa, etc. etc.

Nesse mesmo dia foi também inaugurada a Exposição Industrial
e Comercial, no edifício dos Antigos Paços do Concelho.

Ali se podia ver os «Stands» da Fosforeira Portuguesa, de Espinho,
da Fábrica Progresso, da Fábrica Horva, Móveis, de Ernesto de Oliveira,
Tapeçaria de Joaquim da Costa Júnior, Móveis de Pereira Lopes, da
Fábrica Perfectus e da Fábrica de sombrinhas, guarda-sois e Camisaria
de M. P. Moreira.

Estavam ainda ali expostos vários artigos de fabrico nacional e
estrangeiro com representação em Espinho.

Actividades Desportivas

O desporto não podia ser esquecido pela Comissão Executiva
Central das Comemorações da Autonomia administrativa de Espinho.

Assim, de colaboração com os clubes desportivos da terra, orga
nizaram-se torneios de várias modalidades como campeonatos de
Voleibol, Natação, Ténis de Mesa, Gincana de Aütomóveis, concursos
Hípicos, etc.

Apenas como curiosidade, lembraremos algumas destas mani
festações.

Assim o Campeonato Naciona de Voleibol foi, nesse ano disputado
pelo Sporting de Espinho, Instituto Superior Técnico, Nacional da Ma
deira, Leixões e Sporting.

Os jogos efectuaram-se no parque de ténis -e tiveram início no dia
28 de Julho e teve como resultado final o seguinte: 1.º Instituto Superior
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Técnico; 2.0 Sp. de Espinho: 3.º Nacional da Madeira; 4.0 Sporting; 5.º
Leixões.

A equipa do Sp. de Espinho alinhou com os seguintes atletas:
Valter, Valdemar, Moreira, Rico, 'Ruano e Alberto Alves. Suplentes: Ro
salvo, Mano. Mário Valente, Angelo, Diamantino e Jaime Silva.

As provas de natação que se realizaram na Piscina Solário Atlântico
tiveram início no dia 13 de Agosto com a participação dos seguintes
clubes: Sport Clube do Porto, Futebol Clube do Porto, Club «Os Gali
tos»; da Foz, Clube Naval «Povoense». Clube Propaganda de Natação,
de Ermezinde.

A gincana de automóveis realizou-se na pista do Sporting de
Espinho, no dia 24 de Julho, e na qual se disputaram 4 valiosas taças de
prata. A organização do certame desportivo ficou a cargo dos Eng.º'
Pedro Viterbo e António Alla e dos drs Constante Pereira e Effsio Gomes.

Os resultados finais foram os seguintes:

1.º Manuel Augusto Amorim - senhorinha Maria Helena Amorim;
2.º dr. Joaquim Pereira Rios - senhorinha Ermelinda Couto Soares; 3.0
Ricardo Areal - D. Guilhermina Moreira Faria; 4.0 Telmo Carvalho -
senhorinha Maria Eduarda Marques da Silva; 5.0 Francisco Alves Moreira
etc.

O júri era constituído pelo capitão Adelino Dias dos Santos,
presidente da Câmara, dr. Constante Pereira, Eng.º António Alia, Alberto
Vita e Joaquim Alves Oliveira.

A inscrição custava 60$00 e o rendimento líquido foi de 2.000$00
e reverteu a favor das Comemorações Cinquentenárias.

No dia 4 de Agosto realizou-se o Grande Concurso Hípico de
Espinho. À primeira jornada assistiu o general Manuel da Costa Júnior,
comandante da 1.ª Região Militar e outros oficiais.

O júri era constituído pelo Coronel Alfredo de Castro Antas,
comandante do Regimento de Cavalaria 6, Major Alberto José Cardoso
dos Santos, Capitão Luis Calafate e Tenente António Fernandes.

Os directores do campo foram o major de cavalaria Albertino Mar
garida e o capitão picador Álvaro Frazão.

A orientação técnica ficaria a cargo do Capitão Frazão, dr. Elísio
Gomes e ·Eng.º António Alia.
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Manifestações Culturais

A Comissão Cultural das Comemorações Cinquentenárias levou a
cabo algumas manifestações de índole cultural.

Para o efeito fez realizar no Teatro S. Pedro, na noite de 13 de
Agosto um esiectáculo com a colaboração do Orfeão de Espinho e
do Rancho Juvenil ds Espinho, ambos, na altura, a serem ensaiados pelo
saudoso maestro Fausto Neves, que desde Abril, desse ano 1 tinha
vindo a apelar para a reorganização do Orfeão e do Rancho Juvenil de
Espinho, para poderem tomar parte nas Comemorações das Bodas de
Ouro do Concelho.

As inscrições de antigos e novos elementos podiam ser feitas na
«Ourivesaria Confiança» ou na Casa Fausto».

O apelo foi escutado e despertava vivo interesse, entre a mocidade
de Espinho que acorreu à chamada, pelo que os ensaios do Orfeão
começaram logo no dia 3 de Maio no Salão de Festas dos Bombeiros
Voluntários de Espinho.

Quanto ao Rancho Juvenil os respectivos ensaios começaram na
primeira semana de Junho.

Deste modo tudo se aprestava para que a noite de 13 de Agosto
ficasse memorável no espírito dos espinhenses.

Com a lotação esgotada, o maestro Fausto Neves, subiu ao palco
para, num curto mas elucidativo improviso, historiar o ressurgimento
do Orfeão e do Rancho Juvenil de Espinho, com a intenção não só de
poder associar-se às Comemorações do Cinquentenário do Concelho,
mas também para continuar a dar ao público espinhense a oportunidade
de ouvir as danças e cantares da nossa música e do nosso folclore.

O espectáculo iniciou-se com «Glória ao Criador», com letra de
Alberto Barbosa (Beka), seguida da marcha patriótica «Portugal».

Depois cantaram «Praia de Espinho», «D'Espinho Viva» (colectânea
de canções vareiras, com poemas de Carlos de Morais, Alberto Barbosa,
João do Norte e Benjamim Dias e música do maestro Fausto Neves.

A actuação do Orfeão terminaria com o «Fado de Espinho».

1 «Defesa de Espinho» n.? 891 de 24 de Abril de 1949.
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A 2.ª parte foi um acto variado, cuja apresentação ·ficou a cargo
de António Vieira, que imitando o falar vareiro, ia apresentando número
a número, os respectivos intérpretes.

Entraram nesta segunda parte as meninas Maria Ernilia Ferreira
de Castro. Maria Augusta Gonça·lves Oliveira, Maria Salomé Carmo
Aguiar, ldália Monteiro, e os senhores Mário Fernando Pinto de Sousa,
José Caldas Soares, Joaquim Barbosa, Wilton Cruz, Jorge Collus Pereira
e Simplício.

Houve fado, ária napolitana, imitação de vozes de .homem e de
animais, etc., etc.

A 3.ª parte foi preenchida com a exibição do Rancho Juvenil de
Espinho que entrou no palco com a «Marcha de Espinho».

Dançaram: «Desgarrada Vareira», «Desafio», «Fogueira de S. João»,
«Sobre as Ondas», «Vem Cá», «Festa Vareira» e «Vareira».

Abrilhantou o espectáculo a «Orquestra Palácio», com a regência
de Fausto Neves, que a dada altura do espectáculo, teve de retirar-se,
por momentânea má disposição de saúde, tendo sido substituído pelo
violinista Joaquim Teixeira.

O Dia do 50.0 Aniversário do Concelho de Espinho

Chegou enfim o momento mais alto de todas estas Comemorações
do Cinquentenário: a visita, a Espinho dos Ministros das Obras Públicas,
Engenheiro Frederico Ulrich e do Interior, Eng.º Cancela de Abreu, que
vieram expressamente para a inauguração das obras de defesa da
praia e compartilhar assim do vivo regozijo da população de Espinho.

Assim cerca das 13,30 horas do dia 17 de Agosto, chegaram à
rotunda municipal os referidos ministros qtÍe seriam recebidos à entrada
com o hino «Maria da Fonte», executado pelas Bandas de Matosinhos
e da Polícia de Segurança Pública do Porto. Seguiu-se a apresentação
de cumprimentos, no Salão Nobre da Câmara Municipal, no fim da
qual se deslocaram para o almoço oferecido pela edilidade espinhense.
que teve a participação de cerca de 130 convivas.

Aos brindes falou o Capitão Adelino Dias dos Santos, presidente
da Câmara de Espinho, que, falando em nome de todo o concelho,
agradeceria a presença das duas individualidades do governo e conclui
ria a sua intervenção dizendo que «... para esta festa teve o Governo,
a que pertenceis por honra e mérito, a gentileza de oferecer a Espinho
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a prenda mais bela que se podia dar num dia de anos: a sólida defesa
contra as invasões do mar, com as suas imponentes esplanadas, que
é hoje o maior orgulho desta terra ... » 1•

Findo o almoço, a cornmva governamental dirigiu-se para a espla
nada, onde, ao ar livre, se efectuou a sessão solene para a inauguração
das obras da defesa da praia.

O Ministro das Obras Públicas descerrou uma «memoria» em
granito que estava coberta com a bandeira nacional e onde se podia ler,
numa lápide de bronze, uma homenagem ao Presidente do Conselho
e ao Ministro das Obras Púbilcas.

No acto inaugural ·das Obras de Defesa, o vice-presidente da Câmara
e Presidente da Comissão das Festas Comemorativas, dr. Alfredo T.
Corte-Real, pronunciou o seguinte discurso:

«Na história de Espinho, o mar é a sua razão de ser. Ele foi trágico
e grandioso arquitecto: - Desabou aqui e além o areal, roubou-lhe terras,
destruiu-lhe ruas e moradias, e sem querer, foi talvez, o mais arrojado
urbanista, que tornou realidade o Espinho moderno. Porque, do Espinho
antigo, anterior a mil setecentos e cinquenta e oito, nada existe. Onde
apontar a costa, de pesca, faixa estreita e comprida, que, anualmente
os pescadores do Furadouro buscavam para garantia do seu sustento?
Onde apontar os míseros palheiras arremedas de habitação, que polvilha
vam a costa árida e deserta? Apenas podemos apontar o mar, gigante e
treiçoeiro, violento e agressivo.

Longe vai o tempo em que o pescador tinha a mentalidade errada
do cigano, abandonando Espinho nos rigores do Inverno e fixando-se
quando surgia a primavera. Desde mil setecentos e cinquenta e oito,
inicia-se, lentamente, a fixação dos pescadores vindos do Furadouro
ou de Ovar. Era então Espinho um lugar da freguesia de S. Féli« da
Marinha do concelho de Vila Nova de Gaia. Fora buscar seu nome ao
lugar de Espinho da mesma freguesia; e para os diferençar era uso
chamar-se a esse Espinho-terra e àquele Espinho-'mar.

Mais tarde Espinho-mar, por sentença do Bispo do Porto, inte
gra-se na freguesia de S. Martinho de Anta, e em mil oitocentos e sete,
era constituído por cento e vinte e cinco casais, de população fixa e
dedicada à faina piscatória. Já em mil oitocentos e trinta, Espinho
começa a ser escolhido como praia de banhos pelas famílias ricas da
Vila da Feira, que, anualmente. o começam a visitar na época do Verão.

1 Defesa de Espinho» n.? 908 de 21 de Aqos!o de 1949.
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Mas em mil oitocentos e sessenta e três, Espinho começa a sua evolu
ção progressiva, com a abertura ao público do caminho de ferro da
Companhia Real. Acorrem, de todos os pontos do País, famílias a
veranear. O desenvolvimento é tal que a 23 de Maio de 1889, o então
ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, Conselheiro Francisco
António da Veiga Beirão, cria, no lugar de Espinho, a paróquia de
Nossa Senhora da Ajuda. Mas um ano depois e a 30 de Dezembro, o
Ministro do Reino, Conselheiro António Cândido Ribeiro da Costa, cria
a freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, desnexando-a da freguesia de
S. Martinho de Anta. Tinha então a freguesia de Nossa Senhora da
Ajuda de Espinho, setecentos fogos de residência permanente.

Em 1889, o mar inicia o seu trágico labor. Desde essa data até
1909, invade e conquista, a antiga duna de Espinho. Apesar disso, o
ritmo de progresso é tal, a comercialização e a industrialização atingem
tal nível, o ritmo de construção tal número, que a 17 de Agosto de
7899, D. Carlos, sendo chefe do Governo, o conselheiro José Luciano
de Castro, desanexa Espinho do concelho da Feira e cria o Concelho de
Espinho.

Espinho começa a modernizar-se, a dilatar-se, a espandir-se de
tal modo e jeito que a 11 de Outubro de 1926, o Estado Novo, pelo
decreto n.º 124.57, sendo Ministro do Interior, o almirante Jaime Afreixo,
lhe anexa as freguesias de Guetim, Anta, Silvalde, Paramos, Esmoriz,
Nogueira da Regedoura e Oleiros, perdendo as três últimas pelo decreto
n.º 15395 de 14 de Abril de 1928, sendo então Ministro do Interior o
general José Vicente de Freitas. Espinho adquiriu em poucos anos ume
actividade industrial e comercial que relega para terceiro plano o aspecto
piscatório. De mísero lugar, sem ambições e com horizontes estreitos,
Espinho transforma-se numa das primeiras estâncias turísticas do País,
de renome internacional. E para tal transformação contribuiram pelo seu
trabalho anónimo, o povo, pela boa vontade e entusiasmo os que soube
ram lutar pela emancipação administrativa de Espinho e os que, com
superior inteligência política, baseados no seu poder progressivo, soube
ram entregar-lhe direitos e garantir-lhe bases para lutar por um futuro
ainda mais digno e mais brilhante.» .J

(O orador prestaria homenagem a figuras que Espinho não podia
esquecer como: D. Carlos, Conselheiro José Luciano de Castro, Conse
lheiro Albano de Melo, Augusto de Oliveira Gomes, dr. António Augusto
de Castro Soares, Marquês da Graciosa, Alexandre Henrique Pinto Alves
Brandão, Conde de Castelo de Paiva, Conselheiro Pereira Dias, Conse
lheiro Ressano Garcia, dr. Francisco Furtado Macário de Castro, Vaz
Pinto, Alfredo Meneses, José Pessanha, Conselheiro Corte Leal, Fer
nando de Bourbon, dr. Adriano Antero, Henrique Pereira de Oliveira,
António Calém Júnior, dr. Leopoldo Mourão, José de Sá Couto Moreira
e os engenheiros Bandeira Neiva e Bandeira Coelho ...).
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E terminou:

«A Comissão apresentou à Câmara e esta aprovou por unanimi
dade na sua última sessão, dar às ruas da Vila, entre outros nomes de
todos quantos aqui foram nomeados, e que hoje se descerram nesta
Avenida Dois, uma linda lápide frisando que estas obras se devem ao
dr. Oliveira Salazar e pondo-lhe o seu nome; na rua dezanove, uma outra
com o nome do venerando Chefe do Estado Marechal Carmona e, final
mente, uma na Avenida oito com o nome do engenheiro Frederico Ulrich,
que como Ministro das Obras Públicas deu & estas obras a concepção
que Salazar lhe determinou.»

Falaram ainda o Engenheiro Pedro Viterbo, presidente da Comissão
Concelhia da União Nacional, o dr. Álvaro Sampaio, presidente da
Câmara de Aveiro. que representava o governador civil do mesmo
distrito.

Em seguida falou o Sr. Ministro do Interior, que, depois de recordar
que Espinho tinha constituído uma das primeiras preocupações da sua
função ministerial, quando há cinco anos havia tomado possa da pasta
das Obras Públicas e Comunicações, disse a dada altura:

«0 Governo cumpriu es suas promessas, fruto de uma política
sincera, visando, com verdade e interesse o bem comum. Fruto do
trabalho, do zelo e da competência dos técnicos excelentes do Ministé
rio das Obras Púbilces. Fruto das decisões harmónicas e oportunas dos
Ministros que se sucedem. Fruto, acima de tudo, da continuidade da
boa administração e da boa política que a Presidência do Concelho e a
Presidência da República estabeleceram e garantem no País.

Sem essa continuidade e essa superior orientação, de nada servi
riam o merecimento dos técnicos nem a boa vontade dos Ministros.

Por isso, Espinho reconhecendo essa verdade, presta hoje home
nagem aos dois grandes condutores da Nação. que tornaram possível a
satisfação das suas aspirações.

Espinho comemora hoje o cinquentenário da criação do seu con
celho. O Governo não quiz deixar de comparecer ná comemoração. E por
isso aqui estou, vindo propositadamente de Lisboa, para participar do
regozijo e trazer as saudações do governo actual, que se congratula
com a resolução desse outro que há 50 anos concedeu à Vila, e seu
termo, a lógica e merecida autonomia administrativa.

A mim é-me pessoalmente muito grata esta missão que aqui me
traz. É que essa decisão governamental de 17 de Agosto de 1899, que
solenizamos neste dia, foi assente e subscrita pelo Conselheiro José
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Luciano de Castro, facto que especialmente registo pelos laços de
amizade e parentesco que ao prestigioso estadista me ligaram. E desse
facto talvez tenha nascido também o carinho que desde criança ouvi
testemunhar por Espinho, à minha volta, pelas pessoas gradas da minha
terra de Anadia e pelas de minha Família, frequentadores assíduos e
agradados desta linda praia, de banhos e de ares reconfortantes.

Espinho conquistou em 1899 o direito a constituir concelho inde
pendente. E no decorrer deste meio século confirmam-no e radicaram-se
a razão e a justiça da regalia que lhe foi dada. Progresso económico -
comercial e industrial; progresso turístico; progresso urbanístico; em
suma, a notável valorização sucessivamente atingida dá aos munícipes
de Espinho o justificado orgulho de terem sabido demonstrar e conso
lidar os merecimentos da sua terra, que impunham a concessão da
independência a que certamente estimulou o desenvolvimento verificado.

Aqui expresso ao concelho de Espinho a simpatia do Governo e os
votos que formula pela sua prosperidade material e política.»

Seguidamente, pronunciou um discurso. o Ministro das Obras
Públicas, que a certo passo. afirmou:

«0 que aqui se realizou nos últimos anos está à vista e a ninguém
terá passado despercebido. Cinco anos apenas: 14.000 contos de tra
balho realizado em vosso proveito; erguida uma obra conjunta da mais
transcendente importância para a vossa Vila.

1No caso concreto de Espinho irei ainda mais longe, lembrando-vos
mais uma vez o interesse directo que ao Sr. Presidente do Conselho
tem merecido as obras aqui realizadas, designadamente as da defesa
definitiva, que quiz visitar pessoalmente.»

Na véspera, isto é, no dia 16, assistira-se também a um acto
tocante e sentimental: a restauração da Fonte do Mocho, hoje, infeliz
mente desaparecida.

No acto participaram o Orfeão e Rancho Juvenil.

Eram cerca das 17 horas quando chegaram ao local os principais
membros da Comissão das Comemorações, várias individualidades e
muito povo.

O vice-presidente da Câmara cortaria a fita que simbolicamente
vedava o acesso à fonte, acto que foi saudado com calorosos aplausos.

Em seguida o Orfeão e o Rancho Juvenil cantaram a saudação à
«Linda Fonte do Mocho», com versos de Carlos de Morais e música de
Fausto Neves.
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No final o vice-presidente da Câmara diria que «não fazia sentido
que, quando havia necessidade de aumentar o número de fontenários
e lavadouros de Espinho, se deixasse extinguir uma fonte de tão inte
ressantes tradições, pelo que a Câmara actual resolveu mandar restaurar
esta fonte e o lavadouro para os habitantes da vizinhança e prevê que a
vereação votará no orçamento de 1950, uma verba para cobrir o lava
douro a fim de que as lavadeiras possam lavar as suas roupas com
qualquer tempo,»

A encerrar a sessão, o dr. Corte-Real ofereceu ao Orfeão e ao
Rancho Juvenil um lindo ramo de cravos que entreqou a Mário Neves,

A «Fonte do Mocho» ficou assim a ser alimentada com água de
caçufas, que durante o acto inaugural apagou a sede a muita gente,
graças à gentileza de uma menina que a dava a beber por uma canta
rinha.

Chegamos ao fim da evocação do Cinquentenário da autonomia
administrativa do Concelho de Espinho. Muitas outras realizações, como
touradas, festas a S. Pedro, a N,ª S.ª d'Ajuda ficaram por narrar, mas
o que ficou escrito sobre as «Bodas de Ouro» do Concelho, basta
para mostrar aos presentes, o trabalho, o esforço, o sacrifício e a
boa-vontade de uma geração que não deixou apagar no esquecimento
uma data tão significativa da História do Concelho de 'Espinho.

BIBLIOGRAFIA:Jornal «Rumo», n.05 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27 respectivamente de
30-Nov.-1948; 31-Dez.-1948; 28-Fev.-1949; 30-Abril-1949; 31-Julho-1949; 31-
-Agosto-1949; 30-Set.-1949.

Jornal «Defesa de Espinho», n.0s 885, 886, 900, 902, 903, 904, 906, 907,
908, 909, 910 e 911, respectivamente de 13-Março-1949; 20-Março-1949;
26-Junho-1949; lO-Julho-1949; 24-Julho-1949; 3l•Julho-1949; 7-Agosto-1949;
14-Agosto-1949; 21-Agosto-1949; 28-Agosto-1949; 4-Set.-1949; 11-Set.-1949.
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Considerando o inegável contributo das agremia
ções culturais e recreativas que existiram em Espinho,
para o desenvolvimento e progresso sócio-cultural do
Concelho, «Espinho - Boletim Cultural» inicia, neste
número, a publicação das actas de algumas dessas
colectividades que marcaram época na vida desta
cidade-praia.

Para começar, publica-se as actas das reuniões
da Assembleia Geral e da Direcção do «Grémio Impar
ciais», que foi fundado em 5 de Novembro de 7910 e
cujos livros originais fazem parte do Arquivo Histórico
do «Museu de Etnografia e História de Espinho», em
formação.

A publicação destes importantes documentos obe
dece ao intuito de preservar, em letra de forma, os
manuscritos que poderão desaparecer ou deteriorar-se
e ao mesmo tempo .torné-los mais ecpssiveis a quem
quiser elaborar uma futura «História das Aqremiações
Culturais, Recreativas e Desportivas de Espinho».
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DO LIVRO DE ACTAS DA ASSEMBLEIA GERAL

DE «GRÉMIO IMPARCIAES»

ACT A DE FUNDAÇÃO

Aos cinco dias do mez de Novembro de mil novecentos e dez,
reuniram-se no theatro Alliança d'esta Praia varios cidadãos, possuídos
d'urna grande força de vontade, para iniciarem a fundação d'urna
colletividade que tivesse por fim especial a propaganda da praia de
Espinho e que interessasse o commercio em geral assim como promo
ver o desenvolvimento physico e intellectual dos seus associados. Para
presidir a esta reunião foi escolhido o cidadão Joaquim Luiz Rodrigues
que propoz para 1.0 secretário o cidadão José de Souza Gomes e para
2.0 secretário a mim Chrysostomo Dias Pinto que esta acta escrevi e no
fim assignarei com os cidadaos Presidente e 1.0 secretario.

Sobre o fim da reunião falou o cidadão Roberto Fernandes que
oxpôz as bases em que devia assentar a citada collectividade marcando
a orientação a seguir evitando assim que como tantas outras a que tem
pertencido se afastassem do caminho delineado. Usando da palavra
o cidadão Zacarias Correia Martins disse ter já feito egualmente parte
de collectividades analogas às citadas pelo cidadão 'Roberto Fernandes
e apoiando o caminho traçado pelos cidadão; ali reunidos. que no
seu entender era o mais louvável dos emprehendimentos em virtude dos
benefícios que podia acarretar para o cornmercio. declara-se animado
da melhor vontade para coadjuvar a realisação da obra que se propõem
fundar. O cidadão, diz concordar, digo, o cidadão José dos Santos
Silva, diz concordar plenamente com o exposto propondo a nomeação
dos corpos gerentes ao que em seguida se procedeu, sendo eleitos por
commum accordo os cidadãos:

Assembleia geral - Presidente - Joaquim Luiz Rodrigues; vice
-Presidente - Elysio Baptista; 1.º secretário, José de Souza Gomes;
2.º secretario, Chrysostomo D·ias Pinto.
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Conselho Fiscal - Presidente, Guilherme Dias Pinto; vogaes, Ama
deu Fragoso de Moraes e Angelo de Carvalho.

Direcção - Presidente, Zacarias Correia Martins; vice-Presidente,
Roberto Fernandes; 1.º secretario, Joaquim Moreira da Costa J.or;
2.0 secretario, José dos Santos Silva, thesoureiro, João Fernandes Lago.

Após a nomeação dos di-fferentes corpos que deverão reger os
destinos de aggremiação até à approvação dos Estatutos, foi alvitrado
pelo cidadão Zacarias Correia Martins o nome de «gremio lrnparciaes»
para titulas da collectividade o qual de bem discutido pelos restantes
cidadãos foi acceite. Em seguida foi nomeada uma commissão composta
dos cidadãos Zacarias ·Corrêa Martins, Roberto Fernandes, Guilherme
Dias Pinto, Elysio Ferreira Baptista e Joaquim Luiz Roberto afim de
elaborarem os ditos Estatutos e serem apresentados em occasião oppor
tuna para discussão. E não havendo mais nada a tratar foi dada por
finda a reunião.

Espinho, Theatro Alliança, cinco de Novembro de 191O e dez.

Joaquim Luiz Rodrigues
José de Souza Gomes
Chrysostomo Dias Pinto

DO LIVRO DE ACTAS DA DIRECÇÃO

DO «GREMIO IMPARCIAES»

Sessão de dez de Novembro de mil novecentos e dez - Extraor
dinaria. Presidente: Zacarias C. Martins - Secretario J. Moreira da
Costa J.or . Presentes: Z. Corrêa Martins, Roberto Fernandes, J. Moreira
da Costa J.or, J. Santos Silva, J. Fernandes Lago.

Depois de aberta a sessão foi declarado pelo Sr. Presidente, que
o u·nico fim da mesma era tratar de diversos assumptos urgentes e de
grande interesse para o gremio, passando-se immediatamente à dis
cussão dos mesmos.

Por proposta do Sr. Roberto Fernandes foi deliberado alugar-se
ao Sr. António Pinto Rainha J.or a casa da Rua do Norte, pertence
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do dito senhor, pela quantia de vinte mil reis pagas em duas prestações
eguais, sendo -a primeira a 20 do corrente e a segunda dois mezes
depois d'esta data, ficando comprehendido o aluguei desde o dia 20 do
corrente até ao dia 30 de Junho de mil novecentos e onze.

Deliberou-se mais o seguinte: Que as côres a adoptar por este
gremio sejam a vermelha e branca; e, de harmonia com esta delibera
ção foi auctorizado o Sr. David Fonseca da confecção d'uma bandeira
para ser arvorada na séde do Gremio;

Fazer ·a acquisição d'urn fardamento completo para o porteiro,
ficando d'isso encarregados os Srs. R. Fernandes e J. Santos Silva.

Que o dia da inauguração official fosse o dia 20 do corrente, ficando
desde logo nomeada a commissão para este acto. composta dos Srs.
Elysio Baptista, J. Luiz Rodrigues, G. Duarte, D. Fonseca e Angelo
Carvalho;

O.fficiar à direcção do Grupo dos Modestos, do Porto, convidan
do-a a fazer-se representar na inauguração official d'este gremio, para
assim se estreitarem, tanto quanto possível, as relações com esta
collectividade;

Que, enquanto se não acharem em vigor os estatutos e o regula
mento interno d'este gremio, fossem nomeados fiscaes de mez, para
manterem, dentro das suas dependencias, a bôa ordem, os seguintes
senhores, como segue: Novembro: - J. Santos Silva - Dezembro: -
Z. Corrêa Martins - J·aneiro: - Roberto Fernandes - Fevereiro: - J.
Moreira da Costa J.or - Março: - João F. Lago;

Prohibir, sob pena de expulsão, a todos os socios, qualquer
que seja a sua cathegoria, a divulgação fora das dependencias do gremio
de resoluções tomadas por esta direcção;

Por proposta do Sr. João F. Lago admitir, como empregado d'este
gremio o Sr. Martinho Pinheiro, sendo-lhe estabelecido, provisoriamente,
o ordenado de mil reis, mensais;

Autorisar a compra de impressos, bilhetes de identidade e um
carimbo. ..

E, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão às dez
horas da noite.

Espinho e Secretaria do Gremio lmparciaes, aos 1O de Novembro
de 1910.

Zacarias Correia Martins
R. Ferna·ndes

J. Moreira da Costa J.or
José dos Santos Silva
João Fernandes Lago
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BIELOS - Revisita da Faculdade
de Letras. Mtscelânea em honra de
Sílvio Lima. Volume LV - Coimbra,
1979.

Temos presente o volume LV,
referente a 1919 da «Biblos», exce
lente revista da Faculdad 3 de Letras
de Co•imbra.

Este número quer prestar home
nagem ao Professor Sílvio Lima,
publicando uma miscelânea de estu
dos «em que se reflecte por unuü a
gratidão dos seus discípulos e a
admiração de quantos, directa ou
indirectamente, beneficiaram do seu
saber».

Assim Barahona Fernandes, da
Universidade de Lisboa, debruça-se
sobre «Um ensaio de Sílvio Lima,
d?capitado pela censura, intitulado
«0 Amor Místico», que tinha s'do
pubilcado pela Imprensa. da Univer
sidade de Coimbra, em 1935.

Tratando-se de «um penetrani 9

ensaio» em que o autor se propõe
«tratar com severo rigor científico
o problema do amor místico, em ba
ses críticas e de espírito universal»,
era de prever que as mentalidades
retrógradas da época, não aceitas
sem, com bons olhos, tal es'tudo per
cursor que ·vinha ferir os seus perga
minhos pseudo-morais e religiosos,
os mais re,accionários.

Não admira, por isso, que o ilus
tre professor t-ivesse sido pers:;gui
do por Oliveira Salazar que lhe ne
gou o acesso a professor catedrá
tico.

Neste trab-alho, o professor Ba
rahona Fernandes analisa o ensaio,
sob o ponto de vista psicológico,
sociológico e ético-filosófico.

443

José Ferreira da Silva dá-nos,
a seguir, os traços mais salientes da
biografia do ilustre professor, desde
o seu nascimento, em Coimbra, a 5
d3 Fevereiro de 1904 até à sua apo
sentação, em 1965 e aos 61 anos de
idade por depauperamento nervoso
e fisico-psíquico, derivado do s3U
longo passado ·traumático de suces
sivas e descaráveis agressões pro
vocadas pelo fanatismo ideológico
político estatal».

«0 Problema da Recognição» do
autor é depois relembrado por Ma
nuel Viegas Abreu, da Universidade
de Coimbra.

A Miscelânea de estudos de ho
menagem ao professor Sílvio- Lima,
conipleta-se com a apresentação da
sua extensa e valiosa bibliografia
constituída por livros, artigos, edi
ções de textos, traduções e vária.

O volume é ainda enriquecido pe
los seguintes trabalhos: «A Compo
nente Whitmaniana nas oâee de Ãl
varo de Campos», por Ludwig
Scheidl; «Angelo Beolco, «0 Auzan
te», por José de Oliveira Barata; «A
poesia de Sophia de Meüo Br nmer
Andresen, ou o culto do canto má
gico de Orjeu», por Clara Crabbé
Rocha; «Sobre os úlNmos anos de
Diogo âe Teive>>, por Américo da
Costa Ramal~<J; «A Primeira peça de
Sartre: «Bariona», por Nicole Cué
rin Gourgaud; «0 Imaginário em «O
progresso de Edipo», de Natália Cor
reia», por Maria do Carmo Monteiro;
«A obra exegética de Fr. Jerónimo
de Azambuja (Oieastro ), O. P. - os

cânones bíblicos e o prefácio ao Pen
tateuco», por Manuel Auousto Ro
drigues; «A literatura «marrânica»
e as «edições duplas» de An.tónio
Henriques Gomes (1600-1663)», por
L. Reis Torga!; «Os bens da Mise
ricórdia de Sarzedas em meados do
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século XVIII», por João Marinho dos
Santos e João Lourenço Roque; «Ala
bastros medievais, ingleses em Por
tugal», por Pedro Dias; «Experiên
cia e Sentido», por Manuel Baptiste
Pereira; «A Compreensão do Ser con
tra o seu esquecimento: Heidegger e
Platão», por F. Vieira Jordão; «De
Peirce a Hubernas», por An,tónio
Martins; «0 racionalismo e o pro
blema histórico do filósofo», por Ti
to Cardoso e Ownha ; «António Geno
vesi e o movimento iluminista no
sul de Itália», por Maria Manuela
R. Cruzeiro; «0 üiv9ntário de desen
volvimento vocacional em Portugal:
estudo preliminar», por J. Ferreira
Marques e Luis A. Caeiro; «Uma
Proposta de lei para a criação de
«escolas novas» apreseniada no Par
lamento da 1.' Repúbilca», por Joa
quim Ferreira Gomes; «Reflexões
sobre a análise de uma fobia de um
rapaz de 5 anos», por José Ferreira
da Silva; «Políticas de formação de
projessores após 25 de Abril de
1914», por Bártolo Paiva Campos;
«Aprendizagem audio-tutoriat» por
Nicolau A. Vasconcelos Raposo; «A
importância de não ser rejeitado»,
por Adriano Viaz Serra e «A autori
dade e participação nos pequenos
grupos», por Brigitte D. Cardoso e
Cunha.

Completa o volume «Vida da Fa
culdade», crónicas e recensões de li
vros, revistas e publicações perió
dicas.

BOLETIM DA SOCIEDADE DE
GEOGRAFIA DE LISBOA - Série
97." - N."' 1, 3, 4, 6. Janeiro-Março
-- Abril-Junho 1979.

A Sociedade de Geografia de Lis
boa publicou o presente volume do
seu. «Boletim» que é dirigido pelo
prof. dr. António de Almeida e tendo
como sub-director o Coronel António
José Caria.

Na linha seguida dos números
precedentes, este volume vem re
cheado de valiosos estudos da sua
especialidade e que interessa a todos

que ensinam ou estudam a geogra
fia em todos os seus aspectos e mo
dalidades.

O Boletim abre com «Discussão
aberta sobre educação e instrução
geográficas e cartográficas», duran
te as sessões de 20 e 21 de Junho de
l919, com temas apresentados por
diversos autores. A Discussão» que
foi apresentada pelo vice-presidente
dia Secção de geografia, matemática
e cartografia, professor Luís Aires
Barros, teve as seguintes interv3n
ções, neste volume publicadas: «A
Educação e o Ensino da Percepção
do Espaço», por Maria Emília San
tos; «Planísfério das Comunidades
Portuguesas no Mundo», por João
Afonso Cõrte-Reat; «A Cartografia
Geológica como Veículo de Cultura
e Base de Desenvolvimento», por Del
fim de Carvalho; «A Cartografia do
Solo -·Considerações Introdutórias»,
por R. Pinto Ricardo; «Problemas de
Educação/Instrução da Cartografia
Náutica», por José Alberto de Al
meida Gosta; «Restttuícão Fotográ
fica», por Acácio Duarte Calvário;
«Falar de Instrução de Cartografia»,
por João Pereira Júnior; rBreves
Apontamentos Sobre a 'I'r'adíção Mi
litar na Cartografia», por Olaoo Ra
mos; «Instrução e Educação Car.o
gráfica», por Duarte Seixas da Oost«
Cabral; «Algumas considerações So
bre Problemas de Cartografia», por
António Maria Bernardes; «Cartogra
fia Nacional Coordenação-Integra
ção», por António Nunes de Carva
lho Pires.

Além desta «discussão», aprescen
ta ainda outros assuntos. Assim o
prafessor Fernando M. Maser, na
pass1agem do 5.° Centenário do nasci
mento de Tomás Moro, debruça-se
sobre o autor e o seu livro Utopia,
no trabalho». Tomás Moro e o seu
Heterónimo Português; a seguir vem
o resumo de uma comunicação apre
sentada à «Secção de Ordenamento
Territorial e Ecologia», da Sociedade
de Geografia», pelo Eng.ºArmando
da Palma Carlos, sobre «Os Acordos
e convénios ent re Portugal e Espa
nha - Sobre os rios internacionais, e
os problemas de qualidade das águas
desses rios». Oom.pletti ainda o vo-
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lume além das habituais, secções de
«bibUografia», «Através das Revis
tas» e «Activid.ades da Sociedade' de
Geografia de Lisboa», três comwnica
ções de grande interesse que são:
«Quelques Aspects de la Negritude
Senghorienne à la Lumiêre des Con
naíssances Anthropologtques Actuels»,
de Maria Emília O. Almeid.a e Ma
ria Oristino. S. Neto; «Um Brasileiro
Cooperante «avant la lettre in Ango
la», de Mário António F. 01-i'vdra e
«Henrique Bravo de Morais e a Sua
«Notícia Inédita», de Leopoldo da
Rocha.

ARQUEOLOGIA- PubH.cação se-
mestral do
queológícos
N.º l.

Grupa de Estudos Ar
do Podo (G.E.A.P.J.

Ê sempre de saudar o apareci
mento de uma nova revista cutturai,
sabendo-se c<»no é pobre, o nos.so
tablado cultural, sobretudo dentro do
campo a que esta revista se dedica
- a arqueologia.

Dirigida pelo jovem arqueólogo
e professor da Faculdade de Letras
da Universidade do Porto, dr. Vítm
Oliveira Jorge, incansável obreiro da
investigação arqueológica, fácil é
prevermos os maiores êxitos para
a nova revista que, destinando-se a
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um público mais vasto do que aquele
que costuma ler revistas desta espe
cialidade, visa também outro objec
tivo: «o de fornecer dados actuaiiza
dos sobre trabalhos orqueoíôçiooe
em curso».

Neste seu primeiro número, pro
fusamente ilustrado com esquemas,
desenhos, gráficos e fotografias,
apresenta importantes artigos que
passamos a mencionar: «Laborató
rios para datações absolutas e para
análise de pólens fósseis: necessi
dades inadiáveis da Pré-história por
tuguesa», por Viitor Oliveira Jorge;
«Algumas observações sobre a estra
tigrafia», por Jearn Rache; «Aspectos
da evolução pré-hístórica na Proven
ça», por Susana de Oliveira Jorge;
«Alr;uns vasos inéditos do Museu de
Antropologia», por Maria de Jesus
Sanches», «Nótula sobre a fossa
aberta no saibro ... », por Vítor Oli
VJira Jorge, Valeriano Madeira e
Bettencourt Medina; «Cemitérios de
ctstas da idade do bronze», por Car
los Tavares da Silva; «A sepultura
do Rei Mouro», por Eduardo da
Cunha Serrão ; «Convento da Costa
(Guimarães)», por Manuel Luis
Real; «Métodos de datação absoluta
em Arqueologia», por Maria de Fá
tima Melo.

Refere-se este número ainda a
Museus, Publicações recentes e notí
cias várias.

-·
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