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PARA A HISTORIA DE ESPINHO

por JOAQUIM TATO

NOTA DO DIRECTOR. Da colaboração dispersa de Joaquim Tato nas páginas dos sema
nários «Defesa de Espinho e «Espinho Vareiro» que o autor publicou no periodo de
1973a 1979, sob o título genérico «Um Olhar Sobre Antigos Acontecimentos», o Director
desta revista coligiu, seleccionou e ordenou algum desse material.

A destrinça sobre textos históricos, etnográficos e folclóricos bem assim como os
títulos e subtítulos agora apresentados, são da sua única responsabilidade.

Depois de terem sido publicados, em números anteriores, os textos de teor etno
gráfico e folclórico, inicia-se, hoje, a publicação dos textos históricos.
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A CRIAÇÃO DO CONCHHO DE ESPINHO

1 - A Autonomia de Espinho e a Primeira Comissão Administrativa

1foi em 2 de Setembro de 1899 o dia da posse do primeiro elenco
camarário do Concelho de Espinho e por isso a alegria local foi inega
velmente transbordante nascendo expontaneamente dum povo que
lutava pela sua independência administrativa. E é deste modo que
continua a contar o acontecimento, o correspondente de jornal «0
Comércio do Poro» e que nos diz mais o seguinte: «Quando acabou o
acto de instalação do Concelho, o povo cá fora enchia a rua e no Chiado
e avenidas próximas notava-se uma concorrência extraordinária. Esta
concorrência foi crescendo de tal modo que à noite mal se podia andar
em todo o percurso das avenidas Bandeira Coelho e Serpa Pinto· que
se ·apresentaram elegantes e profusamente iluminadas, bem assim como
todas as casas particulares. Os Paços do Concelho, também ostentavam
uma brilhante Humlnaçâo.

Espinho celebrou condignamente o primeiro dia da sua liberdade.
No rosto de toda a gente lia-se a alegria e a satisfação que lhe ia na
alma por tão fausto acontecimento. Às nove da noite, quando as ilumi
n·ações brilhavam na sua totalidade, organizou-se um préstito brilhante,
composto por duas músicas, a corporação dos -"Bombeiros e comissão
municipal que percorreu as ruas principais de Espinho, saudando os
seus amigos! Durante o percurso foram erguidos contínuos vivas aos
diferentes cavalheiros e espinhenses de destaque que ajudaram Espinho
e nem só uma palavra contra a Feira ·e seus homens. Frisamos este
facto para que se veja o que de quanto o procedimento do nosso povo
teve de correcto e digno até ao .fim. Ao bater da meia-noite estrondeou
lá para o norte uma salva formidável de mais de duzentos tiros. Era
sinal de que haviam terminado os festejos. Durante todo o dia, e desde
o romper de alva, percorreram as ruas da povoação cinco bandas de
de música, sendo queimada contínuamente girândolas de foguetes
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nos locais onde se encontravam. Logo que veio a noite, foi queimado
nestes mesmos locais um brilhante fogo de vistas.

Avenida 8-• Casino. Peninsular e As.sembleia em 1920,

Como já mencionei, a concorrência de gente daí e das aldeias
vizinhas, era verdadeiramente insuportável. Não nos consta que tivesse
havido qualquer desaguisado. O edifício da Assembleia ostentava uma
atraente iluminação e depois das 11, fizeram subir ao ar numerosos
aerostatos que levavam escritos em grandes letras os seguintes dizeres:
«Viva a autonomia e o concelho de Espinho». A Comissão eleita nomeou
para seu secretário interino o sr. Fernando Bourbon. As brilhantes ilumi
nações repetiram-se no sábado, primeiro dia da festa da padroeira da
terra. A Câmara reuniu para a aprovação do seu orçamento. Foi nomeado
recebedor interino Manuel Fernandes Passos. Para a instalação da rece
bedoria estiveram o sr. delegado do tesouro de Aveiro, escrivão da
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fazenda da Vila da Feira. Ao terminar todas as necessárias cerimónias,
foram erguidos por todos os presentes - «Viva Espinho Livre, viva o
Concelho de Espinho. Não faltaram abraços e felicitações e talvez
algumas lágrimas de indizível contentamento».

Outras notícias que também lemos de diversas origens· referem-se
a este acontecimento mais ou menos nos mesmos moldes dos aqui
referidos, e por isso não fazemos a sua descrição.

A posse foi dada à «Comissão Administrativa» pelo primeiro
administrador do Concelho, Augusto de Oliveira Gomes .por mandato
do sr. Governador de Aveiro, Conselheiro Albano de Melo, que ficou
assim constituída:: Presidente, dr. António Augusto de Castro Soares,
vice-presidente, José Augusto Pires de Rezende, vogais efectivos, João
Francisco da Silva Guetim e António de Oliveira Salvador. Simultânea
mente foram empossados os vereadores substitutos: Manuel Fernandes
Passos, José Aives da Rocha Cazebre, Narciso André de Lima. Estes
dois nomes eram legitimamente vareiros, o primeiro negociante e «Mes
tre de Obras» e o segundo, grande negociante e industrial, o terceiro
vereador, também negociante, 1Fernando Francisco Pereira. Este elenco
de carácter provisório seria a seu tempo substituído por uma Câmara
eleita pelo novo e foi nomeada por decreto de 7 de Setembro do mesmo
ano por El-Rei D. Carlos, e pelos ministros José Maria de Alpoim
Cabral. A Câmara recebeu muitos telegramas de felicitações de pessoas
frequentadoras da nossa praia, bem assim como de outras individuali
dades amigas que muito desvanecidamente agradeceu.

2 - Repercussões da Autonomia de Espinho nas relações com
a Vila da Feira

1 - Introdução

A história da nossa terra, pelo que pessoalmente sabemos e pela
descrição que temos consultado e que regularmente vimos publicando,
foi exuberantemente fértil em acontecimentos, embora muitos deles
mais pequenos, tiveram carácter muito significativo, e outros deram,
um tanto mais notáveis. destacando-se entre eles o que originou a
formação do Concelho e muitos episódios então ocorreram. Não, por
certo, trazê-los a público com reservada intenção, mas tão somente
como sequência de factos que se deram e vão aparecendo em aponta
mentos de diversas fontes de informação, da época, por exemplo, por
serem preciosos, deles nos vamos servir. Assim, poderemos dizer que
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a formação do Concelho, gerou muitos aborrecimentos, derivados das
naturais polémicas entre as duas terras e nem todas, como é óbvio, pri
maram em se colocarem num plano compreensivo e de calma, o que
gerou uma larga série de factos verdadeiramente deploráveis - um tanto
esperados, é certo - inimizades, senão ódio, a que não andaram arre
dados pessoas de elevada categoria social.

Como é admissível, a Vila da Feira, não queria perder Espinho, daí,
e no seu legítimo direito, lutou quanto lhe foi possível. Assistia-lhe forte
razão de defesa, para a qual pôs em campo os seus mais influentes valo
res políticos! Outros tomaram posição na primeira linha. Pelo seu lado
os espinhenses entenderam que tinha chegado o momento da sua liber
dade (não será talvez este o termo mais próprio) porque a terra em
desavença não era nenhuma enclave de colonizadores, tratava-se sim, de
um desejo supremo duma população que tinha chegado à maioridade,
capaz portanto de dar à sua terra novos rumos! Os pais, muitas vezes,
não aceitam de boamente os filhos sem desejarem tomar as rédeas do
seu destino, mas a lei é imutável! Não se poderá negar que vários fei
rerises dedicaram reconhecida afeição a Espinho e o dr. Vaz de Oliveira,
nisso, esteve em primeiro plano. Muitas famílias da Feira, além das mais
destacadas, aqui vinham veranear e continuaram a fazê-lo depois do
advento do Concelho como se nada tivesse acontecido.

Espinho, segundo apontamentos noticrosos. continuou a receber,
com educação e deferência, os feirenses. A tempestade, que soprou
durante vários anos, mormente entre os chamados caciques mais
bairristas dos dois lados, foi amainando depois de ter colhido nas suas
ressacas, muitas pessoas de diversas categorias sociais. Ligitimamente
- repetimos, em boa verdade - que não agradou aos feirenses perde
rem uma joia da coroa da sua soberania, mas o destino pode muito e
impõe, na altura própria, a emancipação ao filho, mesmo que seja muito
querido! O ardor empregado na luta, dos dois lados, foi intensa. Espinho
não tinha tradições, nem escudos de armas brazonados. A sua Heráldica
de nobreza, andava pintada no dorso de cada barco, tendo como armas
os remos, que nas andanças da pesca batalhavam pela sua sobrevivên
cia! Arriscando a vida, como heróis esforçados, foram alicerçando uma
terra com um futuro prometedor, que vai ultrapassando rapidamente as
mais desejadas aspirações.

Os homens daquele tempo não se enganaram na sua previsão!
Ora Espinho, então, tinha muitos e poderosos amigos que o ajudaram
a desenvolver desde a sua infância, criaram amor à menina e moça!
Construíram prédios e aqui vinham passar os meses de veraneio. Come
çaram a construrir para as necessidades da terra, oferecendo não somen
te donativos mas os seus preciosos préstimos e influências pessoais!
Pelo que está escrito, Espinho tornou-se um centro de tertúlias que se
tornaram famosas, onde se repassavam os acontecimentos mais em evi-
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dência, quer políticos quer culturais, e por isso para aqui convergia a
fina flor dos homens de maior destaque na vida social. Era pois, enqua
drado no prazer de veraneio, que os amigos se reencontravam, de época
para época, distanciados da vista, por largos meses. A intimidade entre
espanhóis e portugueses tornou-se duradoura, e manteve-se através de
gerações, que só a guerra de Espanha fez acabar, mercê do imperativo
da sua precária economia. Espinho, começou então a ser um pouco
desta gente. e por isso, de verão, aparentava o seu quê de terra cosmo
polita! Ora por isso e pelo mais, a Feira, segundo críticas, constante
mente inseridas nos jornais como a seguir respigaremos, não correspon
dia ao ambiente criado pelos frequentadores contumazes e dedicados,
tendo em conta, em parte, a sua categoria. Gota a gota, o recipiente
começou a transbordar e tornou-se corrente, circunstância inerente que
não deixou esperar mais, o que se vinha arrastando há largo tempo.
A seguir daremos detalhes de vários aspectos daquilo que antes e depois
da criação do Concelho aconteceu.

11 - Acont·ecimenlos deploráveis

Pelo Correspondente do «Correio do Porto» foi dada a seguinte
notícia: «13 de Julho de 1899. -Vila da Feira - ontem à noite um grupo
de indivíduos dirigiu-se à casa do snr . Conselheiro Leal, juiz do Tribunal
da Relação do Porto, que possui no lugar da Reboleira, destruíram as
portas de ferro do jardim, danificando este, partindo todos os vidros das
janelas, telhas, e arrombando todas as portas, destruíram as mobílias
e louças, vergando as camas de ferro, rasgando todos os livros, ficando
o chão cheio de destroços. Antes disso os vândalos, tinham ido à casa
do dr. Noronha e Moura, ex-administrador do Concelho, fazendo ali
alguns estraqos. O sr. Conselheiro Leal, tenciona deixar tudo como está,
para que os autores de tais cenas se recordem das suas proesas. Agora,
à noite, grande número de pescadores foram em comissão a casa do
sr. Conselheiro Correia Leal, e manifestaram-lhe o seu pesar pelos desa
catos cometidos na sua propriedade. É geral a indignação contra estes
actos de vandalismo. Logo que em Aveiro houve conhecimento destes
sucessos, o sr. Governador Civil, mandou para "ali seguir uma força de
40 praças de cavalaria e o sr. Comissário da polícia acompanhado
de alguns guardas civis. Diz-se que tudo isso foi aconselhado por um
antigo advogado da Feira, sogro de um dos dirigentes do movimento e
hoje lente de uma academia de ensino. Parece incrível! Confirma-se
a notícia que vão ser transferidos da Feira, todos os empregados depen
dentes dos ministérios da justiça e fazenda pública e se ainda o não
foram, deve-se à intervenção do sr. Marquês da Graciosa, que pediu
fosse feita uma sindicância para se apurar quais os culpados e quais
os inocentes. Diz-se que dos escrivães só fica o Manuelzinho e dos da
fazenda o respectivo escrivão. Censura-se acremente o procedimento
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de alguns indivíduos que devendo ao sr. Conselheiro Leal, lugares que
ocupam, cometeram a seu sobrinho, Manuel Pinto, as indignidades
sem nome ·destroçando-lhe os móveis da sua casa e as
janelas e portas. Sobre a Feira foi cuspida uma nódoa que jamais se
apagará». - Noutra notícia da mesma origem, respigamos o seguinte
acontecimento: «Foram presos na Vila da Feira, o dr. Eduardo Vaz,
edvogado, e dr. Victorino Correia de Sá, também advogado, chefe do
partido Regenerador, com o fundamento de serem alguns dos instigado
res dos últimos acontecimentos que ali tiveram lugar. Foram imediata
mente em carro para Aveiro, escoltados por soldados de cavalaria.
A prisão foi feita pelo delegado, dr. Júlio Sampaio. Foram presas mais
nove pessoas, sendo algumas empregados públicos. Consta aqui que
vai haver mais prisões, entre as quais se diz estarem compreendidas
as dos membros da «Comissão de Vigilância» composta de alguns
advogados dali e do Abade de Arrifana. Consta também que já foi
preso o dr. António de Castro, grande influente dos jornais da manhã,
sobre a ex-regenerador, e que um dos presos confessou todo o plano
que se tinha em vista. As casas do sr. marquês da Graciosa, onde
habita a família Gomes, e a fábrica de Conservas, estavam para ir
pelos ares com bombas de dinamite. Transmito estes boatos com todas
as reservas, pois que é difícil obter notícias da Vila da Feita. O dinamite
foi encontrado no rio. Tudo isto tem sido objecto de diversos comentá
rios. Algumas das pessoas que sofreram com os últimos atentados da
Feira, vão constituir ..•se parte no processo contra os seus autores!».
Outra correspondência de 28 do corrente, informa do seguinte: «Nin
guém tomou a sério a notícia telegráfica sobre a extinção do nosso Con
celho e da sua nova incorporação no da 1Feira. Toda a gente viu nela um
balão enviado ao jornal «0 Dia» por pessoa muito conhecida, a fim de
levar os espinhenses a arrefecerem no meio dos festejos que se estão
preparando para saudarem condignamente SS. Majestade na sua passa
gem para a cidade do Porto. Nada conseguindo com isso, porque
Espinho não pode esquecer os favores que deve à família real, entre
os quais é justo destacar a avultada dádiva que veio minorar a sorte
das vítimas das inundações de 1891. Portanto aconteça o que acontecer,
Espinho há-de cumprir o seu dever e pagar uma velha dívida de gratidão,
respeito e amor por ela. Podem pois os amigos da Feira, propalar os
balões que quizerem, que não demovarão Espinho do seu propósito. Nós
não faremos como os da Feira, que há um ano rasgaram aos pés a
bandeira nacional, por os ministros não prestarem ouvidos aos seus
injustos clamores. Não. O povo de Espinho é ordeiro e bem educado
e a prova está aí patente aos olhos dos srs. feirenses. Por ai tem andado
continuamente os maiores inimigos de Espinho, inclusivamente os berra
dores dos comícios contra Espinho, e aquele que por ordem dum adrni
nistrador actual foi a Oliveira de Azemeis, comprar dinamite para arrazar
a Portela e Espinho. Pois que digam se alguém aqui lhes dirigiu a mais
leve palavra de censura. E se tal facto se desse ninguém o devia
estranhar porque não há muito os feirenses correram à pedra dois indi-
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víduos por serem amigos desta praia e porque quando apanham ali
gente daqui,os costumam insultar e perseguir. Mas se imagina o horror,
o medo, com que qualquer pessoa se dirige à Feira ... E porquê? Porque
ali se trata mal e se insulta e perseque tudo o que é de Espinho. E não
se diga que tudo isto parte da arraia miuda, do povo, porque os insultos
vêm das próprias autoridades!!! Só o que os espinhenses têm ouvido no
Tribunal dava para um livro! E tendo chegado as coisas a este ponto,
deve pensar-se em passar de novo Espinho para a Feira? Não, não
pode ser. Em Portugal não há ministro que queira assumir tamanha
responsabilidade».

A CORRESPONDÊNCIA DE ESPINHO NOS JORNAIS DIÁRIOS
APóS A AUTONOMIA ADMINISTRATIVA

Depois da independência, surgiram várias notícias dos correspon
dentes dos jornais ·diários que para nós, que não vivemos os tempos
mais recuados do domínio feirense, têm certo e determinado sabor pelas
informações que nos fornecem, com vista à história de Espinho. Nada
mais nos move senão o esclarecimento de muitas coisas que nunca
se reuniram em livro, que andam esparsas, quase perdidas, que só
pelo muito rebuscar se encontram, como por exemplo:

«10 de Agosto, 1900, a Planta topográfica de Espinho - quero
dizer duma pequena parte de Espinho, de hoje, havia sido tirada há
já não sei quantos anos, pelo Engenheiro Bandeira Coelho (por acaso
temos, para nós este precioso documento) que foi oferecido à Câmara
da Vila da Feira, pelo autor. Mas está longe de ser o que é actualmente,
pois Espinho, começou a fugir para fora e os seus casarias ultrapassaram
os limites daquela «Planta». Há bastantes anos que 'se pedia à Câmara
da Feira que mandasse o seu arquitecto ou Engenheiro levantar a
«Planta» do resto da povoação. Bem se importtava ela com esses cla
mores!. .. Espinho no inverno passado, além da· limpeza das ruas, gozou
de dois benefícios que, de há muito, vinha reclamando em vão da
Feira: a iluminação e a polícia das ruas. Ora aí ·tem o que Espinho, por
enquanto, ganhou com a sua autonomia; isto não é mais que um vis
lumbre do que ela há-de vir a ganhar de futuro. E, se o Concelho foi,
e há-de ser motivo de tantas prosperidades e de tantos benefícios,
como pensar em roubar-lhe a liberdade? Pois será possível que em
Portugal haja um homem que queira assumir perante a história e
perante a sua consciência, a responsabilidade de haver morto uma terra
diante da qual se abre um futuro risonho e tão esperançoso? Com fran
queza, não o podemos crer! Se Espinho não tivesse elementos para
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viver, vá lá com os diabos, mas já não resta a ninguém a menor dúvida
de que os tem de sobra!» Outra correspondência de Setembro: «Praia
de Espinho. Ninguém tomou a sério a noticia telegráfica dos jornais da
manhã de hoje sobre a extinção do nosso Concelho e sua nova encor
poração na Feira. Para mais, o jornal o «Dia» desmente com uma
notícia chegada hoje, do seguinte teor: Mais bem informados, podemos
dizer não ter fundamento a notícia que ontem demos de que Espinho,
ia ser novamente anexado à Feira. Folgamos de fazer esta rectificação,
pois sabemos que Espinho tem elementos próprios, ·que lhe dão jus
a não recear qualquer modificação no actual regime administrativo».

Outubro de 1900. «Teve ontem a sua sessão extraordinária a Câma
ra deste Concelho. Entre o expediente ouvimos ler um ofício da
Cornissâo distrital de Aveiro, participando à Câmara ter merecido a
sua aprovação, a resolução por ela tomada de abolir o imposto que
sempre se pagou para a Câmara da Feira. Que dirão agora a isto os
que diziam que Espinho, não tinha elementos de vida e que forçosa
mente teria de recorrer ·aos aumentos de impostos? É assim que Espinho,
vem reduzindo a pó os castelos de mentiras e que tais, que há um ano
a Feira arquitectou contra ele. Espinho, está a provar - prova feita -
que tem elementos de vida mais que suficientes e tanto que prescinde
de impostos directos que os munícipes desta praia sempre pagaram à
Feira! Afirmavam os célebres defensores da antiguidade, que Espinho,
quando muito., podia ter de rendimento três contos. Um ano vai
decorrido sobre esta afirmação e vê-se que esses rendimentos são supe
riores a seis! Conclamou-se que Espinho, ·nem as suas despesas ordiná
rias poderia custear, que os factos desmentiram exuberantemente! Além
das suas des,pesas ordinárias, Espinho sustentou a iluminação, a Polícia
e a limpeza das ruas durante todo o ano, quando a Feira só nos concedia
esse luxo durante él época balnear! Dispendeu somas importantes na
continuação das minas para a «Fonte do Môcho» e na «Praça do Mer
cado» onde há dez anos ou mais, a Feira não dispendia um pataco!
Mandou balastrar as ruas e tem conservado com esmero e cuidado os
leitos das antigas que estavam sulcadas de covas e prestes a dissolve
rem-se na areia. Mandou levantar a planta geral da povoação e enumerar
todos os prédios, melhoramentos que há muitos anos vínhamos em
vão pedindo à Feira. Pagou as cancelas le ferro que a Feira havia enco
mendado (para vedação da passagem de nível do Caminho de Ferro)
e aumentou a iluminação pública com novos e elegantes braços de
candeeiros que disseminou pelas artérias novas abertas ao público.
Arborizou as nossas mais largas e extensas ruas e avenidas e tem,
com todo o carinho e interesse, cuidado da sua conservação e defesa!
Portanto, senhores da Feira, esta lebre vae corrida! Falta apenas - por
agora - dizer que, Espinho, como terra nova, que esteve sob o domínio
da Feira, muito vagarosamente se processava o seu desenvolvimento,
mas daqui a alguns anos - se Deus o permitir, será uma terra irre
conhecível e bela, comparada à que nos deixaram! Em mãos vareiras
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não parará mais. Há-de ser grande e temos a certeza que, as gerações
futuras continuarão a desenvolver, a seu cargo, o que lhes deixaremos!!!»

Nota: - Não descortinamos o nome deste correspondente verda
deiramente bairrista, e pena é, porque sem dúvida, deixou uma visão
daquilo que viria a ser a nossa terra! Que pena não ser vivo para poder
gozar o que o seu coração adivinhoul!l

*
* *

Na altura da independência de Espinho - e mesmo nos dois anos
seguintes - diz uma correspondência num jornal do Porto: «Não temos
um jornal, parece incrível mas é verdade, e todavia precisemos dele e
não será difícil mantê-lo. Precisa-se dele para se defender dos ataques
e dos insultos que semanalmente nos dirige certo instrumental da Feira!
Se Espinho, no inverno é superior a qualquer dessas vilas sertanejas
que para aí sustentam um ou mais, no verão, contudo, é uma verdadeira
cidade, e além disso, Espinho, precisa ter no campo da imprensa um
defensor dos seus interesses e um propugnador dos seus direitos e
regalias porque precisamos de nos defender com muita calma, educação
e coragem. Ora segundo nos informam essa lacuna vai ser preenchida,
pois nos dizem estar para breve a publicação dum periódico destinado
ao fim a que aludimos: a defesa de Espinho e a honra do seu povo!
Que não demore muito tempo são os nossos votos. E o correspondente
continua - «A nossa ·Câmara municipal resolveu em sua última sessão
consignar na respectiva acta um voto de pesar pelo passamento do
ilustre Marquez da Gaciosa. do varão prestante e venerando a quem
Espinho tantos favores fica devendo! A notícia da sua morte causou
aqui, como em nenhuma outra parte, a mais dolorosa e sentida das im
pressões, porque este fúnebre acontecimento representou para esta
terra uma grande perda, senão uma desgraça! Seguindo na esteira dos
maiores, o nobre Marquez foi sempre um devotado amigo desta terra
que, se é hoje concelho, aos seus esforços e à notável persistência
o deve! Foi por isso que ·a sua morte deixou imersos na mais profunda
tristeza, todos que se interessam pela terra que ele tanto amou e engran
deceu! Interpretando o sentir de todos os espinhenses, foi a nossa Câma
ra e com ela os nossos Bombeiros assistir ao enterro do nobre Marquez e
sobre o ataúde depôs uma corôa com a seguinte dedicatória: «Ao
Marquez da Graciosa, Espinho agradecido»! O nome do ilustre extinto
fica eternamente ligado à nossa história e temos a certeza que os nossos
vindouros, cobrirão o seu nome de bençãos e lágrimas de profunda
saudade. Os que neste mundo foram seus verdadeiros e leais amigos,
aqueles que ao verem sair o seu cadáver para a sepultura, hão-de
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sempre lembrar-se da protecção que a seu pedido sempre lhes votara.
E é essa a esperança que nos consola no meio de tanta e sentida tris
teza e de tanta mágoa. Que Deus o tenha em sua santa presença,
são os votos que faz um filho nato de Espinho. que tinha pelo seu nome,
como pelos seus amigos e protectores da sua querida terra natal as
mais santas e respeitosas venerações!»

NOTA: -A notícia deste correspondente, quanto à morte do
Marquez da Graciosa, que acabamos de transcrever na íntegra, está,
como é uso rubricada apenas com um C - (Correspondente) por isso
não se torna fácil descobrir o seu nome. Para mais em época tão recua
da, 80 anos, uma vida longa! Contudo, pelo estilo e pelo teor, neste
caso da morte do ilustre fidalgo, a sua feição de responso. para nós não
há dificuldade em descobrir o autor, pois temos lido e transcrito, muito
daquilo que o saudoso padre Lima escreveu, pois é sem dúvida o magní
fico bandeirante da história de Espinho! A sua gratidão, o seu amor
maravilhosamente belo, pelos homens da sua geração, que tanto
fizeram pela nossa terra, naquele momento em que deles mais se pre
cisava, ficaram gravados no seu coração e que com ele foram a enterrar.
mas que não morreram, dado o misticismo de que se revestiu e que ele
transmitiu aos vindouros através dos seus escritos, recomendando
para que nunca nos esqueçamos de tão ilustres nomes, que por mais
de uma vez aqui os temos mencionado e que tão bem ficam inte
grados na história da nossa terra. E não será injustiça que se tenha
esquecido esta figura de homem modesto que, quer pela sua posição
social, quer pela sua desenvolvida cultura, como ainda pelo que se
devotou em defesa do torrão que o viu nascer, quando certo que alguns
nomes estão escritos nas nossas ruas.que em nada ou pouco mais con
tribuiram para o desenvolvimento de Espinho? Mas a este nosso primeiro
sacerdote, nem uma luz de candeia que fosse mesmo bruxuleante!!! Se
estivesse ainda junto de nós, como arfaria o seu coração nesta hora
alta de cidade!

""

.!
""

Continuando através das correspondências dos diversos jornais,
a respeitar aqui e ali os motivos de mais interesse, que se referisse à
polémica entre a Feira e Espinho, mercê da independência, vamos refe
rir dois assuntos que se reflectiam ainda em 1901, que nos parecem
merecer o conhecimento desta geração, e que se enquadram bem no
conjunto, que se resolveu tornar-se história! - «Noutras eram os
banhistas, ao descer as escadas da Estação do Caminho de Ferro, viam-se
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obrigados a arregaçar as calças para se não sujarem nos montes de lixo
que por aí iam! Que berreiro não era preciso fazer na Imprensa, para
que a Feira, mandasse proceder à limpeza das ruas, lembram-se disso
os meus leitores? E esta, se se fazia, note-se, era tarde e a más horas
e sempre depois dos banhistas terem recebido o pior das impressões!
Este ano, nada disso foi preciso porque das ruas de Espinho, desde
a sua elevação a Concelho, não mais sairam os homens da limpeza
quer de verão quer de inverno! O outro melhoramento que desde logo
chamou a minha atenção, com tem chamado a de todos os banhistas
em especial, foi a arborisação das extensas avenidas da Graciosa e Ban
deira Coelho.

Que soma de trabalhos e cuidados não foi preciso dispender para
aquelas árvores se apresentarem tão viçosas e tão pujantes! Para se ava
liar basta saber que o subsolo da povoação é todo de areia, contudo a
Câmara de Espinho não se limitou a fazer o que fez uma plantação da
Feira, da qual resta apenas uma ou outra árvore raquítica e enfezada,
isto como se compreende por falta de cuidados necessários! Mandou vir
terra do Facho, e lançou-a nos covais, plantou as árvores depois, cer
cou-as com cacifos de madeira, mas isso não bastava!

A Câmara de Espinho tem ao seu serviço pessoal competente
neste género de trabalhos e por isso às suas plantações não faltou a
devida assistência técnica! Cuida das coisas deste modo e assim procede
porque tem empenho em dotar Espinho, de todas as comodidades que
possam concorrer para o aumento sempre crescente do número dos
seus banhistas. Até amanhã!«- Segue outra correspondência.-» Outro
assunto a que a Câmara de Espinho tem votado a máxima atenção.

Sabido é que os chafarizes de Espinho, ao principiar a época de
verão já não pingavam, por este ano aí estão jorrando água em abun
dância e toda a gente se encontra contente! Porquê? Porque meses e
meses, andaram trabalhadores nas minas que agora os alimentam
com fartura. Foi colocado um marco fontenátio na Avenida Serpa
Pinto e outro tencionava a Câmara disseminar por Espinho, quando a
água venha a aumentar, como está a suceder com a continuação de
perfuração das minas. Não podia grandemente utilitária Fonte do Mocho,
desse local tão atraente, onde ao cair da tarde se juntam as sopeiras
como bandos chilreantes de pardais, para captarem a preciosa água
nas suas bonitas e tradicionais cantarinhas! Lá a vimos há muitos dias,
muito melhorada, com outras nascentes aproveitadas, seu enorme tan
que melhorado e os seus arvoredos exuberantemente desenvolvidos,
com es suas sombras acolhedoras! Muito se fez já, ali, mas informam
-nos que mais se pensa fazer durante 'O ano, dado mais trabalhos esta
rem em mão!
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Mil louvores por isso». Nota actual: (Passados muitos anos este
caracteristlco ponto de recreio com a sua água de sabor maravilhoso,
da já então famosa Fonte do Môcho foi destruído pela ganância de
uns tantos para aproveitarem o produto duma pedreira que servia de
natural estrutura ao promontoriozinho, tão aliciante e pitoresco, gesto
que foi condenado pela população, e já aqui, em devido tempo a esta
espécie de barbárie, nos referimos}. «Não se poupou a Câmara de
mandar compor e balastrar as ruas, pois os seus pisos já muito anti
gos em perfeito desgaste, tiveram de ser perfeitamente reparados o
que deu novo aspecto aos locais onde incidiu a obra. A rua do Cru
zeiro, que liga a povoação, circundado de estabelecimentos de toda a
espécie desde o princípio do largo da Senhora da Ajuda, até à Fábrica
Brandão Gomes, foi inteiramente balastrada ficando de muito agra
dável aspecto e pronta a servir o trânsito com eficiência necessária.
Todavia um dos maiores e relevantes serviços, senão um dos maiores
que a Câmara fez a Espinho, foi mandar levantar a planta geral, trabalho
que nos elogiam muito e que nos dizem fazer honra ao seu autor, o
nosso velho amigo e distinto engenheiro Bandeira Neiva. Já de ante-mão
podemos dizer que a Câmara tem em estudo e intenção mandar reparar
eficientemente o resto das ruas da baixa, dado o desmazelo a que foram
votadas durante muitos anos, pela Feira, pois a época balnear aproxi
ma-SR e é preciso que os arranjos a fazer cativem os veraneantes e que
não desmereçam da preferência que nos dão. Espinho, vai, pois, tomando
o tão desejado aspecto que queremos imprimir-lhe e que não nos
envergonhe aos olhos e apreciações dos nossos amigos. Tudo faremos
para lhes agradar e quem lucrará com isso seremos nós, sob todos os
aspectos e até outra vez, se Deus quiser! ( C,).

EVOCANDO O P.' ANDRÉ DE LIMA ATRAVÉS DOS SEUS
APONTAMENTOS SOBRE A HISTóRIA DE ESPINHO

1 - Os amigos de Espinho

O revedendo Padre António André de Lima, honrou e amou devo
tadamente, como ninguém, a terra onde nasceu. Foi o primeiro padre
vareiro e houve outro, que faleceu na Afurada e de quem já tivemos
ocasião de nos referir. Padre Lima, como então era mais conhecido,
não estacionou com a sua formatura de sacerdote, embora não possuísse
ambições para ir mais longe, pois gostava estar mais perto do povo de
onde tinha nascido. Contudo, a par da sua missão monástica, possuía
pendor cultural de preciosa projecção e é justamente por isso e pelo
mais, que deixou à posteridade, apontamentos valiosos para a história
de Espinho e neste aspscto. foi o único espinhense que o fez. Refere-se
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ao Espinho do seu tempo, e, e-orno é óbvio, também um tanto mais
atrás, do tempo dos seus progenitores!

Existem, é certo, alguns apontamentos muito dispersos em jornais,
livros, e actas de organizações, que têm dado muita canseira e trabalho
a compilar para serem publicados. Hoje vamos trazer mais alguns factos
narrados nos referidos apontamentos do Padre Lima, que sabemos irão
satisfazer o desejo dos que muito se interessam pelas coisas de
Espinho:

P.' André de Lima

«Espinho, teve sempre muitos e bons amigos, sinceros leais e dedi
cados, quer entre os seus habitantes naturais ou adventícios, quer entre
os seus banhistas ou visitantes. Já uma vez escrevi que Espinho pode
gabar-se de ter transformado em verdadeiros e grandes amigos seus,
todos os que a escolheram para a sua residência permanente ou passa
geira, sacrificando muitos a sua fortuna, o seu bem-estar e até por
vezes a sua vida.
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Nós, os seus filhos, devotamos-lhe o maior e o mais sincero dos
amores, mas quantos dos outros se nos têm igualado nesse amor e
até por vezes excedido? Quem conhece a história da nossa terra, sabe
ser esta a expressão fiel da verdade! Sou um dos seus filhos, o mais
humilde, despretencioso e sem valor algum quis-lhe desde que me
conheço e quero-lhe como à menina dos meus olhos, mas não constituo
uma excepção. Haverá alguém, que não ame a sua terra e o seu berço
natal? A esse alguém, se com ele nos defrontássemos poderíamos cha
mar-lhe um indigno.

Quem não sabe o que o grande poeta Tomás Ribeiro, fez pela sua
Parada de Gonta? O que eu tenho pena, do que me lastimo é de não
poder fazer, em favor da minha terra, o que ele e tantos outros fizeram
pela sua!. .. Daí a minha profunda gratidão para com todos os amigos
sinceros, para com todos os verdadeiros amigos de minha terra, do
meu querido berço natal.»

Quem ler €Sta espécie de intróito verá o grande amor que o Padre
Lima dedicava ao seu berço de nascimento, ao seu Espinho.

«Depois de ler esta tirada de prosa, talvez estejais a rir-vos de mim,
maliciosamente, e como a dizer baixinho: «0 Padre Lima ignorará que
a Espinho têm arrolado criaturas que só têm tratado de ganhuçar, de
abarrotar os seus cofres de dinheiro e até, quais arpias nojentas, depois
de lhe sugarem o sangue, a enodoarem e traírem. Não, meus amigos,
não ignoro isso! Conheço os factos como vós os conheceis; mas ... a
tudo isso costumo responder «Já o cantor das nossas glórias pátrias
dizia que, entre portugueses, traidores houve algumas vezes, e, entre
os doze Apóstolos de Cristo, houve um que o vendeu por trinta dinhei
ros! Excepções não é verdade? Pois as excepções seviram sempre para
confirmar as regras. É por isso que em verdade vos digo que o que deve
mos fazer é relegar ... esses indesejáveis para a sombra.

Ah! meus amigos, se eles se fossem e deixassem a nossa terra
entregue aos verdadeiros e sinceros amigos que alegria a nossa! Olhai
que eu já por vezes tenho dito de mim para mim. E se o povo de Espinho
se juntasse e os agarrasse pelas orelhas e os/deitasse ao mar? Ou então
se os corresse a bordão, como um dia fez aos édis da Feira, que preten
diam estragar-lhe o largo em que, junto à rua de Bandeira Coelho, se
erguia, aquela cruz bendita que hoje se vê no nosso cemitério como
que a acarinhar e abençoar as cinzas dos nossos queridos mortos? ...
Ponhamos ponto na digressão e digamos ao que vimos.

Pediram-me um lista dos verdadeiros amigos de Espinho e eu dese
java dá-la, mas tão completa quanto possível. Mas para ser completa
tem de ser tão comprida como a légua da Póvoa, ou ainda mais!
Adiante. Completa ou incompleta ela aí vai. No cimo é de toda a justiça
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inscrever os nomes dos nobres Condes e Marqueses da Graciosa. Com
a maior satisfação o faço, por que Espinho lhes deve benefícios que não
será possível esquecer!

Sabei, amigos meus, que Espinho, «Costa de Pesca» até 1830,
e desde então procurada como estância de repouso e veraneio pelas
famílias nobres da Feira, só em 1867 é que começou a ser procurada
como praia de banhos. Pois dessa data em diante os Condes e Mar
queses da Graciosa andavam por Lisboa a chamar banhistas para Espi
nho. O que ouvi a tal respeito o Sr. Conselheiro Correia Leal! Imaginai-o
por esta amostra: Chegaram a oferecer casas aos seus amigos para
virem passar a época dos banhos e até a muitos deles oferecerem os
meios precisos para poderem por aí estanciar. D. António Alves Martins,
o célebre bispo de Viseu, para aí veio a seu convite em sucessivas
épocas balneares e até aí teve casa. Ainda vos posso apontar na rua 23
a casa onde ele nos últimos anos em que viveu e a própria sala que
transformou em capela para rezar a santa missa aos domingos e dias
santos.

Fernando de Melo Girauie« Sampaio Bourbon.=: Marquês da Graciosa
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Em continuação, passamos a dizer o seguinte: Ao Sr. Marquês
da Graciosa -•tio do actual, - deve Espinho, um favor que nunca deve
esquecer. Aquando da luta de que resultou a autonomia de Espinho,
quero dizer, o Concelho, se não fosse ele, Espinho não realizava os seus
desejos e todos os seus trabalhos e canseiras teriam restado inúteis. O
Dr. António de Castro, mais tarde Conde de Fijô, primo de José Luciano
de Castro, ao tempo presidente do Ministério, fora a Lisboa e pedira
-lhe que não fizesse de Espinho um Concelho. José Luciano depois de
muito instado, disse-lhe: - Vai ter com o Marquês da Graciosa, fala-lhe
no caso e se ele ceder ... eu também cedo. Auqusto Gomes que fora para
Lisboa, e que ao ir nos tinha dito que não viria de lá sem trazer o nosso
Concelho no bolso, sabedor do que o José Luciano dissera ao primo,
correu a avistar-se com o dr. Francisco Furtado, o Marquês actual, a
contar-lhe o que ouvira, procurando de seguida ambos o Marquês, velho,
a quem puseram o facto do que se passava. O Marquês dirigiu-se ime
diatamente a casa do José Luciano, e disse-lhe sem rodeios: - José
Luciano, não cedo e até exijo que cumpras o que me prometeste. - E
o Concelho de Espinho foi criado apesar de tudo!

O actual Marquês da Graciosa, dr. Francisco Furtado, herdou dos
seus maiores o amor que sempre dedicara a Espinho. De certo ignorais
um gesto nobilíssimo dele para com a nossa terra, que passo a contar:

O dr. Castro Soares ao tempo presidente da Câmara e Fernando
Borbon, seu secretário e actualmente um dos secretários da Caixa Geral
dos Depósitos, dois grandes e dedicados amigos da nossa terra, foram
avisados de que se vendia um terreno em frente ao Parque que era
muito apropriado para nele se erguerem os futuros Paços do Concelho.
Procuraram o seu dono e entraram em negociações para lho comprarem,
mas essas negociações tinham de restar inúteis porque nos cofres da
Câmara não havia dinheiro disponível para tanto! Que fazer? Não
restava dúvida de que essa compra era vantajosa para o Município
e de que o terreno se não fosse comprado e o viesse a ser mais tarde
teria de concerteza ser pago por uma quantia mais elevada. Esperem,
disse um dos interessados ... O Marquês, estava nessa ocasião em
Espinho. Foram ter com ele e contaram-lhe o que se passava. E Sua Ex.ª
depois de os ouvir atentamente perguntou-lhes decidido: - Quanto fal
ta? - tantos contos ... - Tomai-os lá e ide comprar o erreno. Se,
Espinho possui esse lindo e grande terreno que fronteia com a rua 19
e Avenida Augusto Gomes e onde há-de um dia manda; construir a sua
«Domus Municipalis» a generosidade e ao amor de Sua Ex.ª o deve ...

Desde há muitos anos que as venerandas e respeitadlssirnas famí
lias da Graciosa e da Foz de Arouce, deixaram de vir veranear para
Espinho. Seria por culpa dos homens que aí têm mandado? Não sei.
Se foi, aqui deixo consignado o meu desgosto e a minha profunda
mágoa por isso se ter dado. Se conhecessem o que essas famílias fize-
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ram por Espinho e os rasgos generosos e caritativas que sempre tiveram
para com a nossa terra e seus moradores, principalmente os pobre
zinhos, tudo haveriam feito para os não desgostarem. Mereciam e
merecem a gratidão eterna e as bençãos sem fim da minha terra natal.

Na época balnear do ano de 1867 travou-se aí uma contenda que
me obriga a trazer à luz da imprensa um grupo numeroso de amigos
de Espinho.

Os comboios da CP começaram a girar entre Ovar e as Devezas
(Gaia) em 1863 e a carrear para aí muitos banhistas. De maneira que
a nossa terra, fora uma povoação exclusivamente piscatória, e que
desde a referida data até 1863 passou a ser procurada pelas famílias
de maior destaque do Concelho da !Feira, transformou-se em 1863 numa
praia de banhos regularmente concorrida de banhistas e forasteiros,
devendo notar-se que essa concorrência aumentava enormemente de
ano para ano! Constatou-se então que a sua primitiva Capelinha da
Senhora da Ajuda, benzida e aberta ao culto de 1809, precisava ser
substituída por um templo de maiores proporções, à altura da sua
população fixa e balnear. Assim, para tratar do caso, houve aí naquela
época balnear algumas reuniões da gente de Espinho, com as pessoas
de maior representação social que cá estavam a veranear e que por ela
e pelo futuro se interessavam ardentemente. Possuo as
actas dessas reuniões e da sua leitura deduzo o que já sabia da sua
tradução oral, e é que entre ela se formaram duas correntes quando se
tratava da escolha do local para nele ser levantado o novo templo. Os
«fidalgos» como chamavam aos que tinham as suas casas acima da
linha férrea, como ainda nas suas imediações, queriam que fosse cons
truída onde hoje se encontra a Capela de Santa Maria Maior, e agora
da N. S. da Ajuda e a gente de Espinho, os arrais das campanhas de
pesca, que podemos dizer constituíam nesse tempo a nobreza da nossa
terra, tendo do seu lado o comendador Sá Couto, de Oleiros, que tinha
a ·sua casa de residência na «Praça Velha» que o mar já levou há anos,
esses queriam que fosse construída, como foi, no extremo norte e poente
do Largo da N. S. da Ajuda.

«« ... Aqueles alegavam: o mar podia vir por'aí acima, como veio e
levar tudo, e a nossa gente da pesca respondia que queriam o sem
templo ali, que era para quando a missa findasse, ao domingo, irem para
o mar. Venceram estes, mas os fidalgos cuidaram logo de mandar
construir a sua capela que foi benzida e aberta ao culto alguns anos
antes de o ser a dos nossos vareiros e Sá Couto, que foi inaugurada
em 1889 até 1904 ano em que foi destruída pelo mar na sua invasão
desse ano sobre Espinho!

Dentre os partidários da primeira corrente, destaco os nomes do
Marquês da Graciosa, Conde da Foz de Arouce, dr. Joaquim de Almeida
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Correia Leal, Caetano de Melo Menezes e Castro, o Braga de Grijó,
pai da Exrna. Sr.' D. Emília Braga, que aí vive, António Salvador e Vis
conde de Veiros. Dos partidários da segunda, destaco: Comendador Joa
quim de Sá Couto. para tornar público um pouco do que Espinho deve
à sua memória. Vejo o seu nome associado aos de muitos outros que se
empenharam ardorosamente para conseguirem melhoramentos e bene
fí:ios importantes para Espinho.

Comendador Joaquim Sá Couto

Mas há um gesto seu que basta para se reconhecer quanto a nossa
terra deve, o Espinho antigo deveu a esse seu grande amigo. Foi o
seguinte: A partir de 1863 impôs-se a necessidade de substituir os ve-
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ihos palheiras de madeira, de varandas embeiçadas sobre as ruas e
situados em ruelas da povoação alguns em encruzilhadas sem saída e
disseminadas pelo areal, por casas de pedra e cal. Para isso, porém,
era preciso muito e muito dinheiro. Onde o ir buscar? Sá Couto pôs
às ordens da nossa gente os seus enormes e vastos capitais, por meio
de empréstimos e realizou-se o milagre, operando-se essa transformação
em poucos anos.

O mar, a partir de 1889, fez em Espinho grandes destroços, lançou
por terra muitas casas, reduzindo muita gente à pobreza e à miséria, mas
o Comendador Sá Couto, foi aquele a quem o mar maiores prejuízos
causou, a ele e Manuel Alves Moreira, da ldanha de Anta, e que mais
tarde fixou residência em Espinho, a quem podemos e devemos associar
ao Comendador nesse gesto tão benéfico para o Espinho de então.

Em 1872, reconheceu-se ser preciso levantar a planta da povoação,
para a ela obedecerem as novas construções. Voluntariamente procedeu
a este trabalho o distinto Engenheiro, José Coelho Bandeira de Melo, de
Vouzela, oferecendo-a à Câmara da Feira. Lá a deve ter e dela possuo
uma cópia, que serviu para a organização da que possui a Câmara de
Espinho. Como acto do reconhecimento do feito deu aquela Câmara
à rua principal da nossa terra (19) o nome do distinto Engenheiro: Rua
Bandeira Coelho.

Não quero deixar no esquecimento o facto seguinte: Quando a CP
estendeu a sua linha de Ovar para as Devezas, Espinho tinha tal impor
tância que a Companhia não a julgou merecedora de ser dotada nem
mesmo com um apeadeiro! Dotaram Esmoriz e a Granja com Estações,
mas Espinho... teve apenas uma barraca onde morava o guarda da
linha e mais nada! Teve depois um apeadeiro que em seguida foi elevado
a estação, por onde no primeiro ano da sua exploração passaram 1200
passageiros, mas tudo isso devido a esforços e empenhos de Anselmo
Braancamp, Marquês da Graciosa, Comendador, Sá Couto e Joaquim
de Almeida Correia Leal. Como estão vendo ressaltam destes feitos
nomes que Espinho nunca deve esquecr,

Nos acontecimentos que por então se deram, na nossa terra, apare
cem-nos, nomes de muitos feirenses que não devem ficar no olvido.
Deles destaco os dos drs.: Rufino Borges de Castro, Joaquim Vaz de Oli
veira e dr. Moira, a cuja memória quero deixar, como filho desta terra,
o meu preito sincero de indelével reconhecimento. Aquele Vaz de Oli
veira, como a nossa gente não queria que lhe demolissem os palheiras
para os fazer enfileirar nas ruas chegou a vir aí acompanhado de forças,
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cortar as pobres barracas que depois as mandava levantar em seus sítios
próprios. Quanto Espinho lhe deve!! Teve aí uma rua com o seu nome,
mas há tempo rasparam-lho das paredes e substituiram-lho por um
número 14! Senhores de Espinho: É preciso arrancar esses números das

Doutor Joaquim Vaz de Oliveira

quinas das ruas e repôr nelas os nomes dos que estavam lá, que consti
tuem como que a história da nossa terra, que tem que ser uma história
de agradecimento a todos os que a amaram e engrandeceram. E, quando
isso fizerdes não vos esqueçais de dar à rua 62, ao nosso Passeio Alegre,
o nome do Conselheiro Correia Leal, um dos maiores, se não quiserdes
que seja o do maior amigo de Espinho.
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Conselheiro Joaquim Correia Leal

O seu nome aparece-me ligado a todos os benefícios grandes, feitos
à minha terra. Se, em 1889,Espinho já contava cóm 700 fogos, foi desa
nexada de Anta e elevada a Freguesia, a ele o deve, não devendo esque
cer-se o nome do venerando velhinho que foi, no caso, o seu braço
direito, Manuel António Pereira, natural de Perosinho, mas que desde
novo cá fixou residência e aí morreu. Amava Espinho como se cá tivessa
nascido. A quando da nossa autonomia administrativa, se o Conselheiro
Leal, que era íntimo amigo de José Luciano lhe dissesse, não faças isso,
eu tenho a certeza que ele o não faria. Mas não disse, porque foi ele
que lançou a correr essa ideia e fê-lo no próprio dia em que fomos, eu
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estudante ainda e um grupo de conterrâneos meus agradecer-lhe a
nossa autonomia paroquial. O nome desse bom e grande amigo de
Espinho, deve ser gravado a letras de oiro nos Paços do nosso Concelho,
quando os construírem. O nome do Conselheiro Leal, é de justiça ligar
aos de seu cunhado, Manuel Pinto de Almeida e dr. Eduardo Pinho
Almeida, amigos devotados de Espinho e que ele não pode nem deve
esquecer, tenho de terminar. Daqui por diante toda a gente conhece
a galeria dos antigos dedicados da nossa terra, mas não quero findar
sem vos citar mais alguns.

Em 1890 foi Espinho elevado a Concelho autónomo. Nesse feito tra
balharam: Augusto Gomes, Henrique e Alexandre Brandão, dr. Castro
Soares, Fernando de Bourbon, José de Sá Couto Moreira, dr. Joaquim
Pinto Coelho, Marquês da Graciosa, José Luciano de Castro, Francisco
Beirão, Ressano Garcia e tantos e tantos que seria preciso escrever
muito para os enumerar, como verdadeiros amigos que eram e que
tanto trabalharam para o nosso Espinho, que também, em parte, era
deles. Os amigos da nossa terra posteriores a 1899, aqueles que por
ela se sacrificaram tanto, todos vós os conheceis, mas não leveis a mal
que dentre eles destaque o dos, dr. Pinto Coelho, dr. José Salvador e
o do ilustre sr. Almirante Jaime Afreixo. Estou a escrever à pressa e por
isso deixo de focar muitos nomes de grandes devotos amigos de
Espinho. Em outro escrito que desejo elaborar hei-de ver se posso
completar.

E agora antes de findar desejo apresentar-vos o nome de um homem
que não sendo de Espinho, o escolheu para sua residência e o amou
estranhamente, João Francisco da Silva Guetim. Conheceste-lo todos
e por cei-to também, José António Francisco de Resende, um dos doidos
de amor pelo seu berço natal. Ninguém esqueça. Agora mesmo não
posso deixar de apontar o nome do Ex.mº Sr. Tenente Neves Ferreira,
que também não é de Espinho. mas que o ama como os que amaram
e amam deveras.

É só ouvi-lo falar a respeito da nossa terra, dos seus projectos para
a engrandecer, e notar o que a esse respeito diz e como tudo aquilo
lhe sai do fundo da alma, para o constar! Ai que pena tenho de vos não
contar o que um dia ouvi em Lisboa a respeito· do nosso querido Espinho:
Termino dizendo: Se os que nasceram em Espinho, tanto o amaram e
amam, arnamo-Io nós, os naturais, também afincadamente, doidamente,
e a ele sacrifiquemos as nossas pequenas vaidades, os nossos interesses
e as nossas vidas. Seja o nosso lema, o brazão, o nosso orgulho, este
brado:

Tudo por Espinho!!! Ele constitui o grito da alma do mais humilde
e do mais pequenino dos seus filhos. o Padre Lima».
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Nota: - O que acabamos de transcrever, é o fim de um dos
escritos dum espinhense nato que amou de verdade a terra que o viu
nascer. Na sua alma de vareiro guardou sempre a lembrança da gratidão
que Espinho ficou a dever a todos que contribuíram para elevar a sua
terra ao mais alto e possível grau dos seus desejos. Não somente lem
brou nomes de elevada posição social, os que mais poder tinham então
para lutar com êxito pela terra que tinha nascido dum pequeno aglo
merado de pescadores. Este sacerdote, que sabemos, viveu sempre com
o seu pensamento de humildade, nunca invejou aos outros posições
de mais destaque, mostrando, por isso, o seu civismo e repartiu com
eles o acrisolado amor que tinha à sua terra.

Em outros apontamentos faz referência bastante elogiosa aos seus
inúmeros conterrâneos, que naquele tempo de imensas dificuldades,
representavam os mais destacados nomes e que estavam sempre na
primeira linha dos bairristas que dia a dia lutavam pelo progresso de
Espinho. Padre Lima tem sido esquecido pelas entidades locais e bem
merecia que alguém tivesse a iniciativa de o lembrar, porque foi, sob
todos os aspectos. um exemplo vivo e por isso inesquecível, de amor por
este Espinho que é hoje cidade. Outros têm sido lembrados com menos
reflexos ou nenhuns no seu engrandecimento!

2 - As Primeiras Campanhas de Pesca

Já aqui dissemos várias vezes, e não enfastia mais vezes dizê-lo,
que muitos dos acontecimentos que aqui temos trazido a público,
consta dos apontamentos do nosso conterrâneo e saudoso Padre Lima,
aravés dos quais nos têm dado uma perfeita visão quanto aos primórdios
do advento da nossa terra, ilustrados com minuciosos pormenores que
a sua cultura e o seu bairrismo tão bem souberam transmitir-nos. Evi
dentemente que não nos descreve uma terra embrulhada em perga
minhos e armas de varões assinalados, como muitas outras que conhe
cemos - a uma das quais estivemos atrelados durante largos anos -
mas sim uma terra que fecundou, como uma planta cujo pólen trazido
pelo vento, começou a gerar, na aridez do terreno, o milagre que só o
trabalho e a canseira são capazes de realizar. Os apontamentos deixa
dos pelo ilustre sacerdote, são pois, a expressão da verdade dos acon
tecimentos, sem enfeites de historiador, mas Sadios da simplicidade,
primor moral que tanto o adornava!

Às novas gerações, que sabemos interessadas e sempre ansiosas
por tudo o que se relacione com a nossa terra, dedicamos este trabalho
despretencioso, espécie de «Maravilhosa Aventura» que do nada se
tornou em terra progressiva, que foi criando valores positivos que, como
autênticos bandeirantes, foram levantando uma cidade que o fascínio
do mar ajudou e continuará a sua missão para cada vez maior. Atenção
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pois ao nosso historiador: - «Segundo documentos, Espinho teve a sua
fundação, antes, não muito, de 1737, identificado por uma revolta que
se deu contra um administrador em Ovar, do Pinhal da Estrumada. que
vinha a ser semeado e segundo a tradição nela tomavam parte os pesca
cadores da costa de 'Espinho, S. Jacinto, Torreira, apresentando-se
no centro da Vila, armados de. paus, bordeis, etc., fazendo grandes dis
túrbios. Há quem afirme que a primeira campanha vinda do furadouro
se chamava «Ala», grupo que saindo das suas casas vieram experi
mentar a pesca no mar de Espinho. Este nome saiu da freguesia de
Espinho - S. Félix da Marinha, e justifica-se por esta quadra: «Dizei-me
lá ó da Ala / Se está a dormir que acorde / Quanto mais falar da Ala /
Quanto mais a Ala dorme». O Ala, ala arriba, de tanto uso nas cam
panhas, deve ter relação com isto. «Ala», era portanto a voz a incitar
a campanha «Ala» a puxar as suas redes e os barcos e todas as cam
panhas começam a usar este cantar para o nosso fim; está pois explicada
a famosa tradição do Ala, ala arriba!!!

Começaram então a vir mais campanhas, como sejam: «Rei do
Mar»; foi esta que em 1808, mandou pintar o tecto da Capela de N.ª S.ª
Ajuda (três Anjos) «Saramago», «Cana Verde», «Bexiga», Puxa Força»,
«De Anta», «Da Granja», etc. Algumas foram formadas por lavradores,
para que os seus filhos se pudessem livrar da vida militar - regalia con
cedida pela Rainha D. Maria 1, aos donos ou arrais das companhas de
pesca. Foi abolido em 181O e mercê disso algumas campanhas acabaram.

O pregão de «Espinho viva» vem da sardinha pescada mais perto
do Porto, por lá chegar vivinha, pois Ovar ficava longe. Na cidade do
Porto, o pregão era: «Vivinha a saltar de Espinho», daqui a tradição.
Os primeiros ovarenses que para aqui vieram eram independentes
quanto a cumprir os preceitos de nascimentos, baptizados e mortes, pois
estas cerimónias eram realizadas nas suas terras. Finda a época re
gressavam com os seus barcos e as redes. Daí é que só mais tarde
apareceram registos na freguesia de Anta! Quando andei a verificar os
registos, no tempo do Padre Paulo José da Foz, da referida freguesia,
em 1759, no livro de registos de 1774, encontrei o assento do óbito
de Maria de Oliveira, de Ribas de Ovar, e no ano de 1771, o do batismo
de um indivíduo nascido na Costa de Espinho. Foram estes os primeiros
assentos que se encontraram. Os primeiros palheiras eram construídos
na areia, aqui e ali, ficando fechados quando os pescadores se retiravam.
Isto nos tempos da experiência. Contudo, antes, serviam-se dos barcos
virados para seus abrigos de noite.
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Pescadores de Espinho aguardando a hora da safra

Pelo facto de Espinho, ficar deserto de inverno, houve um verse
jador que inventou estas quadras: «Os nómadas deixaram-te sozinho /
Que aí pairaram em .fugas de apresco / E quando a tua pesca era mes
quinha / Barracas levam que o mar põe em risco. / Aí ficavas todo o
ano pobre / De edifício, pesca gente e tudo / Se o bramir do mar com
fúria nobre / Te restava então fera ingente e duro.

Só depois de 1776, algumas famílias começaram a passar o inverno
em Espinho, e seguidamente a ficar permanentemente. A pesca da
sardinha começou a ser abundante e parte dela ia para adubar os campos,
porque os vareiros não a sabiam conservar.

Só um pouco mais tarde aprenderam com um francês, que tinha
montado uma pequena fábrica num palheiro, no Furadouro, de nome
Jean Pierre Mijaulle, natural de Languedoc, França, que atraído pela
fama da pesca - não se sabe porque meios - aqui veio parar! Muito
mais tarde o povo ainda lhe dava o nome de Fábrica do Palheiro do
estrangeiro! Ele conservava a sardinha em domas e tinas, em água com
salmoura, mercê do qual se conservava meses, até ser vendida de
inverno. Claro que só comprava a que sobrava depois dos comerciantes
estarem já munidos para as suas exportações para a província, que
se fazia quase em fresco, e assim ganhava bom dinheiro! Foi contudo
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difícil descobrir o processo por ele usado de conservar a sardinha, pois
o francês não o divulgava a ninguém, porque disso fazia ermético sigilo.
Mas um pescador mais arguto começou por espreitá-lo, subindo ao
telhado do palheiro da fabriqueta, descobrindo as telhas cautelosamente,
e por este meio descobriu o segredo que generosamente ensinou a
todos. Além da moura, entrava no segredo uma batata - espécie de
termómetro (que nada tinha a ver com o calor) mas que indicava quando
a moura estava boa e por isso em condições de receber a sardinha,
pelo seu boiar!!!

10s pescadores, primeiro usavam as redes pequenas para pescar
junto à costa, mas depois devido a exigências do mercado, tiveram que
as aumentar, igua·lando-as às que já se usavam noutras costas .

. . .As primeiras redes lançavam-se atrás do mar do Banco perto da
terra onde quebrava o mar. (A origem deste nome?). O arrasto das redes
era feito a braços (Os visitantes achavam-no pitoresco e muito alegre,
pelas palavras que empregavam cheias de humorismo, tanto das mulhe
res como dos homens, vestindo manaias e calças de linho, mangas
arregaçadas e lenços multicolores, todos agarrados a uma corda lançada
a tiracolo) com um pauzito no exterior que prendiam à rede. Corriam
na hora própria, de antemão marcada pelo arrais, ao outeiro da Bexiga»
que ficava ao Sul da povoação no extremo poente da rua da Liberdade,
perto da casa do Comandante Ferreira. Daqui partiam para a praia
estando alegremente ao som de tambores que rufavam à frente. Esta
cerimónia teve repercussão nos romeiros que iam ao «Senhor da
Pedra» no dia da festa que se realizava em Miramar, dançando e can
tando sempre a pé, até ao local onde a rede era puxada.

Cada campanha tinha a sua gente que era dividida pelas duas
mãos de rede, que deste modo era puxada às mãos com os tais arricá
veis, presos às cordas. Cada banda tinha um comandante e um can
tador que botava a cantiga com resposta em desafio que era seguido
pelo estribilho em coro: - Ai o lé... lé... lé. trai lari. lari lé... lé... -
Damos a seguir um exemplo:

Nossa Senhora da Ajuda
Vinde alumiar o facho.

Resposta era dada com o estribilho acima descrito:

Que eu perdi um anel de ouro
Às escuras não o acho.
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Seguia o estribilho:

Nós de cá e vós de lá
Somos tantos como vós
Nós comemos o carneiro
E os cornos são para vós.

ó que lindos olhos pretos
Tem a filha do arrais
Queria ser homem dela
E não me importava o mais.

Todos estes cantares eram acompanhados pelo rufar do tambor.
Quando a rede chegava à terra, .era tudo alegria entre buzinas e cornetas,
faziam um alarido ruidoso! Os mais velhos contaram-nos todas as peri
pécias passadas há largos anos: remoques e alusivas piadas - mas
inofensivas todas as cantigas, embora alfinetassem toda a gente que
gozava o ambiente, numa confraternização comunicativa. O costume
fazia lei!

Passados quase 50 anos, e verificando-se em outras praias a con
corrência com os bois para puxar as redes, aqui também os começaram
a utilizar e assim um longo surto da história que tantas saudades deixou
à nossa geração.

É pois isto que se conta hoje, com o seu fervor de tradição com o
seu colorido e pictórico espectácuol que o povo inventava, não se des
cortinava como, mas na espontaneidade, por certo, dos seus engenhos!
Já no meu tempo, o Morgado de Paramos, quis puxar as redes a motor,
mas desistiu. Mais tarde, voltou novamente a ideia e deu resultado
em parte, mas como os bois nada melhor!

Os pescadores de Espinho, por sua vez fundaram a Aturada e não
mais voltaram de lá mantendo-se ainda a povoação que progrediu com
o fruto do peixe. O pescador que inventou a rede para pescar caran-
guejo, chamava-se João Rodrigues Moleiro. :

Depois foram alguns pescadores e comerciantes para Matosinhos
devido a várias circunstâncias, por lá ficaram e progredindo largamente.
A nossa Praia, apesar dos seus progressos, nos séculos 18 e 19, 1830-31,
era simplesmente habitada por pescadores e por isso um versejador
escreveu:

Quem eras tu ó praia de que falo
A quem vulgo nome deu de Espinho
Há um século que o tempo viu passá-lo
Solitário, sem amor e sem carinho.
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Os primeiros palheiros e casas pobres, rodeavam a chamada «Praça
Velha» (Espécie de Mercado diário sem coberturas) com vielas tortuo
sas que se debruçavam sobre o mar, comprimindo-se entre as ruas do
Progresso, do Norte e da Liberdade - Hoje Bandeira Neiva, ao Sul,
Largo da Ajuda e rua do Cruzeiro ao nascente! O seu extenso areal
com o mar ao poente! Fora deste conjunto apenas guardavam os seus
aparelhos piscatórios ou ainda de algum rudimentar comércio, como
ainda de armazéns para guardar ·sardinha salgada.»

3 - A Praia, o Mar, os Palheiras ...

O mar, quando das marés vivas, às vezes juntava-se ao Rio Largo
( Rigueirão) e a sua água vinha até à rua 1.0 de Dezembro. Os livros
antigos, apelidavam este Rio de «Algueirão» mas como sucede em
muitas outras coisas, o povo foi adulterando este nome e é por isso que
ele tem o nome que chegou aos nossos dias: Rigueirãm>. - Desejamos
fazer aqui uma pequena referência a este Rio.

Quando éramos miúdo, e quando se juntava o mar pelas suas
volumosas ondas, com ele, as duas águas formavam um lago bastante
grande, que era de vez em quando refrescado com novas ondas, água
que pelo seu volume também se esgotava para o mar, limpando portanto,
a água suja que o Rio, como é óbvio, arrastava ao longo do seu percurso.
Ora o rapazio, entre o qual nos contávamos, nele tomávamos banho,
durante largo tempo, revezando-nos com um momento ao Sol, tal
como as rãs nas margens dos pequenos lagos e nunca houve sequer
qualquer mal por isso, visto, como dissemos, a água do mar fazer uma
simultânea renovação e escoamento! O mesmo a petizada fazia com
o mar, quando o lago não estava limpo! Este Rio naquela altura não
estorvava a praia de banhos, pois havia largura mais que suficiente para
esta se instalar. Hoje porém, esta pequena foz, que de verão tem um
caudal muito diminuto, causa, é certo, grande embaraço aos banheiros.
pois além do mais, corta a praia em duas metades com a arrelia própria
que causa aos banhistas. Sabemos que estão em andamento os estudos
para a solução do problema, e também sabemos que a Câmara se tem
esforçado por ver o assunto resolvido, mas. não se sabe porque artes
existe tanta demora em concretizar o desejo de todos em verem duma
vez para sempre tão premente necessidade resolvida. Aqui fica pois,
mais uma vez, o apelo dirigido aos compartimentos competentes dos
Serviços hidráulicos ou da Capitania, abreviarem os estudos que pro
meteram fazer e que tanto demoram. - Continuam os apontamentos:

«No princípio a praia começava antes da linha férrea, ao nascente,
e os lavradores quando arreavam do trabalho vinham lavar as mâos ao
mar, daqui se compreende a distância que a praia, deserta então, possuía!
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Desde 1889, o mar tem avançado muito, razão porque apenas resta o
pequeno rincão entre as ruas dos banheiros e Areal, Liberdade e Ban
deira Neiva. Contudo e nesta altura a praia ainda dava pano para
mangas, pois não havia qualquer dificuldade para que os banheiros
não pudessem montar os seus serviços de banhos! O mal foi, sem dúvida
a continuação das invasões, que veio diminuindo a já escassez dos
espaços! Em 1864 Espinho era um amontoado de palheiras, mas a partir
daqui. as construções de madeira, dum novo aspecto, começaram a
dar uma feição agradável à Aldeia, pois estas já possuíam acomodações
bastante boas e por isso começaram a cativar os primeiros banhistas.
As primeiras famílias que começaram a vir para a praia, mandavam
fazer palheiras - era a moda - por dentro muito asseados e cómodos
(ainda agora existe um na rua Bispo de Viseu, D. António Alves Martins)
que o mar por sua vez também levou e pena foi, pois seria uma recorda
ção do Museul», (Em algumas praias, como por exemplo na Costa
Nova, onde existem destes palheiras, alguns estão habitados e têm como
fim um justificado atractivo que os visitantes gostam de ver; nós
infelizmente não possuímos nem sequer uma amostra e pelo que obser
vamos muito de perto e em minudência, os nossos palheiras, de gente
fidalga eram muito melhores! Nem sequer há fotografias de onde se
pudesse fazer uma reprodução!) - «Em 1843, apenas havia 4 palheiras
desta espécie de famílias fidalgas, em volta da «Praça Velha» como do
Comendador Sá Couto e outros.

Espinho, desde 1865 a 1889, começou a ter grande fama e por
sinal bem merecida, como praia, mas foi desde 1865 que começou a
sua verdadeira prosperidade em que teve lugar a abertura ao público da
linha férrea. Assim de ano para ano as construções duplicavam-se, pois
assim a grande frequência balnear o obrigava. Os palheiras começaram
então a desaparecer para dar lugar a casas de pedra e cal, pois aqueles
só se viam nas casas dos pescadores, como para armazenagem de
sardinha e outros serviços piscatórias. Assim, como bom obervador,
D. António da Costa, escreveu num jornal do Minho: «Há quatro anos,
Espinho era uma povoação de pescadores, mas hoje di-la-emos uma
Vila saída do mar» e era justamente o que se estava a dar e isso trazia
um grande desvanecimento para todos os que se contavam como varei
ros ou espinhenses pelo coração e já eram muitós!

4 - No Caminho da Autonomia Administrativa

Quando a linha férrea passou, nem Apeadeiro nos deram e os
banhistas tinham de desembarcar em Esmoriz ou na Granja, de onde
se transportavam para Espinho, bem como as suas bagagens, em ron
ceiros carros de bois, mas a fama era grande e tudo se sofria. Ora
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devido aos nossos amigos políticos, em 1873 o Conde da Graciosa,
Correia Leal, Anselmo Braancamp e Comendador Joaquim de Sá Couto,
o tão desejado e preciso apeadeiro sempre se fez e este pequeno acon
tecimento foi decisivo para o progresso de Espinho, que contava então
300 fogos, 500 a 600 habitantes e contudo já era procurado, como praia,
por 3000banhistas - segundo estatísticas - evidentemente, em toda
a época! (Ver o que disse Ramalho Ortigão no seu livro «As praias de
Portugal»).

Anta nunca consentiu, desde que lhe pertencíamos, que fizéssemos
parte das mesas administrativas das Confrarias, tratavam-nos com ver
dadeiro desprezo, nem sequer podíamos pegar às varas do Pálio, situa
ção que se manteve até à autonomia paroquial, mas este incompreensível
estado de coisas quase que se inverteu. porque Anta actualmente faz
parte da nossa vida comercial e industrial, como autênticos espinhenses.
O mundo tem destas coisas! Ora isso causava muitas queixas e conflitos.
No entanto, apesar dos vareiros sempre crentes nunca deixarem de
dar as suas ofertas e cumprir as suas promessas religiosas a santos
da sua devoção, pouco cultos é certo, mas muito honrados e cumpri
dores das suas obrigações cívicas!

Em 1883, porém, deu-se em Espinho um facto que fez estancar
esse caudal de esmolas e por isso veio azedar ainda mais o abismo
há muito existente entre os dois povos. Referimo-nos à inauguração
da Capela da Nossa Senhora da Ajuda, ao presente e depois e desde
1889 servindo de igreja Paroquial, sendo benzida com grande aparato
religioso! Principiada a construir em 1872, só naquele ano ficou pronta
e depois de benzida ficou aberta ao público o seu culto desde o ano
1883, somente como Capela evidentemente. Este acontecimento, como
já se esperava fez piorar ainda mais as relações entre Anta e Espinho.
tornando-as odiosas, porque o rendimento dos vareiros foram cortados
cerce. Desde este momento. os vareiros só recorriam a Anta, para rece
berem os sacramentos que na sua Capela não podiam receber. Destes
mesmos, alguns passaram a ser recebidos na Capela, por concessão
do Prelado da Diocese, como sejam: o Baptismo. o sagrado Viático
em caso de necessidade e a Confissão e Comunhão para desobriga
(preceito muito arreigado na crença religiosa do povo) que ainda hoje
se mantém! Depois destas concessões, só iam a Anta, por causa do
Baptismo e dos mortos. D. Américo, Bispo do Porto, concedeu à
Capela de Espinho, o uso da «Pia Baptismal!» e deu ao padre de Anta,
para nela poder baptizar os filhos dos moradores da povoação por
alvará de 19 de Maio de 1885. A Pia foi oferecida por Manuel António
Pereira, devotado amigo de Espinho, família muito conhecida no nosso
meio, pois aqui tinha os seus negócios e deixou muitos dos seus fami
liares.
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Nesta ocasião fizeram-se as eleições da Junta Paroquial de Espinho
e então fez-se o balanço da povoação e verificou-se existirem então já
1100 fogos em toda a freguesia e lhe pertenciam 700 eleitores e dos
550 inscritos no recenseamento eleitoral, a Junta obteve 350 e ganhou
as eleições que se tornaram famosas e históricas!!! Deste modo con
quistou o direito de possuir a sua autonomia Paroquial, e Anta, rece
beu resignada esta justa autonomia. A Praia de Espinho tinha atingido

a sua maioridade e por isso não podia continuar debaixo da tutela de
Anta. A prova surgiu prestes e por isso assim se conta: O banheiro
Francisco Neto.ofereceu para ser exposto ao público, na Capela da Nossa
Senhora de Ajuda, uma imagem de S. Sebastião, promovendo em sua
honra uma grande festa; na igreja de Anta havia uma «Confraria» com
a mesma invocação. Foram-lhes pedidos os paramentos e alfaias para
servir na festa do mar, mas o padre de Anta negou-se a emprestá-las.
Esta recusa revolucionou Espinho, pois muitas das alfaias tinham sido
pagas também com o contributo dos vareiros. Alguns alvitraram ir a
Anta buscar os paramentos à força. Dito e feito. Aquela onda humana
exasperada foi até à igreja de Anta. Chegada ali, penetra nas suas
dependências, arromba as caixas, com as alfaias recusadas, condu-las
para Espinho, como troféus, serve-se delas e depois manda-as repor
nos lugares de onde as tirou. Anta contudo assistiu petrificada, transida
de medo a tudo isto e fez bem não resistir. Se o tivesse feito seria total
mente esmagél'da. As coisas tornaram-se muito sérias e urgia acabar
e muito depressa com este estado de coisas .

. . .E tudo por culpa do padre e de alguns amigos pouco compreen
sivos! Soubemos mais tarde que muitas famílias ·não estavam de acordo
com o procedimento do Pároco, dado que já se mantinham relações
muito amistosas entre os dois povos e em verdade bem precisas eram!
Ora depois deste acontecimento, mais ficou arreigado no espírito do
povo de Espinho, a sua separação e de facto nesse sentido se começou
a trabalhar com muita esperança a não ser que alguma determinação
superior o evitasse! No entanto, a prudência aconselhava a que não
demorasse muito tempo, porque de um instante para o outro tudo
poderia acontecer e seria preciso evitar o pior, daí os trabalhos persis
tentes do povo de Espinho em prol da sua autcfnomia! A par dos refe
ridos acontecimentos outros se deram que não podiam ficar no esque
cimento que com eles têm a sua ligação resumo. um pouco: Anta vinha
a ser paroquiada desde Novembro de 1875, pelo padre Manuel Ribeiro
de Figueiredo, sem dúvida, um homem superior ilustrado, mas de uma
imprudência a toda a prova. A sua vinda para a freguesia de Anta foi
um desastre. Deus não o tinha fadado para dirigir homens e muito menos
para ser um bom Cura de almas. Em outra posição social poderia ter
deixado boa memória de si, assim desmentalizou-se e os talentos rece
bidos de Deus em nada adiantaram para o bem comum! O Abade Fi
gueiredo iniciou a sua paroquialidade em Anta, por um acto temerário
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que esteve para lhe custar a vida, a que se somou espinhos e contra
riedades para o resto da vida. Estava há pouco em Anta quando ali foi
pregar o padre Sebastião Tavares, que paroquiou aquela freguesia
durante anos deixando ali fundas simpatias e nela estivera para ser
promovido. Figueiredo, não tinha ainda esquecido os atritos que aquele
colega lhe levantara ao seu despacho para ali, e por isso escolheu
aquela ocasião para dele se vingar desconsiderando-o perante os seus
amigos paroquianos. Tal procedimento tornar-se-ia impróprio com a
ética muito particular dum sacerdote! Mas a consciência de um homem
vingativo não o podia fazer recuar e assim aconteceu. Uma vez o Padre
Sebastião, já no púlpito e quando principiava a pregar, o Abade titular
sobe lá e sem qualquer delicadeza, senão um tanto brutalmente, obriga-o
a descer! O orador, mercê de caso tão insólito, comunica ao povo que se
comprimia na igreja, a intimação que acabava de receber e uma vez
isso, desceu do púlpito. O que se seguiu parece-me muito difícil de
descrever, pois toda aquela massa humana se ergueu clamorosamente,
sai para fora do recinto sagrado e encaminha-se para a Sacristia vocife
rando contra o Abade que conservava com a sobrepeliz a estola
vestidas. Do meio daquela onda clamorosa saiu uma voz - mais que
uma até - dizendo mata-se, mata-se o Abade!!!Todos previam iminente,
um horroroso crime! Porém, no momento em que o povo enfurecido
ia entrar na sacristia, surgem-lhe pela .frente alguns homens de maior
respeito da freguesia, conseguindo evitar o intento dos enfurecidos!
Estava salvo o Abade! Todavia, Anta, nunca mais esqueceu nem sequer
perdoou ao seu Padre semelhante e repulsiva acção. Travou com ele
uma luta que só terminou com a sua morte! Com os moradores de
Espinho, especialmente com as pessoas de maior destaque, nunca viveu
em boas relações que se agravaram mais quando teve lugar a bênção
da capela da Nossa Senhora da Ajuda em 29 de Junho de 1883. É que
os dirigentes de Espinho empenharam-se perante o Ex.mo Prelado para
que a este acto não presidisse o Abade, mas sim o Vigário da Vara,
dr. José Henrique da Silva, e por isso o Abade Figueiredo nunca mais
perdoou esta atitude que tomou como uma grande desconsideração!
Sempre que se proporcionava ocasião maltratava-os acintosamente, con
tudo eram os despropósitos neste sentido, deste Abade, que já ninguém
o levava a sério! Em correspondência para os jornais quer do Porto ou
Lisboa, e ainda em panfletos distribuídos 13'rofusamente e em pasquins
grudados nas paredes dos prédios mais centrais, nas conversas parti
culares e até nos altares, dizia coisas deles, simplesmente horrorosas!!!

'Mas tinha opositores - e não eram poucos - que se queixavam
das suas perseguições, mas o mal educado Abade, não se expunha
muito em público com receio de sofrer o castigo adequado e por certo
bem merecido! Os Espinhenses com certa e aconselhada correcção,
recorriam ao Paço da Diocese, ao bondoso e recto Cardeal Américo,
que devotou sempre a esta Praia uma predilecção especial e certo



SUBSfDIOS PARA A HISTóRIA DE ESPINHO 133

carinho pelo seu Povo, que sempre aconselhava para bem. Bondosa
alma!

*
* *

«... Deste modo, os espinhenses, a conselho do Ilustre Prelado, espe
raram com paciência a hora da sua independência, que prometia não
estar longe! E assim aconteceu daí a pouco tempo! Ora na Quaresma
de 1887, o referido Abade exasperado contra Espinho, declara em plena
Igreja Matriz, que os moradores da Praia só seriam desobrigados depois
de o terem sido em Anta, por isso, tinha dado ordem para que só fossem
confessados depois de terem os moradores da terra acabado esta sua
obrigação! Este acto imposto e evidentemente muito imprudente, aos
moradores de Espinho, foi uma faísca que lançou fogo ao páiol e a explo
são não se fez esperar! Logo os dirigentes de Espinho recorreram ao
Paço e contaram indignados o que sucedia! D. Américo com calma,
ouviu tudo com bastante mágoa e sem dúvida muito impressionado,
respondendo: fiz tudo o que pude para chamar a atenção e à ordem
esse pároco e por consequência evitar divisão dos dois povos, mas
vejo que é impossível e até imprudente mantê-los unidos por mais
tempo. O caminho a seguir está patente, dirijam-se aos poderes e
contem com a minha protecção! Encorajados por estas palavras e vaido
sos de contentamento, dirigiram-se os espinhenses a casa do Sr. Con
selheiro Correia Leal, a quem narraram o sucedido. O Conselheiro rece
beu-os muito bem e prometeu patrocinar a criação da Freguesia de
Espinho, perante os poderes públicos. A notícia correu célere por 'Espinho
e causou grande contentamento, como se esperava!

Entretanto a petição foi posta na mão do Conselheiro, que imediata
mente passou à do Conselheiro Francisco António de Veiga Beirão,
irmão do Ministro da Justiça, a quem recomendou com o máximo
empenho. Estava pois dado o passo decisivo, que só terminaria em 23
de Maio de 1889 com a publicação do decreto ile «Emancipação Paro
quial de Espinho». O padre Figueiredo ao ter conhecimento do que se
passava estremeceu e a toda a pressa redigiu um protesto a pedir anu
lação da pretensão de Espinho. Não o julgando ainda suficiente, recorreu
à Junta da Paróquia de Silvalde, ao povo da Freguesia e a várias enti
dades superiores do seu conhecimento, pedindo-lhes para que o repre
sentassem no mesmo sentido. Nada conseguiu, mas apenas uma sim
ples e decepcionante desilusão! O processo lá ia seguindo os seus
trâmites legais, sem qualquer embaraço de maior. Chegou o momento
de ser ouvida a Junta da Paróquia de Anta e dizer da sua justiça.
Disse coisas horrorosas isto é, o que o Abade Figueiredo escreveu!
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Possuímos cópias de todas essas representações e respectivas respos
tas. Não as publicamos não somente por serem extensas mas também
por constituírem um amontoado de sandices, falsidades, injúrias e
insultos cuspidos nas faces da nossa terra! Da sua contestação deduzi
mos sem dificuldade, que tudo foi escrito pela mão do referido Abade
Figueiredo.

Como ainda a Praia de Espinho, era já uma povoação enorme, e
neste momento crescia bastante e a olhos vistos, daí a circunstância de
se tornar impossível conservar-se por mais tempo ·dependente de Anta.
Nunca ficamos de mal com o seu povo e, se inimigos houve, foi o seu
padre o causador, lutou ostensivamente e com nenhuma elegância e
bem sabia que nada arranjaria. O destino estava marcado e ele Abade
mais o precipitou! E assim tudo foi correndo até que ao cabo, o dia
chegou! Estávamos em 1888 e a quaresma entrou. A Irmandade da

Nossa Senhora da Ajuda, já legalmente, receando que o Abade Figuei
redo tivesse para com os moradores da Praia o mesmo procedimento
que na quaresma anterior, agora mais de esperar por terem pedido a
sua autonomia, enviou requerimento ao Prelado da Diocese, pedindo
para ser administrados os sacramentos das confissões, etc.. - segue
o teor - a seu tempo despachá-lo-ei. O documento foi deferido e dele
consta. Consistindo a desobriga na recepção dos sacramentos da peni
tência e Eucaristia no tempo determinado. Podem os moradores do
lugar de Espinho, confessar-se em qualquer igreja ou capela do presbi
tério aprovado e enquanto à missão pascal autorizamo-los an sua capela
apresentando-se em tempo competente o bilhete de desobriga ao seu
pároco .

. . .Quanto ao sagrado Viático, damos facilidade ao reverendo cape
lão da Irmandade da N. S. da Ajuda, a o administrar aos enfermos do
lugar de Espinho, quando o reverendo pároco fôr chamado, se não se
prontificar a administrá-lo do Sacrário da Capela da mesma irmandade.
E pelo que respeita aos outros sacramentós, confiamos que não será
necessário tomar outras providências, etc. Porto, Cardeal Américo,
Bispo do Porto, 15 de Maio de 1888. Ora· depois destas concessões,
o resto estará próximo, contudo o restante deste ano de 1888, decorreu
bastante acidentado,, por várias peripécias. Durante ele, o processo, uma
vez em boas mãos não parou um só momento. Logo que entrou o ano
de 1889, o Governo que já tinha ouvido a Junta da Anta e Vila da
Feira, estava prestes a tomar a final resolução. Foi em 9 de Fevereiro
desse ano que a Câmara da presidência do Dr. Roberto Vaz, apresentou
o projecto da resposta a dar-lhe o que não mereceu a aprovação de
toda a Câmara.
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Damo-la na íntegra, porque é digna de ficar em arquivo. «A Câmara
sendo-lhe presente a informação de que, embora o sr. presidente desse
o seu parecer sobre a criação duma Paróquia na povoação de Espinho,
delibera, conformando-se com a dita informação responder ao seguinte:
que o deferimento da unânime pretensão dos habitantes de Espinho,
é justa e satisfaz as leqitirnas necessidades espirituais e temporais
daquela importante povoação, cujo processo rápido indica a necessi
dade de reconhecer legalmente a sua autonomia Paroquial. Que a cria
ção da Paróquia de Espinho, apenas consagra definitivamente o estado
de coisas provisórias reconhecido necessário pelo Ordinário Eclesiástico,
permitindo a administração dos sacramentos na Capela Erecta na mesma
Praia a expensas dos moradores de Espinho e recentemente dotada
por eles com todos os paramentos e alfaias necessárias ao culto com
os sacrifícios feitos pelos mesmos dadores para a criação e dotação
dessa capela, constituindo ·a prova cabal de que a projectada Paróquia
possui os recursos suficientes para custear os encargos ordinários duma
vida paroquial independente». De nada valeu ao padre Figueiredo o
protesto, pois a 23 de Maio daquele ano saíu um decreto, a pôr as
coisas no seu devido lugar! Deste modo, quando a notícia chegou a
Espinho, toda a gente saiu para a rua, organizando-se logo uma expon
tânea e ruidosa manifestação em honra das pessoas que vinham de
conquistar a carta de alforria tão desejada!

Não pode imaginar-se nem descrever a alegria, o elevado conten
tamento que todos os espinhenses sentiram nesse memorável dia em
Espinho, que era finalmente livre e independente! Em 25 de Maio
baixou do Ministério dos Negócios eclesiásticos para o Paço Episcopal
do Porto, sancionado pelas respectivas repartições dos poderes interve
nientes e por ofício até Espinho, comunicando a criação da nova
Paróquia com a invocação da N. S. da Ajuda, com sede em Espinho,
e para o efeito desanexada das paróquias de S. Martinho de Anta e
Santiago Maior de Silvalde, por régia resolução! Os dirigentes de
Espinho, foram ao Paço pedir para que a inauguração da nova Freguesia
se realizasse no dia da festa, a 22 de Setembro de 1889, a que o Prelado
acedeu. Assim neste dia memorável Espinho raiou em festa! Engalana
ram-se as ruas, tocaram várias músicas, a ig~eja encheu-se do que
havia de melhor na colónia balnear e que já muito grande era; autori
dades, pessoas de destaque e o povo. E como- representante da Dio
cese, assistiu ao Ex.mo Sr. Chanceler do Bispado, Dr. Manuel Luís
Coelho; Sua Ex.ª fez a predica da cerimónia e a alegria estampava-se
em todos os rostos. Eu li o Alvará e a cópia do Decreto, cerimonial
simples, mas todos com os corações a transbordarem de alegria.

E assim passou a templo - o que se denominava - capela - a
Igreja Paroquial - Matriz! Finda assim o documento: «E pela que res-
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peita a formalidadas canónicas, prova-se que a Paróquia desmembrada
fica com 700 fogos e a antiga com 800, muito superior ao que os
saqrados cânones exigem, tem a nova Freguesia com sede Paroquial
os seus paramentos e alfaias necessárias, generosa oferta que fez, a
Irmandade da capela da N. S. da Ajuda em Espinho, na sua sessão
de 13 de Julho do ano de 1887. Aos reverendos abades das freguesias
de Anta e Silvalde, foi dado conhecimento do facto assinado por
ofício oficial do Paço.»

Foi longa e cansativa esta luta que Espinho encetou, talvez mais
cedo, pela sua emancipação religiosa, mas com a devida causa - como
único responsável o abade Figueiredo. Embora tudo isto que aconteceu
e relatamos, sem qualquer desvio de verdade, nunca faltou a amizade
e consideração mútua entre os povos das duas freguesias, excepto,
como se dá sempre dum certo número de pessoas manos compreensi
vas por correntes opostas, mormente quando se trata de fazer justiça.
Eu que escrevi os acontecimentos, fiquei sempre a dever aos meus
amigos de luta aquela consideração que o orgulha de o ser.»

:
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GENTE DO MAR

contarelo vareiro de FELIZBERTO FERREIRINHA

Conto publicado no jornal «Rumo» - Boletim da Ass. Académica de Espinho

N.os 47-48 de Março/Abril 1952
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GENTE o o MAR

- ó ti Caréo! Vocemecê é cagarola?

- Canalha!

Nunca mais foi ao mar, o ti Caréo. Dizia-se que tinha medo. la
fazendo um ou outro recado, prestando qualquer serviço, esmolando
aqui e além, e lá se arrastava como podia. Mas não ia ao mar como os
outros. Renegava-o, preferia não ter uma malga de caldo p'ra comer.

- ó ti Caréo! Vocemecê é cagarola?

- Canalha!

Renegava a vida do mar. Descia ao areal, ia encostar-·se num
casôto, e ali ficava horas a encarar o mar, soltando pragas, como se
um peso lhe esmagasse o coração. O rapazito topava-o naquela malu
queira e gritava-lhe:

- ó ti Caréo! Vocemecê é cagarola?

- Canalha!

Mar dum raio! exercia sobre ele uma atracção dos diabos. Amal
diçoava-o! Dês que perdera os dois filhos ao largo, engulidos pelo mar
e sem poder salvá-los, ficara assim apoucado da razâo. Antes se sumisse
com eles, antes isso! Ao menos acabava com a cruz! E nunca mais
foi ao mar. Por isso, que o rapazio o apoucava:

- ó ti Caréo! Vocemecê é cagarola?

- Canalha!

Ali passava horas, vendo o barco esfacelar-se embatido pela tem
pestade, os remos partidos, à deriva, desfeito pelas ondas e os homens
agarrados aos destroços. Ele, o homem mais valente da campanha
fora cuspido ao primeiro embate; nadara, nadara, envolvido pelas ondas,



140 ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

enquanto os seus filhos e outros homens desapareciam para sempre.
Mar excomungado! Só ele se salvara para arrastar misérias. Antes lá
ficasse! Antes lá ficasse, era melhor! Mar dum raio! E nunca mais foi
ao mar. Renegava-o! Diziam que era medo. Ele, que fora o mais resoluto
de todos! O mais resoluto! Maldito mar!

- ó ti Caréo! Vocemecê é caqarola?

- Canalha!

Mas uma desgraça nunca vem só. A Guida ficara como morta, ao
ver o barco desfazer-se ao Largo. Gritara e amaldiçoara o mar como
rodo o mulherio, suportando os embates da tempestade na praia, mas
não teve forças para enxergar o final daquela desgraça. As mulheres
levaram-na, a febre prostrou-a por muito tempo e custosamente pôde
refazer-se do choque; escapou por milagre Só depois soube toda aquela
desgraça: a morte dos dois filhos e o -salvarnento do pai. Vida amar
gurada!

Erguera-se fraca, com uma tosse seca a afligi-la. Desfazia-se em
pranto, aquela criatura. Chorava, chorava e não lhe petecia comer.
As vizinhas sempre lhe mandavam uma malga de celdo, um bocado
de pão, umas sardinhas, mas ela não lhe tocava. Era boa mulher, traba
lhadeira, amiga de fazer bem e a primeira a socorrer as misérias da
vizi.nhança.

Não lhe apetecia comer. O ti Caréo afligia-se, vendo emagrecer
aque·la mulher possante, uma moira de trabalho, que batia as estradas
ao redor de cinco léguas, carregada, e que só desta vez tinha ido à cama.

Mas era preciso ir p'ra vida. A Guida era mulher envergonhada,
enquanto pudesse trabalhar não aceitaria esmolas. O ti Caréo é que
nunca mais foi ao mar. Dês que escapara do naufrágio, ficou atoleirado
e a falar só. Passava horas na praia, encostado aos barcos, a fitar o mar,
soltando ais e rogando pragas.

- ó ti Caréo! Vocemecê é cagarola?

- Canalha!

Mas era preciso ir p'ra vida. O ti Caréo nunca mais foi ao mar.
Odiava-o. Cão! Maldito! Prestava-se a recados, a serviços que apare
ciam num e noutro lugar, e ia envelhecendo. Nunca mais foi ao mar,
o homem valente que tantas vezes enfrentara a morte, que tantas vezes
dera exemplos de coragem. Nunca mais!
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E a Guida voltou à venda do peixe, agora mais estafante, para não
faltar o caldo no casebre, mas não podia, não podia.

Aquela tosse dava cabo dela. Não podia. Até deitara sangue pela
boca, mas não disse a ninguém. Havia de trabalhar até ao fim.

Erguia-se de madrugada, noites medonhas, e lá partia para as
povoações, a canastra cheia, correndo, correndo p'ra chegar primeiro
e vendar melhor - no fim uma rniséria de ganho. Vida amargurada!
Mas era preciso ir até ao fim.

Um dia sentiu uma grande aflição e depois desfez-se em sangue.
Das outras vezes não tinha sido tanto e resistia. A febre nunca mais a
largou dês que acontecera aquela grande desgraça, e chegavam-lhe à
boca postas de sangue que escondia. Mas agora tinha sido demais,
e ali estava como morta. Lutara com coragem enquanto pudera, mas
agora não podia, a desfazer-se em sangue, não podia mais. Inda cha
maram o doutor, mas dias depois fechava os olhos para sempre. Santa
mulher!

O ti Caréo, ensandecido, vagueou longo tempo sem parança. Per
corria as ruas da vila, altas horas, e soltava ais de soltar o coraçêo.
Os homens do mar tinham pena dele e chamavam-no para os ajudar
n'alquns trabalhos da praia, sempre ganharia alguma coisa p'ra comer,
mas ele esconjurava-os. Disseram então que tinha medo do mar, e inju
riavam-no. Ele, o mais arrojado de todos, que tanta tantas vezes se
sacrificara para salvar os companheiros! Ele, que fora sempre o último
a arredar, nos momentos tormentosos! Preferia viver de esmolas, de
recados ou qualquer coisa, mas não do mar. Odiava-o!

Envelhecera antes do tempo, o ti Caréo. O mau passadio e aquela
ideia dos filhos e da Guida, sempre ferrada, davam cabo dele. Sentia
pelo mar uma tentação de bruxedo mas odiava-o! Tantas desgraças lhe
causara! Mar dum raio, que o quisera engolir! Levara-lhe os filhos mas
a ele não o levava, não não o levava! «Cão! que inda me querias engolir!»

,J
E assim paesava horas, colado ao costado dos barcos, olhos ferra

dos no mar, a morder pragas e a vociferar, como que perdido da razão,
e talvez não desse conta das suas infinitas misérias.

O rapazio é que o afligia, essa quadrilha .. _

- ó ti Caréo! Vocemecê é cagarola?

- Canalha!
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E a Guida voltou à venda do peixe, agora mais estafante, para não
faltar o caldo no casebre, mas não podia, não podia.

Aquela tosse dava cabo dela. Não podia. Até deitara sangue pela
boca, mas não disse a ninguém. Havia de trabalhar até ao fim.

Erguia-se de madrugada, noites medonhas, e lá partia para as
povoações, a canastra cheia, correndo, correndo p'ra chegar primeiro
e vendar melhor - no fim uma miséria de ganho. Vida amargurada!
Mas era preciso ir até ao fim.

Um dia sentiu uma grande aflição e depois desfez-se em sangue.
Das outras vezes não tinha sido tanto e resistia. A febre nunca mais a
largou dês que acontecera aquela grande desgraça, e chegavam-lhe à
boca postas de sangue que escondia. Mas agora tinha sido demais,
e ali estava como morta. Lutara com coragem enquanto pudera, mas
agora não podia, a desfazer-se em sangue, não podia mais. Inda cha
maram o doutor, mas dias depois fechava os olhos para sempre. Santa
mulher!

O ti Caréo, ensandecido, vagueou longo tempo sem parança. Per
corria as ruas da vila, altas horas, e soltava ais de soltar o corcçâo.
Os homens do mar tinham pena dele e chamavam-no para os ajudar
n'alquns trabalhos da praia, sempre ganharia alguma coisa p'ra comer,
mas ele esconjurava-os. Disseram então que tinha medo do mar, e inju
riavam-no. Ele, o mais arrojado de todos, que tanta tantas vezes se
sacrificara para salvar os companheiros! Ele, que fora sempre o último
a arredar, nos momentos tormentosos! Preferia viver de esmolas, de
recados ou qualquer coisa, mas não do mar. Odiava-o!

Envelhecera antes do tempo, o ti Caréo. O mau passadio e aquela
ideia dos filhos e da Guida, sempre ferrada, davam cabo dele. Sentia
pelo mar uma tentação de bruxedo mas odiava-o! Tantas desgraças lhe
causara! Mar dum raio, que o quisera engolir! Levara-lhe os filhos mas
a ele não o levava, não não o levava! «Cão! que inda me querias engolir!»

E assim paesava horas, colado ao costado dos barcos, olhos ferra
dos no mar, a morder pragas e a vociferar, como que perdido da razão,
e talvez não desse conta das suas infinitas misérias.

O rapazio é que o afligia, essa quadrilha ...

- ó ti Caróo! Vocemecê é cagarola?

- Canalha!
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O CONCELHO DE ESPINHO

Inquérito - Circular Etnográfico

pelo Prof. ARLINDO DE SOUSA
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FONTES E DOCUMENTOS PARA A SUA HISTÓRIA

Arqueologia e História li Etnografia

A primeira parte - «0 Concelho de Espinho -Arqueologia e His
tória», foi publicado pelo autor, Prof. Arlindo de Sousa, sob o título
«0 Concelho de Espinho - Notas do seu passado medieval». no «Ar
quivo do Distrito de Aveiro», e transcrito neste «Boletim», no seu
número 9 do Ili volume, 1981.

Quanto à segunda parte, referente à Etnografia, o autor enviou,
em 1948, um inquérito-circular aos párocos, professores, presidentes
das juntas, estudiosos, etc. «para se dignarem recolher e enviar algu
mas informações sobre a matéria contida na citada circular, acrescen
tando que já possuía preciosos elementos.»

Ora, este segundo volume sobre a Etnografia do Concelho de
Espinho, nunca veio a lume, nem consta da vasta bibliografia do autor,
pelo que se resolveu publicar a circular que o Prof. Arlindo de Sousa
enviou àquelas entidades e que veio também inserta no semanário
«Defesa de Espinho». de 27 de Junho e 4 de Julho de 1948.

O Director deste «Boletim» ficaria muito grato a todos aqueles,
sobretudo aos naturais das freguesias do Concelho de Espinho, que
pudessem enviar informações sobre as matérias da circular, a fim de
se poder reunir, coligir e publicar, dando assim satisfação ao desejo
do ilustre professor que já não pertence ao mundo dos vivos.

A publicação do material, baseado na sua circular, seria, por um
lado, uma justa homenagem ao historiador, etnógrafo e linguísta fei
rense (nasceu na freguesia de Lobão) que se interessou pelo nosso
Concelho e, por outro lado, constituiria um reportório valioso do nosso
património cultural que não se pode perder.
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CIRCULAR (Resumo)

Ambiência: - vales, elevações, rios, ribeiros, fontes, minas.
poços, presas, pântanos, povoações (tactores que podem ter influído na
sua distribuição), campos irrigados e de seca, estradas, caminhos de
carro, atalhos. pontes, etc. Natureza do solo: terras, rochas, minerais.

11 Agricultura: - produtos cultivados, estatísticas das produções,
processos de irrigação. Comércio: vendas ou compras de casas, vendas
ou compras ambulantes: negociantes de gado, galinheiras, sardinheiras,
padeiras, mulheres de panos, ourives, vendedores de azeite, vendedores
de panelas, barbeiros (ambulantes), capadores, etc.; regime de trocas.
Indústria: descrições, fotografias e desenhos de fábricas, oficinas.
moinhos de cereais, linho, azeitona e raspa; estatísticas de produção
industrial e de operários de cada indústria.

Ili Arquitectura Regional: - igrejas, capelas, alminhas, cruzeiros,
solares, moinhos, fábricas de papel, espigueiros, barracas, carris, gatei
ras, etc.

lrV Casa: - Cozinha (ternpres, grelhas, mexedouros, saleiros,
cabaças, calombros, foles, rnesseiras, rapadoura, balaios, forno, etc.
Quarto de dormir: vestuário, iluminação, alimentação (hora de refeição,
dias de cozinha, folares, matança do porco, dias de festa, jejuns, noite
de S. Martinho.

V Serviços Agrícolas: - carros de bois (nome das diversas peças
que o constituem), canqas e jugos, barbelas ou colinhos, padiolas,
zorras, cirandas, bebedouros, arados (e nome de vários instrumentos
cie trabalho); pesos e medidas; transportes: carros de bois, burros, moa
geiros (albarda, retrama, arrocho, arreata); ornamentações, legendas,
etc.

VI Indústrias caseiras ligadas à agricultura: Moagem (moinhos,
cubos, "rodízios, veios, prensas, fusos, canteiros, etc.; linho (ripinhos de
madeira e de ferro, moínho, cortiço, espadelas, sedeiros, rocas. fusos,
parábolas ou dobadouras, meadas, barreleiros, teares, cordas, etc.);
abelhas (cortiços, redes, luvas de arame, boiões de mel, etc.); descri
ções e indicações de motivos do vinho, linho e abelhas na literatura,
escultura, arquitectura e pintura.

VII Indústrias da Aldeia: - ferreiro, ferrador, saqueiro ou taman
queiro, chineleiro, gigueiro, tanoeiro, carpinteiro, trolha, pedreiro, juguei
ro, sarreiro, queijeiro, oleiro, etc.. ferramentas utilizadas, artefactos pro
venientes dessa indústria. Literatura alusiva: quadras, provérbios, adi
vinhas. etc.
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VIII Doçarias: - formas, substâncias ernpreqadas, nomenclatura
(biscoito, cavaca, etc.), configuração (esteliforme, cordiforme, florifor
me, zoomórficos, etc.), ornamentação (nome de pessoas, datas, dese
nhos e legendas, etc.).

IX Religião: - livros de visitações, estatutos de confrarias, uniões
e sociedades religiosas, livros de comissões de fostas; serrnonários, ora
ções antigas, autos, devoções, promessas, bençâos, ritos das mortes
e dos funerais, luto, céu, purgatório, inferno (concepções populares),
almas do outro mundo, milagres, noite de Natal, dia de Páscoa, qua
resma, semana santa, paramentos, estandartes, lanternas de procissões,
turíbulos, custódias, relíquias, quadros, véneras, estampas, registos,
crucifixos, cruzes, rosários, etc.

X P.eminiscências de Cultos Antigos: - mouras encantadas, te
souros escondidos, desencantas, lendas de grades de ouro, lendas de
castelos, bichas-mouras subterrâneas, estrelas errantes, encruzilhadas,
mudanças de marcos, demónios, bruxedos, tardas ou bolisomens, fan
tasmas, fadas, papões, enguiças, pesadelos, maus encontros, maus
olhados, maus vizinhos, maus fados, mazelas, pragas, castigos, arejas,
pegadas de sapo, mulas sem cabeça, horas abertas, meninos bentos,
benzedeiras, adivinhações pela peneira, (coscinamanci), requisições do
demónio, esconjuras, cartomancia, amuletos (meias-luas, ferraduras,
cornichos, figas, sinas, sinos-saimas), pedra de raio, figueiras de
S. João, palavras e gestos mágicos, diálogos com os animais e seres
inanimados, dias e horas aziagas, astrologia, sinais do corpo, simbolis
mos das flores e das cores, cor negra, fontes e montes santos e mila
grosos, banhos santos, animais de virtudes (cuco, mocho, coruja, pega,
aranha, borboleta, sapo,. morcego, etc.). vegetais de virtudes (carva
lho, azeviche, .figueira, cipreste, oliveira, arruda, aipo, trevo de quatro
folhas, semente de foto, alho, etc.

XI Tempo: - têmporas, arrernedilhos e contra-arremedilhos, es
trada ·de S. Tiago, processos de calcular as horas, ventielas ou cataven
tos, etc.

XII Medicina Popular - Curandeiros, benzedores. bruxas, ferra
dores, topadas, estrepadelas, espinhela, ciéla. azia, dadas, etc.), me
zinhas (chás. papas, saliva, urina, rapé, aguardente), talheções. defuma
doures, água-benta, responso, mágicas, pedra de colo, cornicho de car
neiro, de taalhar a triz. Obs.: Este assunto é muito vasto e dele damos
apenas um pequeno resumo.

XIII Diversões: - danças, instrumentos musicais (viola, cavaqui
nho, reque-reque, flauta, ferrinhos, etc.); cantares ao desafio, remaldei
ras, tiro ao alvo, galo à espada; festas de calendário cristão (S. João,
Senhora da Guia, etc.); fostas das colheitas (Iinhares. segadas, vindi-
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mas, esfolhadas, etc.), caça (espingardas, cacheiras, cestos de furão,
bolsas , redes), espécies de caça (perdiz, codornez, lebre, coelho, etc.).

XIV Divertimentos Infantis: - jogos (pila-cega, aqachinhas, pate
la, pincha, montinho, carolo, barra, eixo, roda. funções, magustos, farrus
cadas do Entrudo, traquinices da noite de S. João, etc.), brinquedos
(piões, rapas, pinchas, mecos, batalhas, pistolas de madeira, armadilhas,
corropios, taramelas, assobios. flautas de cana, esguichos, bois, arados,
bassetas de papel, cordões e pulseiras de flores, etc.).

XV Linguagem: - Afüerações (fina, fino, etc.), frases estereo
tipadas (vale de lágrimas, etc.), prolóquios populares, provérbios, adá
gios, máximas, falares mimados (Evaristo tens cá disto? ó Micas, tu vais
ou ficas?), alcunhas dadas a pessoas e ao povo da freguesia, hipoco
risticos (Guida. Lélé, etc.). Representar os vocábulos segundo a pro
núncia, v. g.: bimbo. maliça, rnelanciga, etc.

XVI Literatura: - romances em prosa e verso, viagens, lendas,
cartas de amor, quadras populares, baladas, pasquins, adivinhas, vidas
de santos, sermões, diplomas, retratos, desenhos, etc.

XVII Direito: - herança, continuidade da casa de lavoura, terço,
meação, primogenitura, divisão da terra, lavradios, baldios, foros, poços,
rios, ribeiros, engenhos, passagens das águas, pastoreio, serventias pelas
propriedades alheias, mudanças de marcos, utilização de lavadouro,
fontes e águas, levadas de moínhos ou represas, leis relativas à caça,
defeso, arrendamentos (rendas em dinheiro, cereais, ervas, vinho e
lenha), senhorios e inquilinos, máquinas de moagens de cereais, azeito
na e linho, direitos de asilo, ferros de privilégios, regime de trocas (pão,
lenha, hortaliças, lume, sementes, vinho, etc.), comunidade de tratado
(carreta das, saladas, vindimas, pisas, segadas, esfolhadas, malhas,
arranjos de presas e caminhos, etc.

XVIII Emigração: - estatísticas, fortunas adquiridas fora do con
celho e do país.

Imigração: - estatística (causas: casamentos e outras).
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O CAMPO DE AVIAÇÃO DE ESPIN/-10

- subsídios para a sua história

1. - A AVIAÇÃO EM PORTUGAL

Não vamos aqui narrar o historial glorioso da aviação em Portugal,
como o título poderá sugerir. Apenas queremos assinalar o facto de que,
ao tentarmos fazer um bosquejo da história do Campo de Aviação de
Espinho, recordar que este foi um dos primeiros aeródromos do nosso
país, numa época em que a aviação dava ainda os primeiros passos.

Com efeito, a primeira vez que «o céu de Portugal foi cortado pelas
asas de um avião», foi a 7 de Outubro de 1912. 1

A iniciativa deveu-se à «Creche O Comércio do Porto», que tinha
adquirido um biplano «Farman-Maurice». para que, através das receitas
que obtivesse dos festivais aéreos, pudesse alargar a sua actividade
beneficiente.

A demonstração efectuou-se nuns terrenos junto ao Castelo do
Queijo. no Porto, sendo o avião tripulado por Léopold Trescartes.

Tempos mais tarde, o mesmo avião fazia alguns voos de demons
tração pública em Lisboa, no hipódromo de Belém.

Com a primeira guerra mundial que se desenrolou, como se sabe,
de 1914 a 1918, a aviação militar levou um gra~de impulso. Todas as
forças beligerantes envidavam os seus esforços no desenvolvimento
técnico e táctico da nova arma.

Mas é já em 1915, mercê do grande impacto que a aviação exer
cia no público, que uma agremiação de arte e recreio de Espinho - o
«Espinho Clube», oficiava ao Ministério da Guerra, para que fosse ins
talado um ·aeródromo militar no Campo do Formal (Carreira do Tiro)
de Silvalde. 2

Esta aspiração, como iremos ver mais adiante, só seria realizada
dez anos mais tarde.
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O êxito da viagem aérea Lisboa - Rio de Janeiro, de Sacadura
Cabral e Gago Coutinho, em 1922, mais veio acicatar o ânimo dos
espinhenses, no sentido de dotarem Espinho com um melhoramento
de tão primordial importância para o desenvolvimento e progresso
de uma terra que se projectava num futuro promissor.

Esse dia chegou, finalmente, em 1925, mercê do esforço dos espi
nhences e de alguns bons amigos desta terra, consubstanciado sobre
tudo numa Comissão de Propaganda e Festas, que nesse ano foi cons
tituída para elaborar o programa de veraneio a fim de se homenagear
os visitantes da praia de Espinho e, particularmente, a numerosa colónia
espanhola, que, desde o princípio deste século, vinha preferindo a nossa
estância de turismo para as suas férias.

Ê ·pois naquele ano que se inicia em Espinho a aviação e que a
seguir vamos tentar narrar.

2. - !NíCIO DA AVIAÇÃO EM ESPINHO

2.1 - A Comissão de Propaganda e Festas de Espinho

Perante a passividade da Comissão Municipal de Turismo da
Câmara Municipal que parecia mais interessada, naquela época (1925)
nos problemas políticos", do que na defesa dos interesses turísticos
de Espinho, o semanário «0 Reformador», dirigido pelo dr. A. Themudo
Corte-Real, logo no seu primeiro número 4, lançou uma campanha no
sentido de se constituir uma Comissão de Propaqanda de Espinho, a
exemplo do que se fazia em Vila do Conde e Póvoa de Varzim, cam
panha essa que se prolongou em várias edições '1 e que culminaria,
em 1924, com um convite formal (ANEXO 1) a todas as colectividades
e instituições, comerciantes e industriais, etc., para uma reunião a
efectuar na sede da Associação Comercial ~~eIndustrial de Espinho.

Desta reunião, que foi dirigida pelo presidente da Associação
Comercial e Industrial, ficaria estabelecido que se organizasse uma
semana de festas dedicada à colónia espanhola e se iniciassem as obras
de beneficiação do Balneário de Banhos Públicos. ª

Foi, porém, no dia 14 de Abril de 1925 que, a exemplo do ano ante
rior, a Direcção da mesma Associação Comercial e Industrial promo
veria uma reunião no Teatro Aliança «a fim de resolver a melhor forma
de provocar uma maior concorrência a Espinho na próxima época bal
near 7 e na qual seria nomeada uma Comissão composta por um repre-
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sentante de cada colectividade e outro de cada classe para elaborar
um programa definitivo de festas e propaganda a realizar naquele ano.

Ora esta Comissão que foi denominada de Comissão de Propa
ganda e Festas de Espinho," tudo fez para atrair a Espinho o turista
estrangeiro, principalmente, como já se disse atrás, da colónia espanhola,
que já em 1925 «por vários motivos se têm distraído para outras
praias». 9

Assim a Comissão enviou a Espanha, Francisco Faustino 10 para
tratar do serviço de propaganda da nossa praia junto dos espanhóis
de Cáceres, Salamanca, Valladolid, etc., espalhando por estas cidades,
centenas de cartazes alusivos a Espinho e à sua praia.

Da actividade da Comissão de Propaganda e Festas sobressai o
esforço na criação de um Campo de Aviação, pois esta, dando ainda os
seus primeiros passos em Portugal, era motivo de interesse para atraír
a Espinho grande número de pessoas.

António D'as Leite, 'I'enent e de Aeronáutica
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Assim, a Comissão, aproveitando a ideia já há algum tempo lançada
pelo então Tenente Dias Leite, no estabelecimento de um campo de
aviação em Espinho, consegue da Junta de Paróquia de Silvalde «a con
cessão de uns largos terrenos que a mesma junta possuía perto da
carreira de tiro, 11 ao mesmo tempo que diligenciava junto da Inspecção
de Aeronáutica Militar o apoio à sua iniciativa.

Em Outubro a Comissão recebia um ofício (ANEXO 2) do Ministério
da Guerra a comunicar que no dia 18 desse mês aterrariam no Campo
de Silvalde dois aviões militares.

Esta notícia, segundo ainda «0 Reformador», despertou grande entu
siasmo entre os nossos aviadores, especialmente nos que pertenciam
ao Norte» 12•

2.3 - Inauguração do Campo de Aviação de Silvalde - Espinho

Foi, na verdade, no dia 18 de Outubro de 1925 13 e não a 20, como
depois, algumas vezes se disse e escreveu 14, que o Campo de Aviação
de Silvalde foi inaugurado com a aterragem de dois aviões militares,
vindos da Base Aérea de Tancos, pilotados pelos capitães aviadores
Castro e Silva e Amadeu Cunha 15, o primeiro no AVRO 80 HP e o
segundo no CAUDRON G-3 10•

A recepção aos aviadores foi magnífica. Milhares de pessoas
acorreram ao Campo de Aviação onde puderam assistir a alguns núme
ros de acrobacia aérea que aqueles experimentados pilotos aviadores
ofereceram nos céus de Espinho e arredores.

Foram «horas de beleza, as vividas durante dois dias com o brilho
da Aviação Portuguesa», assim classificava o semanário «0 Reforma
dor» no editorial a cinco colunas (ANEXO 3).

!

Aos aviadores, seria oferecido, à noite, um banquete no Grande
Hotel, com a presença de representantes das Câmaras Municipais de
Espinho e Feira 17 e outras individualidades.

A recepção, tanto do público como das entidades oficiais àqueles
dois aviadores, calou tão fundo nos seus corações, que o Capitão Castro
e Silva se viu no dever de agradecer publicamente «o entusiasmo vi
brante com que ele e o seu camarada foram recebidos e pelas provas
de simpatia com que os cumularam», durante os dois dias de perma
nência em Espinho, agradecimento este, dado através de uma carta
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Aeroplamo-1925

enviada pelo presidente da Comissão de Propaganda e Festas à Im
prensa local, a pedido daquele oficial aviador (ANEXO 4).

3. - CAMPO DE AVIAÇÃO DE ESPINHO T1RANS:FORMA-SE EM AERó
DROMO MILITAR DE TIRO E BOMBARf)EAMENTO DE PARA-
MOS - ESPINHO ~

3.1 - Preliminares

Inaugurado o Campo de Aviação de Silvalde, como vimos, em 1925,
este manteve-se ali até 1931, data da inauguração do novo Campo, agora
em terrenos junto à Lagoa de Paramos.

Foi a Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Espinho
que, vendo que os terrenos de Silvalde não tinham as condições
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necessanas e suficientes para a instalação de um aeródromo militar,
velha aspiração dos responsáveis espinhenses, «descobriu nos baldios
de Paramos, o magnífico campo que oferecia excelentes condições
naturais para se fazer dele o melhor aeródromo do país 18

O interesse e a urgência em arranjar melhor campo de aviação
por parte da Comissão Administrativa da Câmara, resultava, de notí
cias, vindas a lume na Imprensa, de que o Ministério da Guerra tencio
nava instalar no Norte, um Aeródromo Militar de Tiro e Bombardeamen
to, possivelmente aproveitando os terrenos circundantes do Campo de
Aviação de Espinho.

Ora o Porto, que não tinha ainda nenhum campo de aviação,
naquela data, começou, através dos seus jornais diários, a fazer uma
campanha no sentido de levar as autoridades militares a instalar o novo
Aeródromo Militar em terrenos da sua jurisdição, falando-se em terre
nos da Madalena, da Senhora da Hora, de Suzão e de Valongo.

Espinho, que há muito tempo acalentava a esperança de transfor
mar o seu Campo de Aviação num Aeródromo Militar, não fica de mãos
cruzadas à espera que o Aeródromo lhe caia de bandeja.

Assim, a Comissão Administrativa, envidou todos os esforços junto
dos responsáveis da .Junta de Freguesia de Paramos para que lhe
cedesse os terrenos das margens da Lagoa de Paramos para a insta
lação do novo Campo de Aviação.

Os seus esforços não foram baldados. A Junta de Paramos. com
preendendo o alcance de tão grande empreendimento para o progresso
do Concelho, deu o aval e a 20 de Setembro de 1931 era inaugurado o
novo Aeródromo de Paramos 19.

A partir desta data. a imprensa local, representada pelo semanário
«Defesa de Espinho», dirigido por Benjamim da Costa Dias, comece
logo desde o seu primeiro número, aparecido em 27 de Março de 1932,
a fazer também ele, campanha a favor da instalação do Aeródromo Mili
tar no novo Campo de Aviação de Espinho:

Deste modo, na sua edição de 3 de Abril de 1932, lia-se em edito
rial: «0 Campo de Aviação de Paramos é uma reelidede insofismável.
Podem os seus detractores, aqueles que fingem empenhar-se pela rea
lização duma obra hipotética, mudar ou não de atitude, que o Campo
de Aviação de Espinho está feito, e nenhuma campanha idiota o pode
destruir».

«Enquanto os pertidérlos dum campo no Norte, que custaria uma
soma fabulosa e levaria um tempo incalculável a fazer-se se debatem
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numa luta sem finalidade e sem objectivo prético, a Comissão do Campo
de Aviação, sem alardes, sem colunas e colunas de prosa nos [orneis,
sem apoios oficiais, mas sem desfalecimento, traz ao seu campo, que
neste caso é o campo da verdade, esquadrilhas de aparelhos que- eli
descem e sobem com a mesma facilidade com que o fazem nos campos
do sul ...

Agrupemo-nos em volta da sua Comissão de Iniciativa e dar-lhe
o nosso apoio incondicionei e franco. O dia de justiça há-de chegar para
premiar os esforços de- todos aqueles que têm marcado a sua boa
vontade em prol da realização eiective do Campo de Aviação de
Espinho» 20•

Ora perante a Campanha dos jornais do Porto em prol da constru
ção de um novo aeródromo naquela região, o Comandante da 1.ª Região
Militar enviou à imprensa daquela cidade uma nota oficiosa (ANEXO 5),
a fim de pôr cobro a tanta especulação e discussão sobre o assunto.
entregando todas as verbas recebidas para o empreendimento ao gover
nador civil do Porto para ser restituldo aos seus ofertantes.

Entretanto, a Comissão Administrativa da Câmara Municipal de
Espinho, presidida pelo Tenente Neves Ferreira, de parceria com a
Comissão de Iniciativa, resolveram promover um 'festival aeronáutico,
denominado «Semana da Aviação», para chamar a atenção das entidades
oficiais da importância do nosso aeródromo e assim contribuir para que
o tão falado Aeródromo Militar fosse instalado no Campo de Espinho.

Assim a «Semana da Aviação» desenrolar-se-ia de 3 a 11 de
Setembro com um aliciante programa, do qual se salientou: Exercícios
de acrobacia e de esquadrilha sobre Espinho» e «emocionante simulacro
de ataque aéreo à cidade do Porto, defendida pelas unidades da sua
querniçêo, com a colaboração da Cruz Vermelha, Bombeiros e Escu
teiros».

Por mera curiosidade, diremos que as entradas no Campo de
Aviação eram pagas: 1$00 por pessoa e 10$00 Po/ cada automóvel 21•

Embora o estado do tempo não tivesse ajudado muito, o espectá
culo aéreo teve a assisti-lo milhares de pessoas. Abriria o espectáculo,
um exercício de acrobacias pela avioneta americana «Fleet», tripulada
pelo piloto Gordon. Seguir-se-iam o Tenente Andrade, da Escola de
Sintra e o piloto inqlês John que fizeram «arriscadas evoluções» sobre
o Campo de Aviação.

Nesse mesmo dia foi inaugurado um hangar com o nome de Dias
Leite, em homenagem «aos sentimentos de amizade, tantas vezes evi
denciada, que o distinto oficial da aviação nutre por esta praia e para
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que ficasse memorável em todas as gerações que passem pelo Aeródro
mo de Espinho» 22.

A propaganda da Aviação 'feita por Espinho surtiu os seus efeitos.

·Na verdade, no dia 26 de Setembro, o Campo de Aviação de
Espinho recebia a visita do brigadeiro Schiapa de Azevedo, comandante
da 1.ª Região Militar, acompanhado do capitão aviador Dias Leite e do
Tenente Neves Ferreira, presidente da Câmara de Espinho.

Desta visita e, segundo relato da imprensa local, o Comandante da
1.ª Região Militar «retirou muito bem impressionado sobre o Campo que
encontrou óptimo» 23•

Entretanto tinha tomado posse a 3 de Outubro a nova Comissão
Administrativa da Câmara de Espinho 24, que viria a oferecer a 4 de
Novembro ao Ministério da Guerra o Campo de Aviação de Espinho,
«com todos os melhoramentos que já possui e nas condições em que o
recebeu da Junta de Freguesia de Paramos», ao mesmo tempo que
pedia «a criação de uma unidade de aviação militar da Região».

Esta oferta oportuna e de larga visão foi aceite pelo Ministério da
Guerra que, em ofício enviado àquela Câmara agradecia a deliberação
tomada e que «tal deliberação bem revelava os dotes patrióticos dos
indivíduos que constituíam a Comissão Administrativa» (ANEXO 6).

Estava assim dado mais um grande passo para que a criação
do Aeródromo Militar de Espinho fosse uma realidade.

Nos últimos dias de Fevereiro de 1933, o Campo de Aviação
recebia a visita do Coronel Cifka Duarte, lnspector de Aeronáutica Mili
tar e os Capitães França e Pinheiro Correia que «vieram estudar as
possibilidades de adaptar o Campo misto de Paramos em aeródromo
de tiro e bombardeamento» 35•

Desta visita o Coronel Ciíka Duarte elaborou um relatório e uma
proposta no sentido de se transformar Õ Campo de Aviação de Espinho
em Aeródromo Militar de Tiro e Bombardeamento, proposta que foi
aprovada pelo Ministro da Guerra. ·

3.2 - Entrega do Aeródromo de Paramos ao Ministério da Guerra

A escritura da cedência do Aeródromo de Paramos ao Ministério
da Guerra foi assinada em 17 de Maio de 1933, na sala das sessões
da Câmara Municipal de Espinho.
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Por parte da Câmara foi assinada pelo seu presidente, Joaquim
José Baptista, e por parte do Ministério da Guerra, pelo lnspector de
Aeronáutica Militar, o citado Coronel Albero Cifka Duarte.

Após a assinatura à qual assistiram numerosos aviadores 3" e
entidades civis, o Coronel Cifka Duarte pronunciaria o seguinte dis
curso:

«Ex.m0Sr. Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Muni·
cipal de Espinho. Ex.mosSenhores:

Tenho a honra de receber das mãos de V. Ex» o Campo de Aviação
de Espinho.

A Comissão Administrativa a que V. Ex» dignamente preside com
a noção execte do valor do proqresso e das necessidades da civilização
actual, concedeu o projecto de dotar a vila de Espinho com um dos
factores considerados hoje, como indispensável para o desenvolvimento
de qualquer cidade ou vila.

E o melhor elogio que a Aeronáutica Militar, que aqui represento
neste momento, e o País podem fazer de V. Ex:', dos seus cola
boradores e da Comissão Pró-Campo de Espinho, é que cm poucos
meses, com uma tenacidade para a qual todos os louvores são peque
nos, conseguiu que o campo fosse uma realidade, uma realização que
honra o povo de Espinho.

Este elogio é tanto mais de salientar, quanto com mágoa, podemos
verificar que a política das nossas carreiras aéreas está ainda reduzida a
meras hipóteses. Enquanto os nossos vizinhos procuram obter o estabe
lecimento de aeródromos na metrópole e colónias que sirvam de passa
gem aos grandes itinerários aéreos, o que têm conseguido de tal modo,
que, já este ano, serão estabelecidas carreiras de dirigíveis e de aviões
ligando o centro da Europa à América do Sul, no nosso País, nem
sequer as suas principais cidades, Lisboa e Porto, têm o seu aeródromo.

Como se quer, por outro lado, falar em Turismo, sem se dotar o
País dos indispensáveis campos de aterragem? A não ser que o turismo
se reduza a banquetes e afirmações vãs: hoje a IÓcomoção aérea, tendo
cada vez maior desenvolvimento, e um elemento considerado indispen
sável, pelo que os municípios das principais cidades estrangeiras têm
posto somas fabulosas na construção e apetrechamento dos seus aeo
portos. Para citar uma cifra bastará indicar que a municipalidade de Lion
gastou 10 milhões de francos no seu aeródromo.

Por tudo o que acabo de dizer muito mais realce e muito maior
valor tem o esforço dispendido pelo' povo de Espinho, a que me é
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grato render publicamente neste momento a justiça a que ele, indiscuti
velmente, merece.

Apresento, pois, a V. Ex» e a todos aqueles que intervieram, quer
directamente, quer indirectamente, na efectivação deste belo esforço,
as minhas homenagens pessoais e as da Aeronáutica Militar Portu
guesa».

Seguiu-se na palavra o presidente da Comissão Administrativa da
Câmara de Espinho que responderia da maneira seguinte:

«Ex.mºSr. Coronel Cifka Duarte, muito ilustre lnspector de Aero
náutica Miliar:

Confesso-me sumamente grato ao ouvir as amáveis referências
que V. Ex» tão brilhantemente acaba de dirigir ao laborioso povo desta
vila, que verdadeiramente nos sensibilizaram, a mim e aos meus colegas
desta Câmara. Sentimo-nos verdadeiramente satisfeitos por vermos que
o esforço deste povo acaba de ser reconhecido pelo Governo na pessoa
do ilustre Ministro da Guerra, conferindo a V. Ex? a alta missão de
receber da Câmara Municipal de Espinho, a plena posse do seu Campo
de Aviação, conforme escritura lavrada neste momento.

Não quero deixar de salientar a V. Ex.ª a grande satisfação que a
Câmara a que me honro de presidir, terá sempre, por ter sido o seu
primeiro acto administrativo ao tomar posse em 3 de Outubro do ano
findo, deliberar oferecer ao Ministério da Guerra o seu Campo de Avia
ção, tendo feito essa comunicação em 4 do mesmo mês ao prestigioso
Comandante da 1.ª Região Militar.

Confia esta Câmara que' V. Ex.• continuará a dispensar ao Campo
em referência o mesmo carinho que até hoje lhe tem dedicado, pelo
que esta laboriosa e progressiva vila se confessará eternamente reconhe
cida. .

Não posso também deixar de apresentar aos ilustres aviadores que
neste momento honram Espinho com a sua· presença, os mais enterne
cidos agradecimentos desta Câmara.

E para V. Ex.ª vão neste momento de um modo especial o nosso
mais vivo reconhecimento, saudando na pessoa de V. Ex.ª a heróica
Aviação Militar Portuguesa.

Estava assim criado o Aeródromo Militar de Tiro e Bombardeamento
de Espinho.
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3.3 - A entrega do Aeródromo Militar de Tiro e Bombardeamento
ao seu Comandante

A entrega do Aeródromo Militar de Tiro e Bombardeamento ao seu
Comandante teve lugar quatro dias após a assinatura da cedência ao
Ministério da Guerra.

Com efeito, foi a 21 de Maio que aterrou naquele Campo o «Ha
villand» que trazia o Tenente Luís Gomes Oliva Teles, natural da Granja
e nomeado para Comandante do novo aeródromo.

Major Piloto-Aoiador Luís Gomes Oliva Teles

A chegada do primeiro Comandante do Aeródromo Militar foi aguar
dada pelo Coronel Cifka Duarte, Coronel Ribeiro da Fonseca, Capitães
Amado Cunha e Pinho da Cunha. Tenentes Abreu e Pimentel, Presi
dente da Câmara de Espinho, outras individualidades e centenas de
pessoas. A guarda de honra foi prestada por uma Companhia de Metra
lhadoras 3.
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Depois da cerimónia e da parte de tarde houve no Aeródromo
vários exercícios de acrobacia aérea perante numerosa assistência que
se espalhava pelas imediações.

À noite realizou-se no Cine-Jardim-Recreio, uma sessão de cinema
em honra dos aviadores, tendo o presidente da Comissâo Administrativa
da Câmara subido ao palco para «saudar os ilustres aviadores presentes
e todos os elementos que trabalharam Pró-Campo de Aviação».

3.4 - Actividades Militares rJ'O Aeródromo

A partir dessa data começaram a afluir ao Aeródromo Militar,
numerosas esquadrilhas de aviões, vindos de outras bases aéreas, sobre
tudo de Sintra e de Tancos.

Assim, por exemplo, no dia 6 de Agosto o «Defesa de Espinho»
anunciava: «Desde o dia 1 do corrente que esquadrilhas de diversas
unidades da nossa Aeronáutica Militar vêm fazendo exercícios sobre
o nosso Campo de Tiro e Bombardeamento Aéreo ... » ~9

No dia 10 de Setembro recebia a vrsrta do Ministro da Guerra,
Major Luís Alberto de Oliveira que pela primeira vez «pisava» as pistas
do Aeródromo de Espinho.

Na recepção que teve na Câmara Municipal teve ocasião de afirmar
que «era seu desejo ter há mais tempo visitado esta praia, não só para
agradecer a oferta que Espinho fez ao seu Ministério do Aeródromo de
Paramos - que excelentes provas tem dado - como também para pres
tar homenagem às qualidades de trabalho e preseverança de que é
dotada a população desta encantadora terra que, brevemente será
recompensada» 30_

A recompensa não se fez esperar. Após a sua visita a Espinho, o
«Diário de Lisboa» trazia algumas declarações do próprio Ministro da
Guerra, nas quais afirmava, referindo-se a· trabalhos que ·se iam fazer
no Aeródromo de Espinho: «... não só porque as autoridades e a popula
ção locais têm dado o melhor do seu esforço moral e material para a
construção e valorização dequele campo, mas também, porque inte
ressa à defesa nacional a sua manutenção, resolvi, após a visita que
acabo de fazer , ordenar os trabalhos necessários por forma a dar-lhe
a maior eficiência tanto mais que fica ali instalado também o campo
para exercícios de tiro e bombardeamento aéreos ... » 31

As obras anunciadas foram feitas e o Campo de Tiro e Bombardea
mento tornou-se num dos melhores Campos de exercícios aéreos do
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inaugurar diversos melhoramentos na Carreira de Tiro e no Aeródromo:
a nova estrada que do Campo de Aviação liga com a antiga estrada
do apeadeiro de Silvalde à Carreira de Tiro, que tinha sido feito pelo
Batalhão de Engenharia, aquartelado nas imediações do Aeródromo
Militar 38•

O Aeródromo Militar esteve assim activo até 1955, prestando
bons serviços à força aérea portuguesa durante um quarto de século.

4. - DESACTIV AÇÃO DO AERÓDROMO DE ESPINHO

Foi em 1955 que, em virtude da nova oragnização dos serviços
militares, o Campo de Aviação e aquartelamentos onde estavam insta
ladas as Esquadrilhas de Caça n.º 1 e 2, passaram para a jurisdição da
1.• Região Militar transitando assim do Subsecretariado de Aeronáutica
para o Ministério do Exército.

Em fins de Fevereiro desse ano, as Esquadrilhas foram transferidas
para a Base Aérea da Ota e as instalações de Espinho foram confiadas,
provisoriamente, ao Destacamento de Cavalaria 6, adido à Carreira
de Tiro.

A 8 de Março as instalações da Base Aérea eram visitadas pelo
subscretário do Exército, Tenente-Coronel Sá Viana Rebelo, que estudou
a possibilidade de adaptação dos vastos imóveis para Centro de Instru
ção Militar.

·Pouco tempo depois instalava-se ali o Grupo de Artilharia Contra
Aeronaves (G. A. C. A. 3). continuando, no entanto, o Campo de
Aviação como campo de recurso 39•

5. - REACTIV AÇÃO DO AERÓDROMO DE ESPINHO COM O AERO
CLUBE DA COSTA VERDE

Depois de três anos de inactividade, o Campo de Aviação de Espinho
recomeçou a funcionar com a fundação do Aero Clube da Costa Verde,
criado por um despacho provisório do Ministério das Comunicações de
25 de Setembro de 1958, tornado em definitivo em 23 de Outubro do

mesmo ano, e que foi autorizado pelas entidades militares, a utilizar as
pistas do aeródromo.
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Assim logo a 28 de Setembro o Aero Clube realiza uma «festa
oficial» com uma concentração de aviões de vários aero clubes do país.
A 13 de Outubro é a entrega oficial do campo ao Aero Clube, mas é
só a 18 de Abril de 1959 que chega àquele aeródromo a primeira unidade
da frota do Aero Clube da Costa Verde, o CS - ABT, cedi-do pela
Direcção Geral de Aeronáutica Civil para instrução e treino de alunos
do clube espinhense .

.A primeira largada de alunos-pilotos civis treinados pelo Clube
local foi a 17 de Maio de 1959. 'Foram eles o dr. Jorge Lobo de Mes
quita e João José Alves de Oliveira Quinta 10•

Em Setembro de 1959 realiza-se a primeira prova desportiva - a
operação aérea Alpha e a 1 de Outubro inaugura os seus hangares,
com a presença do Director Geral de Aeronáutica Civil 41•

Inaugur.ação dos hangares do Aeroclube da Costa Verde. O segundo
a contar da esquerda é o Coronel Dias Leite

Foi um grande dia no historial do Aero Clube, pois, para além
dos hangares que permitiam a recolha de 12 aviões de turismo, foi
também concluída uma oficina que podia reparar, simultaneamente,
dois ou três aviões 42•
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Em Junho de 1959 saíu o primeiro número do seu órgão oficial - a
revista «Gás em Grande, que se publicaria até Setembro de 1962 com
catorze números.

A 13 de Maio de 1961 o Aero Clube procedia à benção de mais
duas unidades, aumentando assim a sua frota: o «Auster 04 108, cedido
pela Direcção de Aeronáutica Civil e o planador Rohnlerche, adquirido
pelo Aero Clube com a ajuda de subsídio daquela Direcção Geral v.

Baptismo do planador Rohmlerch.e pela esposa do General
Valadares Toroares, Comandante da 1.ª Região Militar

- 13 de Maio de 1961-

Não nos vamos alongar mais nas várias actividades e iniciativas
levadas a cabo pelo Aero Clube da Costa Verde. Ficará para outra
oportunidade quando se fizer a sua história. Apenas acrescentamos que,
com períodos altos e outros mais baixos, o Aero Clube ainda se man
tém hoje, continuando a fomentar e a divulgar a aviação civil.

Aqui terminamos o breve bosquejo histórico de um Campo de
Aviação que, nos seus tempos áureos de aeródromo militar no activo,
foi motivo de progresso e desenvolvimento de Espinho .

30/'5/1981

Francisco Azevedo Brandão
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ANEXO 1

Convite

«0 Reformador», intérprete do sentir geral desta praia, cujos pro
gressos vem advogando com todo o fervor, tendo conseguido da gen
tileza do digno presidente da Associação Comercial e Industrial, a
cedência das suas instalações para nelas realizar uma sessão de pro
paganda dos interesses de Espinho, tem a honra de convidar todas as
colectividades e instituições, comerciantes, industriais, proprietários,
capitalistas, elemento oficial, e todos os indivíduos que representem
elementos vitais para os progressos desta terra e estejam dispostos
a trabalhar por ela, a comparecerem no próximo domingo, pelas 15
horas, o que muito agradece».

(O Reformador, n.º 77 de 20/Abril/1924)

ANEXO 2

Ofício da Inspecção de Aeronáutica Militar

«Sua Ex.• o General lnspector Geral encarregou-me de' comunicar
a V. Ex» que, caso o tempo o permitir, devem aterrar no campo dessa
vila, no próximo domingo, 18, dois aviões, pelo que deve V. Ex» infor
mar com a maior urgência a esta Inspecção Geral se o campo se encon
tra claramente marcado, conforme foi indicado pelo oficial que o foi
reconhecer, Major snr. Cifka Duarte e se as últimas chuvas causaram
nele qualquer modificação que impeça a aterragem e· rogando ainda
aquele mesmo Sr. se digne telefonar no próximo domingo de manhã
(cedo) para a esquadrilha de Tancos, indicando qual o estado do tempo
nessa vila.

Saúde e Fraternidade
/. H. S. M. em Lisboa

12 de Outubro de 1925

Ao Ex.moSr. Francisco Marcelino Fontoure
Dg.º Presidente de Propaganda e Festas de Espinho - Espinho

O Adjunto
Antunes Brites

M.M.

(O Reformador, n.º 155 de 18/0utubro/1925)
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ANEXO 3

Horas de Beleza

Foram-no incontestavelmente as vividas em Espinho durante dois
dias com o brilho da Aviação Militar Portuguesa. Quando outras festas
de singular destaque· não tivessem vincado a influência benéfica da
sementeira produzida a bem desta terra pela Comissão de Propaganda
e Festas, bastaria o coroamento que estas tiveram com o concurso da
Aviação, para que Espinho não regateasse louvores, que sabemos não
regateia, a quem por ela devotadamente se lhe entregou com alma, amor
e sacrifício.

Os milhares de indivíduos que tiveram a fortuna de contemplar
o espectáculo único que essa Comissão lhes ofereceu no passado
domingo na marinha de Silva/de, mercê da sua larga previsão e da sua
constante tenacidade, tivessem ocasião de constatar que basta um
punhado de homens cheios de fé e de boa vontade para levar a bom
cabo os grandes cometimentos com que os povos se nobílitam e engran
decem.

Nunca até hoje em Portugal comissão de propaganda de qualquer
parcela do pátrio torrão pôde registar acontecimentos de maior vulto
do que aquele que ficará na memória· imperecível dos autóctones de
Espinho e de todos os que dele se julgam filhos, com o expoente
máximo atingido até agora em prol dos seus progressos e do seu
futuro, e como prova provada de que as grandes iniciativas só carecem
de gente ousada para dar-lhes realização.

Foi em terra alheia, foi, - se é que há terra alheia dentro da
mesma pátria - que aterraram os dois aviões de guerra, convidados
como mensageiros de paz para virem à marinha de Silva/de, honrar as
festas de propaganda de Espinho.

Mas foi na melhor das intenções e sem qualquer ideia oculta ou
presumível de que o seu gesto pudesse despertar invejas, despeitos ou
ressentimentos, que esse convite foi feito.

O escopo único da Comissão de Espinho foi só um: acrescentar
ao seu programa de festas, uma festa sensacional, prenhe de beleza
e de encantos máximos, que lhe desse fulgor com que Espinho lucrasse,
sim, mas de cujos louros viessem a aproveitar também todos os povos
vizinhos.

E não cometeu essa Comissão o menor desprimor para quem quer
que fosse. Foi ao encontro dos arrendatários do terreno destinado à
aterrizagem e obteve deles, gentilmente, a adesão necessária e· impres
cindível.
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Cônscia absolutamente do que deve a si própria e aos outros foi
à Vila da Feire nas pessoas dalguns dos seus lídimos representantes,
entre os quais a figura destacante do seu digno presidente, convidar
os seus edis, magistratura judicial e outras figuras representativas.

Quer dizer: cumpriu integralmente o seu dever de cortesie, que a
outro não era obrigado.

Na elaboração do seu programa chamou à festa, que· é todo o seu
orgulho, Festa da Aviação em Espinho?

Como havia de chamar-lhe se era de Espinho que tinha partido
a iniciativa, se era de Espinho que os dignos coriféus da aviação iam ser
hóspedes e a coberto de cuja égide iam realizar-se todas as manifesta
ções em sua honra?

Não haja equívocos.

Não os agravemos.

Não embaciemos com o bafo das nossas invejas e da nossa peque
nez a aurora resplandecente que desponta em Lucarno.

O sonho de Victor Hugo está prestes a realizar-se; os Estados
Unidos da Europa vão ser um facto; avizinha-se a hora da paz universal
entre os homens.

Não é justo que quando as nações se aproximam e se abraçam
haja quem dentro da mesma pátria, com responsabilidades educadoras
e directivas, faça sementeira de desagregação entre os seus filhos, que
têm o dever de amar-se uns aos outros.

Ê preciso que se enterre a frase «Deus nos livre de maus vizinhos
ao pé da porta».

Carreemos todos o material que a Pátria carece para ser una e
indivisível.

Parece-nos que Espinho não nasceu fora do matrimónio e que não
se envergonha de proclamar de quem é filho; so'tem um fraco: é altivo,
é cioso da sua independência e julga que já sobejas provas tem dado da
sua maioridade.

A última, ela aí está bem nítida, palpitante de verdade.

A sua grande festa da aviação, cingiu milhares de almas na mesma
febre de aplausos.

Honra a quem a promoveu, lhe deu vulto, cor e vibração!

(«Ü Reformador», n.º 156 de 25/0utubro/1925)
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ANEX'O 4

Snr. Redactor:

O Ilustre aviador snr. Capitão Castro e Silva pediu-me, ao partir
desta vila, que· por intermédio dos órgãos jornalísticos desta acolhedora
terra, transmitisse ao bom povo de Espinho, em seu nome e no dos seus
camaradas a expressão sincera do fundo sentimento de gratidão de que
se achavam possuídos pelo entusiasmo vibrante com que aqui foram
recebidos e pelas inequívocas provas de muita simpatia com que todos
os espinhenses os cumularam.

Permita V. Ex» que eu dê cumprimento à honrosíssima missão de
que fui encarreagdo.

Agradecendo, confesso-me com a maior consideração

De V. Ex.ª
M.to A.to V.dor e O.do

Francisco Marcelino Fontoura

Presidente da Comissão de Propaganda
e Festas de Espinho

(«Ü Reformador», ·n.º 156 de 25/0utubro/1925)

ANEXO 5

Nota oficiosa do Comando da 1.ª Região Militar

No dia 7 de Dezembro de 1931 endereçou o Ex.mo Comandante
da Região a todas as individualidades e entidades a quem poderia inte
ressar a efectivação da ideia magna do Campo de Aviação do Porto
uma circular em que se solicitava o concurso de toda a população
nortenha a que sempre reconheceu as mais 15elasqualidades de civismo,
patriotismo e honesta e intensa actividade comercial e industrial.

Era seu intuito estabelecer um campo de aviação que, sendo militar
embora, viesse desde logo e pela força das circunstâncias, a ser utilizado
para fins comerciais, porque o importante, o fundamental é que haja um
campo de aterragem com as instalações edeauedes à natureza especial
dos transportes aéreos.

Não é um problema essencial dentro de determinados limites geo
métricos em relação ao Porto, a sua localização, embora todavia con-
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viesse que fosse tão próximo quanto possível. Apelou então Sua Ex»
para todos a fim de cessarem as discussões sobre a escolha do local,
pomo de discórdia que vem eternizando a solução de um problema
fundamental.

Não teve no seu espírito o Ex.moComandante como única intenção
o desejo fundo e sincero de contribuir para que tal útil ideia e tão
grandioso melhoramento, que já conta fervorosos adeptos e dedicações
marchasse para a sua definitiva fase de realização que o Porto bem
merece. Não faz sentido, com efeito, que a segunda cidade do País,
uma cidade tão laboriosa, de população tão activa e numerosa, ainda
ho]e não tenha um tal instrumento de vitalidade e progresso.

Infelizmente, nem cessaram as discussões nem o apoio à sua
iniciativa passou até agora, aparte excepções cativantes, dum aplauso
verbal, cheio, é certo, das mais honrosas palavras e incentivos, mas esté
ril em última análise'.

Em resumo - toneladas de apoio moral e algumas gramas de
apoio material, ou seja do precioso e vil oiro que é a mola real de
todos os empreendimentos.

A não cessação das discussões em torno do local a escolher revela
também que o problema, por mal de nós todos, ainda não chegou
ao grau de maturidade completo. Ê triste, mas é próprio do tempera
mento português, esterilizar em discussões e críticas negativistas a
maior parte das energias e boas vontades. O capricho, e teimosia, quando
não é o interesse restrito bairrista ou pessoal prende os movimentos
e embaraça e' faz adiar indefinidamente a resolução de muitos impor
tantes e graves problemas.

Nestas condições o Ex.moComandante ãe Região vê-se obrigado
a declinar o encargo que assumiu deixando de ter qualquer responsa
bilidade na paralização de uma questão de tão" vasto alcance.

Sua Ex.ª vai entregar as quantias recebidas ao Ex.m0 Governador
Civil do Porto, a quem se deverão dirigir as pessoas ou colectividades
que patrioticamente subscreveram a fim de dar-lhes o destino que enten
derem mais útil.

(«Defesa de Espinho», n.º 6 de 1/Maio/1932)
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ANEXO 6

Ofício do Ministério da Guerra à Câmara Municipal de Espinho

Acusando a recepção do ofício de V. Ex», n.º 799 de 4 do corrente,
cumpro o grato dever de agradecer a V. Ex: a deliberação tomada
por essa Câmara de oferecer ao Ministério da Guerra o Campo de
Aviação de Espinho - Paramos, com todos os melhoramentos que já
possui e1nas condições em que o recebeu da Junta de Freguesia de
Paramos. Tal deliberação, digna de ser registada com especial relevo,
bem revela os dotes patrióticos dos indivíduos que constituem a
Comissão Administrativa da mui digna presidência de V. Ex», e além
de proporcionar aos transportes aéreos mais um esplendído campo de
aterragem, constitui um valioso melhoramento para a própria cidade do
Porto, importante centro industrial e comercial do País. O termo de,
entrega que acompanhou o ofício de V. Ex» foi enviado ao Ministério da
Guerra com o pedido da criação de uma unidade dei aviação militar da
Região. Com os protestos de elevada consideração, desejo a V. Ex»
saúde e fraternidade.

(«Defesa de Espinho», n.º 33 de 6/Novembro/1932)

NOTAS

1 Alcoforado Menezes - «Ü Primeiro Aeroplano que voou em Portugal» (in
«Gás em Grande», n.v 2- Setembro de 19ií9).

" Alvaro Pereira (in «Monografia de Espinho», 1970).
3 «Os políticos que nestes últimos anos têm governado Espinho têm de conven

cer-se de que não é por meio de vingança ou perseguições que se consegue o bem estar
da terra» (in «Ü Reformador» n. 0 15 de 11/Fevereiro de 1923)- e ainda de uma entrevista
dado ao «Século» pelo vereador da minoria, António Lopes da Silva, este dizia: «A nossa
praia tão formosa e tão desprezada! Espinho deve-lhe um pouco do que é: já pela sua
situação geográfica., já pelo l>em estar que oferece nos meses calmosos, atraindo nacionais
e estrangeiros ... Chega a ser crim·inoso esse abandono, para que não há desculpa possível.
'I'ambém. nos merece cui.dada atenção esse importantíss}mo assunto; sendo nosso grande
desejo fazer del1a, como é de justiça, nma praia moderna, com limpeza e higiene, embele
zando os ed·ifícios e construindo a aven·ida, que será a dos Heróis Aviadores ou dos Aliados»
~- («0 Reformador», n.v 15 de 11/Fevereiro de 1923).

4 «Ü Reformador», m.> 1 de 5 de Novembro de l!f22.
5 Por exemplo: «Ü Reformador», 11.0 19 de 11 de Março de 1923 e n.» 20 de 18

de Março de 1923.
G «Ü Reformador», n.« 79, de 4 de Março de 1924, n.« 80 de 11 de Maio n.« 81 de

18/Maio, do mesmo ano.
7 «Ü Reformador», n.v 129 de 19 de Abril de 1925.
s Faziam parte da Comissão, entre outros, os seguintes cidadãos: Francisco

Fontoura, Benjamim Dias, Alberto Camacho, A. Cyrne Madureira, José Tomás, !salino
de Barros, Jacinto Vaz e Alfredo Figueiredo - (ín ««Defesa de Espinho», n.s 157 de 24
de Março de 1935).

9 «0 Reformador», n.v 176 de 7 de Junho de 1925.
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10 Francisco de Pinho F'ausbino. Faleceu a 9 de Janeiro de 1946, com 79 anos de
idade. Era proprietário de um estabelecimento de banhos. Foi durante alguns anos, fiscal
das obras de defesa da praia de Espinho (in «Defesa de Espinho», n.« 720 de 13 de
.Janeiro de 1946).

11 «0 Reforma.dor», n.v 147 de 23 de Agosto de 1925.
12 «0 Reformador», n.v 155 de 18 de Outubro de 1925.
13 «0 Reforma.dor», n.« 155 de 18 de Outubro de 1925, «0 Reforma.dor», n.v 156 de 25

de Outubro de 1925 e «Monografia. de Espinho», de Álvaro Pereira.. (Aqui talvez por gralha
tipográfica. refere o ano de 1935 e não o de 1925).

H

15 «Ü Reformador», n.v 155 de 18 de Outubro de 1925.
rn «Monografia. de Espinho». de Alvaro Pereira, 1970.
11 A Vila da Feira estava representada no Festival Aeronáutico, porque em 1925,

a freguesia. de Silva.Ide, onde estava instala.do o Campo de Aviação pertencia. ainda
àquele concelho. Só a partir de 1926, Silva.Ide passa a pertencer a.o Concelho de Espinho.

18 «Defesa de Espinho», n.v 1 de 27 de Março de 1932.
19 «Gás em Grande» - órgão oficial do Aero Clube da Casta Verde, n.v 1 .Junho -

1959. Espinho.
'20 «Defesa de Espinho», n.» 2 de 3 de Abril de 1932.
21 «Defesa de Espinho», n.« 24 de 11 de Agosto de 1932.
22 «Defesa de Espinho», de 11 de Setembro de 1932.
23 «Defesa de 1Espinho»,n. 0 28 de 2 de Outubro de 1932.
24 A nova Comissão Administrativa era constituída pelos seguintes cidadãos: Joa-

quim José Baptista- presidente; dr. António Maria de Pinho - vice-presidente e admi
nistrador do Concelho; Manuel da Costa Brandão, Virgílio Pereira e Gomes Ribeiro -
vogais efectivos; .José da Cunha Barros, .José António da Silva, .Joaquim Duarte de
Oliveira, .Joaquim Oliveí ra Devezas e Manuel Oliveira Fardilha - vogais substitutos.

·25 «Defesa de Espinho», n.» 50 de 5 de Março de 1933.
26 Estiveram presentes os seguintes oficiais: Coronel aviador Norberto Guimarães,

da Direcção da Arma de Aeronáutica; Tenente-Coronel aviador Ribeiro da Fonseca,
comandante da Esquadrilha de aviação «Republica»; Capitão aviador Frederico da Con
ceição Costa, da mesma Esquadrilha; Capitão aviador Moreira Cardoso; Capitão aviador
Fernando Carvalho Ta.rta.ro; capitão aviador Álvaro Pinto da Cunha, da Direcção da
Arma de Aeronáutica; capitão aviador .Jorge Metelo, do Grupo de Aviação de Caça;
Capitão avia.dor Manuel Ama.do da Cunha, do Depósito de Material da Aeronáutica.; Te
nente a.via.dorJosé Bentes Pimenta, do Grupo de Esquadrilha «Repúbl íca». Capitão aviador,
João Tovar Faro, da mesma Esquadrilha. e Capitão avia.dor Manuel Gouveia da mesma
Esriuadrilha (in «Defesa de Espinho», n.> 61 de 21 de Maio de 1933).

2; «Defesa de Espinho», n.> 61 de 21 de Maio de 1933.
«Defesa. de Espinho» n. 0 62 de 28 de Maio de 1933.
«Defesa de Espinho», n.« 72 de 6 de Agosto de 1933.
«Defesa de Espinho», n.» 78 de 17 de Setembro de 1933.
Entrevista parcialmente transcrita in «Defesa de Espinho», n.« 78 de Setembro

J.
«Defesa de Espmho», n.> 152 de 24 de Fevereiro de 1935.
«Defesa de Espinho», n.> 157 de 24 de Março de 1935.

35 «Diário do Governo» de 18 de Agosto de 1947. Decreto de Ministério do Governo
n.« 30.472 (Transcrito in «Defesa de Espinho» m.> 804 de 24 de Agosto de 1947).

28
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36 «Defesa de Espinho», n.0 827 de 1 de Fevereiro de 1948.
38 «Defesa de Espinho», n.« 827 de 1 de Fevereiro de 1948.
39 «Defesa de Espinho», n,» 1197 de 6 de Março de 1955 e n.0 1198 de 13 de Março

de 1955.
40 «Gás em Grande», 0n.0 8, Março de 1961.
41 «Gás em Grande», n. 0 8, Março de 1961.
!2 «Gás em Grande», n.v 3, Dezembro de 1959.
43 «Gás em Grande», n.« 9 .Junho de 1961.



ESPINHO E OS POETAS

(Selecção de poemas premiados em Jogos florais,
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e Praia de Espinho)



ESPINHO E OS POETAS/ JOGOS FLORAIS

PRAIA DE ESPINHO A «COSTA VERDE»

«Pintor' s do meu país», vinde pintar,
Com tintas que vos deu a Natureza,
O verde dos pinhais a côr do mar,
Desta formosa terra portuguesa!

É todo d' oiro o sol que vem secar
A fina areia pelo mar beijada
E à noite, pela praia, tem o luar
A côr da prata antiga, cinzelada.

Tendes barcos e redes, alegria
Dos pescador's que vêm do mar cantando,
Ao pôr do sol, já quando morre o dia,
E há espumas, nos rochedos, muralhando.

Que linda côr que tem as camisas,
Riscadas, ou tecidas em xedrês,
Par' cendo ser, nas ondas as balizas
A distinguir o povo português.

E o friso da estamanha dessas saias,
Dos aventais, dos lenços e dos cintos?
«Pintor's do meu país», em que outras praias ..
Podeis melhor 'sbeter as vosses sintes?

E quando chega a rede, e· o peixe salta,
Vivinho, a reluzir no «xebever»,
Se forma a «lota», e se ouve em voz alta,
O preço de cabaz a leiloar?!

Entrai dentro das casas. Que aguarelas!
Fateixas e retratos, corações,
Nossa Senhora à doce luz das velas...
Pintai em murmúrio, de orações!
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Pintai a esteira do luar na água,
Já quando o mar, cansado, adormeceu,
Em cada estrela sentireis a mágoa
D'eiqum naufrágio que no mar se' deu.

Pintai a côr do sol já desmaiado,
Quando a paisagem toda estremeceu.
O sol que morre, à tarde, ensanguentado,
Deixando lágrimas roxas pelo céu.

Setembro! Não esoueçeis, pintai agora
A renda levezinha, de cambraia,
Que todas as manhãs, à mesma hora,
O mar estende a enxugar na praia.

A «Costa Verde» é isto, é este mar,
Espinho, assim o quiz a Natureza!
«Pintor's do meu país» vinde pintar
Esta formosa praia portuguesa.

ARNALDO FORTE

(Jogos ·Florais, 1942)

ENCANTAMENTO

Na Esplanada de Espinho

Que encantamento, o deste miradouro!
Que mar de côr para um pintor pintar!
Ao norte, a Granja... a Ag~da ... Miramar ...
- E além, entre a neblina, a Foz do Douro!

O Sol anda a entornar dilúvio de ouro
Nesta praia gentil, que não tem par...
- Praia que encanta a alma e encanta o olhar.
E embriaga a gente como um vinho louro! ...

O Mar, em frente, é um deslumbramento!
Vogam, ao sul, os barcos da campanha ...
Cantam as ondas no areal risonho!



ESPINHO E OS POETAS / .JOGOS FLORAIS 179

- Banho os meus olhos neste encantamento,
E sinto que até o Sol também se banha
Nesta paisagem líquida de sonho! ...

CA;RLOS DE MORAIS
(1.º Prémío - Jogos Florais, 1953)

CONSAGRAÇÃO

Vila de Espinho, à beira-mar erguida
Como um troféu em mãos de vencedores!
Terra que lutou, só, p'le própria vida
E se fez grande, sem pedir favores!

Berço de gente sã, enobrecida
Pela coragem com que sofreu dores...
Vila de Espinho - Terra Prometida!
- Ser português de velhos pescadores!

Vila de Espinho: - gota de suor
Que pouco a pouco se tornou maior
Até se fazer vaga, sempre em ânsia!

VHa de Espinho! ... Sangue do mais puro!
Presença do passado no futuro,
Projecção do futuro na distância!

EUGi'.:NIO PAIVA FREIXO
<3.0 Prémio - Jogos Florais, 1953)

.!

COSTA VEHDE

Sonhe no Olimpo, Zeus, que se fizera,
Sobre a terra um recanto de' beleza,
Onde era eterna e linda a Primavera,
E não medrava a rosa da tristeza.
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Quis logo Zeus saber se o que soubera,
Existia no mundo, de certeza,
E mandou um rouxinol saber onde era
Localizando-o em terra portuguesa.

Partiu o rouxinol, e ao regressar,
Informou dessa terra bem tatu/
Que os homens da Costa Verde hão-de chamar:

«Só vejo ali beleza, graças e amor:
Sereias a cantar no mar azul
E rolas a arrulhar na terra em flor:

JOÃO BAPTISTA PEREIRA
(Soneto premiado nos Jogos Florais, 1953)

TERRA IGNOTA

Já viram Espinho? Não viram decerto ...
Só viram a amostra da quadra estival.
Torraram as costas, dançaram dois sambas.
Talvez nem olhassem o Mar, afinal ...

Espinho não consta somente da praia,
Da areia mais fina que fina farinha.
Não é a roleta da mesa do jogo
Nem o «picadeiro» da borda da linha.

Os toldos garridos, os fatos de banho,
Os óculos negros, a pá e o bald'inho,
A orquestra da moda, os toiros de raça,
- São traços miúdos do -.Quadrode Espinho.

Espinho é Espinho. A Vila~Cidade.
Com vida, com alma, com sangue nas veias.
É gente que luta nas ondas da vida,
E nunca se estira nas finas areias.

Espinho é o barco de proa arvorada,
A rede chumbeira de malha miúda.
Os braços que domam as vagas raivosas.
As mãos que se juntam - Senhora da Ajudai
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Espinho é a usina do novo traçado
A forja e o malho de activa charanga.
O enxame das batas de abelhas obreiras.
A chusma ruidosa dos fatos de ganga.

Espinho é fartura. No vasto mercado.
Na feira dos ovos, dos galos capões.
Nas gigas bem cheias, nas prenhes taleigas
Das belas Marias de grossos cordões.

Espinho é distância. Das asas abertas
Que vão Mundo fora levar Portugal.
Das aves com rodas, que vão às Estrelas,
Mas voltam saudosas do solo natal.

Espinho é progresso. ua a/fasa Piscina.
Das ruas sem nome, direitas, pautadas,
Que· davam as cruzes dum grande problema,
Se o Mar decifrasse palavras cruzadas.

Espinho é virtude. Da gente que reza.
Da gente que luta co'es ondas do mar.
Virtude de antanho, guardada e passada
De pais para filhos, nas cinzas do lar.

Espinho é beleza. Sacada florida.
Canteiro mais verde da Costa virente.
Das brumas rosadas fagueiras de sonhos.
Das tardes lilases do Sol no poente.

Já viram Espinho? Reparem agora:
No seu brasão de armas, dois iéros dragões.
Espinho é aquilo - abraço de fortes,
Pujança de lutas, de honestas paixões.

ADOLFO LEITÃO DE CA1RVALHO

(1." Prémio - Jogos Florais, 1955)
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MENSAGEM

Por tudo o que pensaste ser, e és .
Por quantos, ainda pensas, e serás .
(Como o teu mar, eu sei que tens marés
E sei, nessas marés, do que és capaz!)

Pelo sol que te beija, lés a lés...
Por tuas noites de luar e paz...
Por teus homens, que sentem sob os pés
Fugir-lhe a vida sobre as ondas más...

Pela sede que tens de ser maior,
Por tuas mãos afeitas ao suor,
Por essa ,Fé que, em ti, resume tudo ...

- ESPINHO, que aos teus sonhos não pões metas:
Na eterna linguagem dos Poetas,
Eu te canto, e te rezo, e te saúdo!

EUGlilNIO PAIVA FREIXO
(2.º Prémio - Jogos Florais, 1956)

ESPINHO

Não tem Espinho catedrais pomposas .
Legendas de oiro não as tem Espinho .
Tem este mar ... este seu mar de rosas .
- Campina verde que é seu pão e vinho ...

Tem estas manhãs frescas, amorosas ...
Tem este sol macio como arminho ...
E há rendas brancas, ondas vaporosas ...
Em que as gaivotas voam mais baixinho ...

ó praia das suaves meresies,
que sabem ao teu mar ... ó maré cheia
de sãs e coloridas alegrias! ..:

As tuas ondas brancas rendilhadas
tão docemente vêm morrer na areia
que até me esqueço de que são salgadas...

FERNANDO CARNEIRO
(Famalicão)

(l.º Prémio - Jogos Florais, 1957)
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MENINA DO MAR

Espinho,
Menina bonita do mar!

Menina gaiata dos olhos em flor,
Menina garrida
Perdida de amor.
Menina das tardes de verão,
Vestida de côr
Com grandes feitiços de amor
Na palma da mão
Menina gaiata de rosas no olhar
Menina garrida,
Perdida a sonhar.

Na praia a dormir,
Menina das noites de lua,
Ingénua e nua...
(Que bela a nudez da menina
Aos beijos do mar e da lua lua!)

Espinho,
Menina bonita do mar!

Menina bonita do mar,
Menina gaiata dos olhos em flor
e frutos no seio trre dar...

Espinho,
Menina do mar!
Menina bonita do mar!

DOMINGOS DE OLIVEIRA
(3.º Prémio - Jogos Florais, 1955)

J

LUZ 'DE ESPINHO

Luz de início do mundo, virginal
Luz das manhãs de Espinho, condizente
Com a boda castíssima, inocente
Das crianças, no banho matinal.
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Luz da tarde, reflexo do metal
Plainando a onda. ondeando a areia ardente;
Luz que fecunda a terra e anima a gente;
Que enfiara a rosa e cristaliza o sal.

Luz poente, de estranhas sugestões;
Luz de quimeras, de alucinações;
íntima luz dos olhos dum cequinho.

Luz nocturna, cratera do Mar;
Luz de bruxas uivando à beira-mar:
- ó gradações de luz da luz de Espinho!

JOSI!::RODRIGUES CANEDO
(2.º Prémio - Jogos Florais, 1957))

LENDA DE ESPINHO

A coroa de espinhos de Jesus
Após o crime vil, cruel, nefando,
Caiu no duro chão, junto da Cruz,
E calcada, dispersa, foi secando ...

Mas o vento, que, a pó tudo reduz
O mais agudo espinho arrebatando,
Pelos ares, em séc'los o conduz,
Um coágufo de sangue em si levando.

Até que um dia, junto ao vasto mar,
Em terra de eleição se foi erguer
O que foi p're Jesus mais duro espinho ...

E raízes ganhando, em roseiral,
- O mais belo de todo Portugal! ...
Se transformou ... ficando sempre ESPINHO! ...

AGNELO JOAO FERREIRA MOREIRA
(3.º Prémio - Jogos Florais, 1957)
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formação.
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ACTAS DA DIRECÇÃO

Sessão de 15 de Fevereiro de 1912 - Ordinária.

Presidente: E. Baptista - Secretário J. Moreira.

Presentes: E. Baptista, J. Dias, J. Moreira e A. Pereira.

Lida e approvada a acta da sessão anterior. Presente um officio do
Snr. Z. Correia em que depois de várias considerações, pedia,
fosse impressa a farça do Snr. Dr. Manuel Laranjeira «N'aquele
engano d'alrna», Depois de convenientemente discutido, e em virtuda do
ainda não ter esta direcção recebido as contas da sua antecessora. não
sabendo pois, qual o seu estado financeiro, foi deliberado que se res
pondesse, communicando a causa principal de não podermos resolver já
este assumpto, como será do nosso desejo, ficando a sua resolução
para breve e até, se possível fôr, para a primeira sessão. O Snr. Presi
dente participa ter o Snr. ·Fernandes conseguido do Snr. Dr. Bessa de
Carvalho a cedencia dos seus aparelhos gymnasticos, a este gremio, por
algum tempo. Propunha que fosse aberta a inscrição para um curso
de gymnastica e o Snr. IFernandes nomeado instrutor d'esse curso, visto
conhecer bem esse genero de sport; .foram approvados esses alvitres,
dando-se plenos poderes ao Snr. Presidente para resolver todos os
assumptos referentes a essa secção. Deliberou-se, por unanimidade,
que se exarasse na acta um voto de sincero reconhecimento aos •Snrs.
R. Fernandes e Dr. Bessa de Carvalho e, que. por meio d'officio lhes
fosse dado conhecimento d'esta resolução. -O Snr. Presidente comunica
que o Snr. Antonio Lacerda pedia para ser readmitido como sacio do
Gremio; toda a direcção foi concorde em que .fosse concedida a
readmissão. Hesolveu-se enviar ao Governador Civil do Distrito a parti
cipação da existencia d'este gremio, para assim ficar ao abrigo da lei
de 14 de Fevereiro de 1907. Foram auctorisados varias pagamentos.
Não havendo mais deliberações a tomar foram approvados como sócios
os Snrs.: Candido Dias Soares, Franklin Ribeiro Nunes, Pedro Veiga
Pimenta, José Marques dos Santos, Antonio Sebastião, João Augusto
de Sousa, Miguel Fraqoso e Arnaldo Montenegro dos Santos e em
seguida foi encerrada a sessão.
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Espinho e Secretaria do Gremio lmparciaes aos 15 de Fevereiro
de 1912.

Elyzio Baptista
Guilherme Dias

J. Moreira da Costa Jor.
Apolinário Pereira

Sessão de 1 de Março de 1912. Ordinaria.

Presidente: E. Baptista. Secretario: J. Moreira.

Presentes: E. Baptista, J. Dias, J. Moreira e A. Pereira.

Depois de lida e approvada a acta da sessão anterior, pa5sou-se
à leitura do seguinte expediente: Cartões de agradecimento dos Ex.mos
Snrs. E. Marrecas 'Ferreira, Manoel Magalhães, D. Alice Miranda, J.
Fernandes Lago e officio do Snr. José de Carvalho em resposta
ao que lhe havia sido enviado. Inteirados.

Carta do Snr. J. Alves Tavares, avisando estar em Espinho, de
passagem para P. de Brandão no dia 25 (Fevereiro) e, pedindo para lhe
entregarem a importancia dispendida com as passagens da Tuna de
P. de Brandão, quando do ultimo espectaculo; agradece também as
finezas dispensadas, por occasião dos bailes e envia condolencias pelo
fallecimento do nosso consocio honorario D. Mancel Laranjeira. Quanto
à primeira parte diz o Snr. Presidente que já se encontra satisfeito o
pedido e quanto ao restante deliberou-se responder-lhe que nada
tinha a agradecer quaesquer attenções, visto ser esse o nosso dever,
protestando ao mesmo tempo o nosso reconhecimento pelos sentimen
tos dirigidos. Carta do Snr. R. Fernandes em que pede para passar
a sacio contribuinte, em virtude de motivos imperiosas não permittirem
a sua estada no corpo activo; resolveu-se escrever, fazendo-lhe sentir
os embaraços que causam à boa marcha d'êste gremio, taes resoluções
e, na certeza de que desistirá do seu pedido, continuamos esperando
a sua collaboração. •

Foi archivada a participação dirigida ao Governador Civil d'Aveiro,
que veio deferida. Resolveu-se officiar: aos Snr. Valentim da Silva e
Dr. Joaquim P. Coelho agradecendo àquelle a cedencia do Salão Nobre
do Casino Peninsular, para os bailes de Carnaval, e a este a sua
interferência no mesmo sentido; ao membro d'esta Direcção Snr. J. Luiz
Rodrigues, lamentando as suas faltas às sessões, visto de ser de
grande utilidade a assistencia de todos os directores, e ao mesmo tempo
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rogar-lhe que como representante da Direcção nos bailes de Carnaval
apresentasse as contas respectivas visto convir liquidai-as no mais curto
praso d~ tempo. 1Foiapprovado, por unanimidade, se mencionasse na
acta um voto de profundo sentimento pelo fallecimento do nosso sau
doso consocio honorario Dr. Manoel Laranjeira e que esta Direcção se
encorporasse na romagem civica do dia 24 do corrente, fazendo convite
aos sacias na Gazeta d'Espinho. Foi também auctorizada a compra de
dois bouquets de flôres para serem depostos no tumulo, um em ·nome
da 'Direcção e outro no dos Interpretes do «N'aquele Engano d'Alma ... »,

Deliberou-se augmentar 500 Reis (quinhentos feis) ao ordenado
do continuo d'este gremio, a principiar este mez. Approvou-se como
sacio o Snr. Francismo d-Oliveira Gomes. Foram auctorisados paga
mentos.

Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão às 1 O horas
da noite.

Elyzio Baptista
Guilherme Dias

J. Moreira da Costa Jor.
Apolinário Pereira

ACTA DA ASSEMBLEIA GERAL

Assembleia Geral de 4 de Março de 1912
- Ordinária -

Presidente: Alberto Milheiro - Secretario J. Branco Jor.

'Depois de lida e aprovada a acta da sessão anterior o Snr. Presi
dente, abrindo a sessão, propõe que se exare na acta um voto de pro
fundo sentimento, pela perda irreparável que .foi para este Gremio,
a morte do seu sacio honorario Dr. Manoel Laranjeira, o que foi appro
vado, por unanimidade.

!
Havendo sido convocada esta assembleia para que a Direcção

anterior prestasse contas do seu mandato e, encontrando-se o relataria
respectivo na meza desta assembleia geral, o Snr. Presidente põe-nas à
discussão, sendo approvadas. Em seguida o mesmo Snr, propõe um voto
de louvor à Direcção transacta pela fórma como desempenhou o seu
mandato, o que foi approvado. Não havendo mais nada a tratar foi
encerrada a sessão pelas 22 horas.

Espinho, 4 de Março de 1912.

Alberto Augusto Dias Milheiro.
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ACTAS DA DIRECÇÃO

Sessão de 16 de Março de 1902. Ordinaria.

Presidente: E. Baptista. Secretario: J. Moreira.

Presentes: E. Baptista, J. Dias, J. Moreira e A. Pereira.

Lida e approvada a acta da sessão anterior. O Snr. Presidente
diz que, em virtude de não estarem ainda completamente liquidadas
todas as contas referentes ao espectaculo de 4 de Fevereiro passado
e aos bailes do carnaval, ficaria a sua apresentação para a primeira
opportunidade visto que, presentemente assumptos de grande impor
tancia, chamavam a attenção da Direcção. Approvado. Foi approvado
como socio o Snr. Avelino Vaz.

Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão às 21 horas.

Espinho e Secretaria do Gremio lmparciaes aos 16 de Março
de 1912.

Elyzio Baptista
Guilherme Dias

J. Moreira da Costa Jor.
Apolinário Pereira

Sessão de 8 de Maio de 1912. Ordinaria.

Presidente: E. Baptista. Secretario: J. Moreira.
Presentes: E. Baptista, J. Dias, J. Moreira, J. Rodrigues, A. Pereira.

Depois de lida e approvada a acta da ses-são anterior, foi presante
um officio do grupo União 1.º de Maio, convidando esta Direcção para
a festa do seu 2.º Aniversario; sobre este officio diz o Snr. Presidente
ter sido representada esta Direcção, como já é do conhecimento de
todos, e haver officiado, agradecendo. O .Snr. Presidente participa que,
officiara ao Snr. José de Carvalho pedindo a cedencia do Theatro
Aliança para o dia 28 de Abril p. p. e que foi para o espectaculo e apre
sentação do Orfeon d'este gremio; pede para ficar exarado na acta.
visto não ter havido sessão em 1 e 16 de Abril por falta de numero.
Depois de convenientemente discutidos os serviços prestados a este
gremio pela Tuna Velha de Paços de Brandão foi approvado,por unani
midade, que se galardoassem esses serviços, offerecendo à Tuna e ao seu
regente Snr. João Alves Tavares dois objectos d'arte. como prova de
reconhecimento. Foi auctorizado a verba de 15$00 reis para a despesa
a fazer, ficando encarregado o Snr. J. Rodrigues de fazer a respectiva
aquisição.
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Em virtude da grande victoria alcançada pelo Gremio lmparciaes no
espectaculo realisado em 28 de Abril p. p., esta Direcção congratulando
-se por tão bello successo, resolveu, por unanimidade, exarar na acta
um voto de profundo regozijo. Não esquecendo que além do esforço
dispendido por todos aquelles que collaboraram nessa festa, os Sns.
Dr. Fernando Mattos e Zacarias Correia, respectivamente Director do
Orfeon e ensaiador da comedia representada, contribuiram não só
com o seu grande saber artístico como também com a maior das boas
vontades para tão brilhante resultado, deliberou lançar na acta um voto
de sincero agradecimento, testemunhando-lhes assim, embora palida
mente, a nossa maior gratidão. Resolveu-se também agradecer aos estu
dantes de Coimbra a sua valiosa cooperação, pedindo aos Sns. Fernando
Mattos para ser interprete d'este agradecimento. Em virtude da séde
do Gremio já não corresponder d'urna forma satisfatcria ao desenvol
vimento do mesmo, deliberou-se nomear uma commissão composta
dos Snrs. Dr. Fernando Mattos. Alberto Milheiro, Adelino Vaz e José
dos Santos Silva para procurarem casa que sirva para tal fim. Foi entre
gue ao Snr. Thesoureiro a importância de 13$320, rendimento da copa
do Gremio até à presente data. Foram approvados corr:o socios os
Snrs. Fernando Veloso Marques, Joaquim de Sá Alves dOliveira. Alberto
Pinto, Joaquim Baptista d'Aguiar e Manuel Gomes Ferreirinha.

Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão pelas
23 horas.

Espinho e Secretaria do Gremio lmparciaes aos 8 de Maio de 1912.

Elyzio Baptista
Guilherme Dias

J. Moreira da Costa Jor.
Joaquim Luiz Rodrigues

Apolinário Pereira

Sessão de 18 de Junho de 1912. Ordinaria. ~

Presidente: E. Baptista. Secretario: J. Moreira:

Presentes: E. Baptista, G. Dias, J. Moreira, J. Rodrigues e A.
Pereira.

Depois de lida e approvada a acta da sessão anterior foram lidos:
um officio da Associação H. dos Bombeiros Voluntários d'Espinho,
convidando a Direcção para a cerimónia do lançamento da primeira
pedra do seu novo edifício; o Snr. Presidente participa que respondera,
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agradecendo e que a Direcção se representara, como é do conheci
mento de todos; officio assignado por varias socios do Gremio, Iern
brando à Direcção a mudança de séde, annuncio da praia, a pouca
assiduidade aos ensaios do Orfeon, que dizem ser devida à não compa
rencia da maioria dos membros da Direcção, approvação dos Estatutos
e, pedindo para se fazer o máximo para evitar a inação em que se en
contra o Gremio; pela muita consideração que mereciam os petecionarios
resolveu-se affixar na sala principal a resposta seguinte: que já fora
nomeada, em sessão de 8 de Maio, uma commissão para procurar casa
apropriada ao Gremio e, se essa commissão não conseguisse edificio
nas condições precisas, não será este assumpto descurado, porquanto
é da maior conveniencia a mudança da sede; que não se anunciou a
praia visto que, por mais simples que fosse o reclame a fazer, as despesas
seriam relativamente grandes e não haviam fundos para fazer face
a essa despeza; que o unico membro da Direcção que não tem sido
assiduo aos ensaios é o Snr. Prsidente em virtude de os seus afazeres,
na ocasião, lho não permittirem, sendo, contudo justificadas as suas
faltas por haver, previamente, dado conhecimento ao director do
Orfeon, Snr. Dr. Fernando Mattos: que, não se deve a culpa da
Direcção, o Gremio não se encontrar ainda devidamente legalizado por
que os seus recursos financeiros o não tem permittido; porém, logo que
haja verba sufficiente, serão imediatamente enviados os estatutos à
approvação do Governo, visto a Direcção saber perfeitamente qual o seu
primeiro dever a cumprir; que a inação em que se tem encontrado o
Gremio, não é tão grande como dizem, e se ela existe, é devida à pouca
effectividade dos socios inscriptos no Orfeon, do que a Direcção não
tem culpa, podendo ficar certos os consocios signatarios do officio
que a Direcção contribuirá tudo quanto possa para o engrandecimento
e prosperidade do Gremio, por ser esse o seu dever e assim o com
preender, pois, ao contrário, não teria acceitado os cargos para que a
elegeram. 'Foi presente o Regulamento da Secção Tecnica; o Snr. J. Ro
drigues communica que a verba autorizada para compra dos objectos
a offerecer à Tuna Velha de Paços de Brandão e ao seu director era
insufficiente para a sua acquisição; deliberou-se auctorizar mais a impor
tancia ·de cinco mil reis, ficando assente que o maior numero passivei
de membros da Direcção, fosse a Paços de ~randão no proximo domin
go, 23 do corrente, afim de procederem à súa entrega. Resolveu-se offi
ciar aos Snrs. Marques & Fernandes, emprezarios do Cynema Avenida,
pedindo-lhes a bonificação de 50% no praça das cadeiras, a favor
dos socios do Gremio, fazendo-se a participação aos associados na
Gazeta d'Espinho, logo que haja res·posta affirmativa. Homenagem ao
sacio honorario Dr. Manoel Laranjeira - foi escolhido o dia 7 de
Julho próximo, para descerramento do retrato d'aquele nosso saudoso
consócio. convidando-se não só os socios do Gremio, mas tambem
as entidades locaes a assistirem a essa sessão solenne de homenagem
que se realisará no Salão Avenida, qentilmente cedida pelos Snrs.
Marques & Fernandes. O Snr. Presidente diz que o Snr. Avelino Vaz, em
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nome da commissão nomeada para procurar nova séde, lhe participára
que, depois de haverem visto algumas casas, não encontraram, presen
temente, nenhuma que correspondesse aos fins a que era destinada;
ficou tomada em consideração, resolvendo-se não descurar o assumpto.
Foram apresentadas as contas referentes aos Bailes de Carnaval,
havendo um 'saldo negativo de 20$885, que foi auctorizado a sahir do
cofre. Foram assignadas varias ordens de pagamento. Não havendo
mais nada a tratar foi encerrada a sessão pelas 23 horas.

Espinho e Secretaria do Gremio lmparciaes, aos 18 de Junho de
1912.

Elyzio Baptista
Guilherme Dias

J. Moreira da Costa Jor.
Joaquim Luiz Rodrigues

Apolinário Pereira

Sessão de 11 de Agosto de 1912 - Ordinaria.

Presidente: E. Baptista. Secretario: J. Moreira.

Presentes: E. Baptista, G. Dias, J. Moreira, J. Rodrigues e A. Pereira.

Depois de lida e approvada a acta da sessão anterior foi presente
um officio da Associação H. dos Bombeiros Voluntarias agradecendo a
comparencia da Direcção à cerimónia do assentamento da primeira
pedra do seu novo edifício - Inteirado. O Snr. Presidente participa que
os Snrs. Marques & Fernandes, emprezarios do Cynema Avenida, haviam
concedido o bonus solicitado ,eque, tendo intercedido perante a Empreza
da Praça de Touros, conseguira a bonificação de 40% nos bilhetes de
sombra, sombra reservada e camarotes, a favor dos socios d'ests
Gremio para todas as corridas promovidas pela mesma Empreza. Por
proposta do mesmo Snr. foi resolvido agradecer e que se comprasse
um camarote para a primeira corrida afim de ser qfferecido às amadoras
do Gremio, o que foi approvado.

O Snr. Presidente propõe mais o seguinte que foi approvado: que
seja impressa, logo que haja verba sufficiente, a farça «N'Aquele engano
d'alrna ... » que o nosso saudoso consocio honorario Dr. Manoel Laran
jeira offereceu ao Gremio, ficando encarregado d'esse assumpto
o Snr. Zacarias Correia Martins; que se exarásse na acta um
vota de profundo sentimento pelo falecimento do sacio fundador Ma
noel D. Costa Azevedo e que se officiasse ao Snr. José Marques, agrade
cendo a gentileza do offerecimento de seis lagares no comboio especial
a Oliveira d'Azemeis, quando do funeral do nosso sonsocio Azevedo;
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que, em virtude da offerta da ampliação do Dr. Manoel Laranjeira, pelo
nosso consocio José de Carvalho, se lhe officiasse agradecendo tão
captivante attenção. Depois de convenientemente discutido, deliberou-se
realizar no dia 24 de Agosto, um espectaculo cujo producto liquido
revertesse em beneficio da Subscripção nacional para aeroplanos a
offerecer ao executivo. officiando-se. para tal fim, ao Snr. José de Car
valho, pedindo o Theatro Alliança para esse dia. O Snr. Presidente
participa que, em virtude do estado de atrazo em que se encontrava a
cobrança demittia o actual cobrador, substituindo-o pelo Snr. Maximino
dos Santos, com o que todos concordaram, resolvendo-se enviar a todos
os sócios um impresso communicando-lhes a resolução tomada. Foram
auctorizados varias paqarnentos.

Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão pelas 19
e meia horas.

Espinho e Secretaria de Gremio lmparciaes, aos 11 de Agosto de
1912.

Elyzio Baptista
Guilherme Dias

J. Moreira da Costa Jor.
Joaquim Luiz Rodrigues

Apolinário Pereira

Sessão de 16 de Setembro de 1912 - Ordinaria.

Presidente: E. Baptista. Secretario: J. Moreira.

Presentes: E. Baptista, G. Dias, J. Moreira, J. Rodrigues e A. Pereira.

Depois de lida e approvada a acta da sessão anterior foi presente um
otficio assignado pelo Snr. A. Montenegro dos Santos que, em nome
da commissão promotora da Batalha de Fiares, pedia um donativo para
custear as despesas a fazer com a mesma. Depois de convenientemente
discutido o assumpto resolveu-se officiar «, dizendo que, em virtude
do cofre do Gremio, presentemente, não permittir, não podíamos con
correr monetariamente, mas punhamas à disposição da commissão
promotora os bancos que o Gremio possue, assim como qualquer
outra coisa que estivesse ao nosso alcance. O Snr. Presidente participa
que fôra procurado pelo Snr. Alberto Milheiro que, como represen
tante da Camara, convidava a Direcção a fazer-se representar numa
reunião a effectuar no Centro Democratico, afim de todas as collecti
vidades da terra, numa só comissão, festejarem a patriotica data de
5 de Outubro. Sobre este assumpto a direcção deliberou: nomear o Snr.
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Presidente para fazer parte da commissão, ficando os restantes mem
bros ao dispôr da mesma; iluminar a fachada do Gremio, o melhor que
os nossos fundos permitissem e contactar a Tuna Velha de Paços de
Brandão para tocar durante o dia em corêto que à Commissão das Festas
competia arranjar. Para fazer face a estas despezas o Snr. Presidente
propõe, o que foi aprovado, que entre os socios do Gremio lmparciaes,
se effectuasse uma subscripção abrindo-a desde já a Direcção. Em se
guida foram auctorisados varias pagamentos. Não havendo mais nada a
tratar foi encerrada a sessão pelas 22 horas.

Espinho e Secretaria do Gremio lmparciaes aos 16 de Setembro
de 1912.

Elyzio Baptista
Guilherme Dias

J. Moreira da Costa Jor.
Joaquim Luiz Rodrigues

Apolinário Pereira

Sessão de 16 de Outubro de 1912. Ordinaria.

Presidente: E. Baptista. Secretário: J. Moreira.

Presentes: E. Baptista, G. Dias, J. Moreira, J. Rodrigues e A. Pereira.

Depois de lida e approvada a acta da sessão anterior o Snr. Presi
dente diz que em vista da maneira brilhante com o Gremio lmparciaes
se destacou nas festas de 5 de Outubro, quer com respeito ao successo
que causou a Tuna Velha de Paças de Brandão pela forma irreprehen
sível como se apresentou em publico propunha um voto de regozijo, o
que foi approvado por unanimidade. Auctorisaram-se varias pagamen
tos. .!

Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão pelas
22 horas.

5spinho e Secretaria do Gremio Imparciais aos 16 de Outubro
de 1912.

Elyzio Baptista
Guilherme Dias

J. Moreira da Costa Jor.
Joaquim Luis Rodrigues

Apolinário Pereira
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Sessão de 1O de Novembro de 1912. Ordinaria.

Presidente: E. Baptista. Secretario: J. Moreira.

Presentes: E. Baptista, G. Dias, J. Moreira, J. Rodrigues e A. Pereira.

Lida e approvada a acta da sessão anterior. Foi presente um officio
do Administrador do Concelho, que, em virtude do Gremio ser socie
dade de recreio, reclama para o Instituto de Socorro a Naufragas 10%
sobre a quotização desde 1 de Julho a 31 de Outubro do corrente
anno. O Snr. Presidente diz que o gremio nâo é de recreio mas sim de ins
trução e até de caridade e, que por tal motivo não deve ser colectado,
propondo que se officie nesse sentido, o que foi approvado. O Snr. Pre
sidente pede a maxima attenção dos seus collegas para o assumpto
bastante melindroso que passa a expôr: de algum tempo a esta
parte que o Sns. Augusto Brandão, Ihe tem falado por diversas vezes
acerca da junção dos dois grupos mais em evidência em Espinho, ou
sejam o Gremio lmparciaes e o Clube Alegre Mocidade. Há poucos dias
realizou-se no Clube Alegre Mocidade uma assembleia geral onde essa
ideia foi discutida e approvada, senão por unanimidade, por uma
enorme maioria e que para não nos alcunharem de obstrucionistas pro
punha, o que ap.provaram, que, por meio da assembleia geral se consul
tassem os associados a tal respeito. Em seguida passou-se a redigir a
moção a apresentar aos socios e que é do seguinte theor: Senhores
Associados: A Direcção d'este gremio vem submether à vossa apre
ciação um assumpto, que julga ser do mais alto interesse e utilidade
para Espinho. •Consideramos que as duas collectividades em maior
destaque nesta terra poderão completar juntas, uma obra mais pro
veitosa do que aquella que resulta da sua acção isolada; considerando
ainda que em reunião anteriormente organizada pelo Club Alegre
Mocidade a ideia da fusão d'estes dois grupos foi acolhedoramente
acceite, senão por uma maioria, digo, por unanimidade, por uma maioria
que é uma garantia certa e segura da sua boa fé e enthusiasrno; conside
rando ainda que o Gremio lmparciaes vae colher nesta junção elementos
que mais farão valorizar uma obra já Ieita.re que virão contribuir com
a sua boa vontade para o exito indiscutível já, dos nossos alevantados
projectos, a direcção do Gremio lmparciae.s vem, muito independen
temente, submether ao ponderado critério dos aeus associados a ideia
duma agremiação nova que se levante com forças avigoradas pelo sui
cídio heroico de duas agremiações existentes.

Antes de tudo, pede-vos a Direcção d'este Gremio que quando
menos, façaes justiça às suas boas intenções - A Direcção - Em vir
tude d'esta resolução pediu-se à Assembleia Geral convocação extraor
dinária para 16 do corrente. Foram auctorizados varias pagamentos.
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Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão pelas 23
horas.

Espinho e Secretaria do Gremio Imparciais aos 1O de Novembro
de 1912.

Elyzio Baptista
Guilherme Dias

J. Moreira da Costa Jor.
Joaquim Luis Rodrigues

Apolinário Pereira

A>CTA DA ASSEMBLEIA GERAL

Assembleia Geral de 16 de Novembro de 1912.

- Extraordinaria -

Presidente: A. Milheiro. Secretario: J. Moreira.

Lida e approvada a acta da sessão anterior. O Sr. Dr. Fernando
Mattos propõe, o que foi approvado por unanimidade, que se exare na
acta um voto de sentimento pelo falecimento do Sr. António dos
Santos Pousada e que se participe à família enlutada.

Em seguida o Snr. Presidente comunica que como é do conheci
mento de todos, foi esta assembleia convocada a pedido da direcção e
vae mandar proceder à leitura da participação enviada pela mesma cujo
theor é o seguinte: Senhores Associados. A Direcção d'este Grémio vem
subrnetter à vossa apreciação um assurnpto que julga ser do mais
alto interesse e utilidade para Espinho. Considerando que as duas
collectividades em maior destaque nesta terra poderão completar juntas
uma obra proveitosa do que aquella que resulta da sua acção isolada;
considerando ainda que em reunião anteriormente organizada pelo
Clube Alegre Mocidade d'Espinho a ideia da f~são destes dois grupos
foi acolhedoramente acceite, senão, por unanimidade, por uma maioria
é uma garantia certa 'e segura da sua boa fé é' enthusiasmo; conside
rando ainda que o Gremio lmparciaes vai colher nesta junção elementos
que mais farão valorizar uma obra já feita e que virão contribuir com a
sua boa vontade para o exito indiscutível já dos nossos alevantados
projectos a direcção do Gremio lmparciaes vem muito independente
mente submetter ao ponderado criterio dos seus associados, a ideia
duma agremiação nova que se levante com forças avigoradas pelo
suicidio heroico das duas agremiações existentes: antes de tudo
pede-vos a Direcção d'este Gremio, que quando menos, façaes justiça
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às suas boas intenções». O Snr. Presidente põe à discussão esta pro
postada Direcção, sobre o assumpto falaram o Sr. Dr. Fernando Mattos.
advogando essa ideia e o Snr. Z. Correia tambem sobre o mesmo
assumpto mostrou as inconveniencias que d'ahi resultariam e mostrou-se
adverso à fusão. O Snr. Presidente propõe à Assembleia; se acceita ou
não essa proposta da Direcção ou seja a junção das duas collectividades
o que foi approvado por maioria, votando contra o Snr. Z. Correia. Em
virtude d'esta resolução da Assembleia, novamente o Sr. Presidente
propõe aos senhores associados para delegarem na Direcção o tratar
d'este assumpto o que foi aprovado, por unanimidade.

O Sr. J. Moreira pede para exarar na acta que a Direcção se con
servaria neutra sobre as resoluções tomadas.

Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão pelas vinte
e uma horas. Espinho 16 de Novembro de 1912.

Alberto Milhsiro

J. Moreira da Costa Jor.

ACTA DA DIRECÇÃO

Sessão de 10 de Dezembro de 1912. Ordinária.

Presidente: E. Baptista. Secretario: J. Moreira.

Presentes: E. Baptista, G. Dias, J. Moreira, J. Rodrigues e A. Pereira .
•

Lida e approvada a acta da sessão ánterior. O Snr. Presidente
diz que, em virtude de estarem terminadas as negociações para a junção
dos dois clubes, missão de que a incumbiu 'a ultima assembleia geral,
achava conveniente que aproveitassemos a assembleia geral de 23 do
corrente, expondo aos socios o que se passára ou seja que, em face
das condições inaceitáveis e ao mesmo tempo insultuosas para o bom
nome do Gremio lmparciaes, esta direcção resolvera dar por findo o seu
mandato. Foi approvado. Communicou mais o Snr. Presidente haver o
Snr. Dr. Bessa de Carvalho retirado os apparelhos gymnasticos que
emprestara ao Gremio. Inteirado. Auctorizaram-se pagamentos. Não
havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão pelas 21 horas.
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Espinho e Secretaria do Gremio lmparciaes aos 10 de Dezembro
de 1912.

Elyzio Baptista
Guilherme Dias

J. Moreira da Costa Jor.
Joaquim Luiz Rodrigues

Apolinário Pereira

ACTA DA ASSEMBLEIA GERAL

Assembleia Geral de 20 de Dezembro de 1912 e doze.

Presidente: A. Milheiro. Secretaries: C. Dias Pinto e J. Moreira Jor.

Depois de lida a acta da sessão anterior o Snr. A. Camacho pede
para rectificar a acta na parte respeitante a secretarios, visto o mesmo
Snr. ter secretariado a sessão de 16 de Novembro de 1912, tendo a
assembleia approvado que fosse feita essa rectificação. Em seguida o
Snr. Dr. Fernando Mattos disse que lastimava não estar presente o
Snr. 1.0 Secretario da Assembleia Geral, o que não era a primeira vez,
propondo que lhe lançassem um voto de censura, visto que, sendo bem
poucas as convocações d'esta assembleia não havia razão justificada
para assim faltar. Foi approvado. Sendo esta assembleia convocada para
diversos fins e entre elles para 'se elegerem os Corpos gerentes d'este
Gremio para 1913, deu-se princípio à eleição cujo resutado foi o se
guinte: Assembleia Geral: Presidente Alberto Milheiro; vice-presidente:
Arthur Matos; 1.0 secretario: Adriano Brandão; 'l:~ºSecretario: Agostinho
F. Velho. Comissão 1Ffscal: Presidente: Elísio Baptista, vogaes: Mariano
Lopes e Antonio A. Buraca. Direcção: Presidente- Zacarias Correia; vice
-presidente: A. Camacho; 1.º Secretario: C. Dias Pinto; 2.º Secretario:
J. dos Santos Silva; Thesoureiro: Ramiro Xabregas. Depois de concluído
este acto o Sr. J. Moreira Jor. em nome da Direcção participou à Assem
bleia que em virtude das exiqências que o Clube Alegre Mocidade fizera
para que fosse levada a effeito a fusão dos dois Clubes, ficaram frus
tradas todas as negociações. O Snr. Mariano Peixoto pediu para nova
mente se tratar essa fusão o que a Assembleia reprovou por unanimi
dade. Por proposta de varios socios foram lançados na acta votos de
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sentimentos pelo fallecimento dos seguintes senhores: Manoel D Costa
Azevedo, José Marques dos Santos, Manoel Victorino dos Santos Cruz
e sogro do Sr. Eurico Pouzada, dando-se conhecimento às famílias
respectivas.

Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão.

Espinho, 20 de Dezembro de 1912.

Alberto Milheiro
Chrysostomo Dias Pinto
J. Moreira da Costa Jor.

[Esta é a última acta lançada a folhas 4 v., no livro de actas das
reuniões da Assembleia Geral do Gremio lmparciaes, constituído por
quarenta e oito folhas numeradas e assinadas pelo Presidente da
Assembleia Geral.]

ACTA DA DIRECÇÃO

Sessão de 6 de Janeiro de 1913 - Ordinaria e de posse.

Foi aberta a sessão às 21 horas e 30 minutos achando-se presentes
por parte da Direcção que concluiu o seu mandato os Snrs.: Presidente
Elvsio Batista; vice-presidente, Guilherme Dias; 1.º Secretario: Joaquim
M. da Costa Junior; 2.º secretario, Joaquim L. Rodrigues; e thesoureiro,
Apolinario Pereira. Da parte da Direcção que hoje toma posse os Snrs.:
Presidente Zacarias Correia Martins; vice-presidente Alberto Camacho;
1.º Secretario, Chrysostomo Dias Pinto; 2.º secretario, José dos Santos
Silva; e thesoureiro, iRamiro Xabregas e alguns socios. Tomando a pre
sidencia o Snr. Elysio Baptista, convida a tomar os seus lagares os
membros da nova D·irecção, fazendo votos para que sejam coroados
do melhor exito dos seus esforços. Depois de tomados os respectivos
lagares pela nova Direcção, falando o Snr, Dr. Fernando Mattos, faz
a apologia dos membros que assumiram a qerencia d'este Gremio para
1913 e deseja-lhes um caminho despido de embaraços para que resulte
brilhante o papel que se propõem desempenhar, facilitando d'esta ma
neira muita prosperidade a esta agremiação. Colocavam-se incondicio
nalmente ao dispor da nova Direcção os Snrs. Elysio Ferreira Baptiste,
Joaquim Moreira, José Gomes, com assentimento de todos os socios
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presentes. Fala em seguida, em nome da Direcção o Sr. Presidente
agradecendo a todos aqueles que lhes dispensaram palavras afectuosas,
e diz sentir-se animado da melhor vontade para dar cabal cumprimento
à missão de que o encarregaram, pedindo ao mesmo tempo a coope
ração de todos os sócios, para que resulte do seu esforço uma obra, se
não grandiosa, ao menos digna do seu enthusiasmo. Foi encerrada a
sessão às 22 horas erneia.

Espinho e secretaria do Gremio Imparciais, 6 de Janeiro de 1913.

Zacarias Correia Martins
Alberto aCmacho

Chrysostomo Dias Pinto
J. Moreira da Costa Jor.

José Gomes

[Esta é a última acta lançada a folhas 16 v. no livro de actas das
Reuniões da Direcção do Gremio lmparciaes, constituído por 48 folhas
numeradas e assinadas pelo Presidente da Direcção].

NOTA: A fusão do Gremio Imparciais e do Clube Alegre Mocidade dar-se-ia
apenas em 1915, transformando-se no «Espinho Clube» que fez a sua primeira
cpresentoçõo no dia 25 de Março desse ano. («Monografia de Espinho», de
Alvoro Pereira, 1970).
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O «TRÊSOR DE LA LANGUE
FRANÇAISE» (com referência a
trabalhos de lexicografia portuguesa)
de Manuel de Paiva Boléo. Separata
da Revista Portuguesa de Filologia,
Vol. XVII, 1975-1978.

'I'rata-se dum longo artigo divi
dido em duas partes que o autor
publicou no Volume XXVII da «Re
vista Portuguesa de Filologia», na
Secção de «Notas e Comentários».

Na primeira parte do artigo,
Manuel de Paiva Boléo refere-se ao
«Trêsor de la tanque [rançaise. Dic
tionnaire de la langue française du
XIXe siêcle et du XXe siêcle (1789-
-1960), salientando que se trata de
um dicionário enciclopédico, de que
já estão publicados sete volumes.
que não deve ter quem o iguale em
qualquer parte do mundo, tal é a ri·
queza e quantidade de informação
sobre cada vocábulo.

Na verdade, cada artigo, segun
do o mesmo professor, fornece para
além da definição do vocábulo, as
suas variantes semânticas e es.Ilís
ticas, a pronúncia, a ortografia e a
gramática, a etimologia e a história,
sua família e regionalismos, a sua
frequência absoluta e relativa, a vi
talidade do vocábulo e tlnalrncn;c
uma bibiografia.

Por este resumo se vê que o
«Trésor» quer abarcar a língua fran
cesa desde a origem até aos nossos
dias, constituindo não um simples
dicionário, mas um autêntico monu
mento da língua francesa. Para
exemplificar o Prof. Manuel de Paiva
Boléo diz que há artigos como affir
mer que abrange 28 colunas; amour,
78 colunas; aimer, 25 colunas.

Uma obra dea.as proporções só
é exequível quando pode dispor de
verbas avultadas, de amplas instala
ções, de centena e meia de colabo
radores, técnicos e pessoal auxiliar
e moderna aparelhagem, incluindo
os computadores. É o que acon.ece
com esta obra do «Cenre Na.Ional
de la Recherche Scientifique».

Na segunda parte o autor dá a
conhecer alguns trabalhos lexicográ
ficos que estão em curso no Ins.rtu
to de Estudos Românticos da Facul
dade de Letras da Universidade de
Coimbra, no Centro de Estudos Filo
lógicos de Lisboa (desde 1979 Ins
tituto de Linguística) e na Academia
das Ciências de Lisboa.

Esta actividade no campo da le
xicografia vem demonstrar o grande
interesse, por parte de professores
e alunos das duas Faculdades por
este assunto, tendo vindo a recolher
-se bastante material lexical.

O autor refere -se, particularmen
te, à Faculdade de Le.ras de Coim
bra onde sob a sua orientação se
têm feito, desde 1942, teses e ou
tros trabalhos, sobre material dia
lectológico e etno-folclórico recolhido
em inquéritos linguísticos realizados
«in loco» em Portugal continental e
insular referindo-se ainda ao «Dicio
nário dos falares portugueses mo
dernos» em curso.

Completam a separata vários
anexos que ilucidam o texto e um
índice de autores citados de ma.érras
e de vocábulos.

ARQUEOLOGIA Número dois
Publicação do Grupo de Estudos

Arqueológicos do Porto, 1980.
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O Grupo de Estudos Arqueoló
gicos do Porto publicou o segundo
número da sua revista, dedicada à
arqueologia, número recheado de im
portantes trabalhos sobre a espe
cialidade.

Vítor Oliveira Jorge, director da
revista, começa por dizer que «a
melhor forma de defender o patrimó
nio é estudà-lo», isto é, apoiar a
actividade de investigação arqueo
lógica, investigação que, como em
qualquer outro domínio, terá sempre
de ter duas facertas, uma fundamen
tal, voltada para problemas de fun
do, e sujeita a programas de pesqui
sa, outra aplicada, basicamente con
sagrada à investigação dos monu
mentos e estações, e a escavações de
emergência.

Num outro artigo «Sobre uma
estrutura situada na periferia da Ma
moa 2 de Outeiro de Gregos, o mesmo
autor debruça-se sobre os motivos e
problemática da escavação daquela
mamoa, situada na Serra da Abobo
reira, Baião e que sob a sua direc
ção se vem escavando desde 1979.

Carlos Penalva escreve sobre a
«Ocupação mustierense na praia
tirreniana de S. Julião da Ericeira»,
artigo acompanhado de fotografias
do material recolhido.

Um inventário dos «Elementos
de adorno do Paleotico superior de
Portugal» é apresentado por O. da
Veiga Ferreira e Jean Roche, onde
os autores acrescentam algumas no
tas lucidatívas,

O mesmo Jean Roche fala-nos
ainda de «Algumas características
da indústria do Mesolítico Antigo de
Muge».

Susana H. Correia dá-nos uma
tentamva de abordagem económica
dos «Povoados Oalcotíticoe da Estre
madura Portuguesa», da primeira
metade do 3.º milénio A. C. em que
a agrícultura era a actividade mais
importante e a indústria limitava-se
ao fabrico de recipientes cerâmicos e
de utensílios em osso, de tecidos de
linho e à extracção de minério.

Eduardo da Cunha Serrão es
creve sobre «0 Complexo arqueoló
gico do lapiás de Negrais, em Sintra
onde nos dá conta de como foi des
coberto o complexo arqueológico de
Negrais, dando-nos o seu enquadra
mento no ambiente geológico regio·
na! e suas principais características.

«A necrópole do Tapado da Cal
deira, em Baião é-nos descrita por
Susana Oliveira Jorge que a esta
estação arqueológica tem dado muito
do seu 1tempo e aturada investigação
juntamente com seu marido, Vítor
Oliveira Jorge e colaboradores.

Carlos Alberto F'erreíra de Al
meida dá-nos a notícia da desco
berta de dois capacertes e três copos
em bronze, no lugar de Moldes, fre
gusia de Castelo de Neiva, no Con
celho de Viana do Casrtelo.

A notícia sob o título «Impor
tantes objectos em bronze de Cas
telo de Neiva», apresenta a fotogra
fia de um dos capacetes e o desenho
do outro e dos dois copos.

Do valioso sumário deste nú ·
mero ainda queremos salientar os se
guintes trabalhos que devem mere
cer a atenção dos interessados: «Co
nímbriga, cidade da Lusitômia», por
Jorge Alarcão; «Lúcio Mário» «Ca
prarices», por Justino Mendes de Al
meida; «F'íbula anular romana», por
Carlos Sanitas Marques; e «Métodos
de datação absoluta», por Maria de
Fátima Melo.

Notícias sobre Museus e Publi
cações recentes completam a revista.

«MANUEL MONTEIRO OU A
RFJ.PúBLIGA INVIÃVEL-De Victor
de Sá - Mínia 2." Série, Ano III,
n.' 4, 1980.

Neste artigo que o professor
Vítor de Sá escreveu na revisita «Mí
nia» de Braga, é evocada a figura
de Manuel Monteiro. homem ilustre
daquela cidade que foi político, este
ta e cientista de relevo nacional.
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Vítor de Sá, neste seu trabalho,
traçando ao longo de uma trintena
de páginas, o seu perfil biográfico,
acompanha-o desde a sua formatura
em direito em 1905 até 1948 quando
subscreveu o processo de propo
situra a entregar no Supremo Tribu
nal Administrativo.

Evoca-o quando, em 1910, ocupou
o cargo de Governador Civil de Bra
ga, segue-o na sua nomeação para
Juiz do Supremo Tribunal Adminis
trativo, em 1913, fixando-se em Lis
boa e dedicando-se aqui à política.

Nesta actividade é nomeado Mi
nistro da Justiça em 1914 e Mi
nistro do Fomento em 1915.

Desiludido com a política e com
os políticos seus correligionários
afasta-se deles e aceita o cargo de
Juiz nos tribunais Internacionais do
Egipto, onde chega a presidente em
1930, conservando-se naquele posto
duranrte dez anos, passando a apo
sentação em 1940· e regressando a
Portugal onde se manteve afastado
da política.

Com estas páginas evocativas,
Vítor de Sá presta homenagem a um
homem íntegro •e impoluto que pôs
sempre os interesses do seu país
acima de interesses partidários ou
particulares.

BEIRA ALTA Vol. XXXIX -
Fase. 3.º e 4.0 Trimestre, Viseu 1980.

Com escolhida colaboração a que
ja nos habituou, saiu mais um nú
mero desta excelente revista regio
nalista do distrito de Viseu.

A história, a etnografia e a arte
da Beira têm aqui o seu repositório
autêntico e fiel.

Neste número salientamos os se
guintes trabalhos: «A Igreja de San
ta Maria de Almacave», da cidade
de Lamego, por F. J. Cordeiro Laran
jo, excelente estudo monográfico da
igreja paroquial da freguesia de AI-
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macave, baseado nos manuscrios das
Casas do Despacho das Irmandades.
outros livros e informações de vários
investigadores; Alexandre Alves con
tinua o seu extenso trabalho sobre
«Artistas e Artífices nas dioceses de
Lamego e Viseu»; Matos Duque evo
ca a «Batalha do Buçaco» em 8 subs
tanciais e elucidativos capítulos; Os
«Barristas Populares de Ribolhos»,
de Castro Daire, são-nos apresenta
dos por Alberto Correia que acorn
panha o seu trabalho com uma série
de fotografias de barros de Mestre
Albino e Mestre Zé Maria; A. de
Almeida Fernandes continua a apre
sentar-nos o «Livro das Doações da
Salzeda»; a história de algumas fa
mílias da Beira que se distinguiram
por qualquer modo é-nos dada atra
vés de «Gente da Beira - Subsídios
para o seu estiuio»», por António
Machado de Faria, finalmente o P.e
Alberto Poças Figueiredo fala-nos
em «A Pena», do antigo território
de Penafiel de Covas.

Notas sobre achados arqueológi
cos no distrito, evocação de ilustres
beirões que deixaram já este mundo
e outras notícias completam este vo
lume.

REVISTA PORTUGUESA DE
FILOLOGIA - Vol. XVII - Tomos
I e II. 1975-1978. Faculdade de Le
tras da Universidade dei Coimbra.
Instituto de Estudos Românicos.

iDirigido pelo professor jubilado
da Faculdade de Letras da Univer
sidade de Coimbra, dr. Manuel de
Paiva Boléo, J*iiu, em devido tempo,
o presente volume que, como é ha
bitual, contém estudos valiosos sobre
os vários campos da linguística.

Abre o grosso volume (1.398 pá
ginas), com o estudo «Breve intro
duction à la sociolimguistique», de
Willy Bal onde o autor analisa as re ·
lações entre linguagem 'e sociedade
e que tinha sido tema duma confe
rência promovida nas Faculdades de
Letras das Universidades de Lisboa,
Porto e Coimbra; Clarinda Azevedo
Maia apresenta o seu Importante e
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vasto trabalho «OS Falares do Al
garve (Inovação e Conservação)»,
e que consta de quatro capítulos -
fonética, morfologia, sintaxe, e es
trutura lexical da província - e aín
de um outro final de conclusões. Fala
ainda a outra da inovação e conser
vação nos falares algarvios, das afi
nidades entre o Algarve e o Baixo
-Alentejo, de particularidades do fa
lar minhoto comuns ao Algárve e a
uma zona do Baixo-Alentejo e ainda
do problema da influência espanhola.

Completam o trabalho trinta e
dois mapas com a distribução de
factos de natureza fonética, morfo
lógica e lexical.

Segue-se uma «Nota lexiológica
sobre Alcanfôr (Não Alcânfor)», de
Joaquim da Silveira e concluiu-se o
trabalho «0 Vocabulário Marítimo
Português e o Problema dos Medi
terranis-mos», de Ana Maria Simões
da Silva Lopes e de que já foi publi
cada a respectiva separata.

'I'rata-se, como já tivemos ocasião
de nos referirmos noutro local, de
um trabalho de investigação de gran
de alcance etno-Iínguístíco sobre o
litoral português (nomes de barcos,
redes, apetrechos de pesca, etc fa
zendo ainda o confronto entre o li
toral algarvio e a costa ocidental.
evidenciando por um lado a origina
lidade algarvia, e apontando, por
outra, a influência de outros povos
na linguagem do Algarve, como os
da região de ílhavo, Aveiro e
Murtosa, a influência americana,
através da pesca do bacalhau, a in
fluência árabe e espanhola.

No último capítulo esboça as re
lações entre Portugal e o Mediterrâ
neo.

Manuel de Paiva Boléo apresen
ta a sua comunicação lida no XIII
Congresso Internacional de Linguís
tica e de Filosofia Romanas, na Uni
versidade de Lavai, de Québec (Ca
nadá), realizado de 29 de Agosto a
5 de Setembro de 1971, e cujo título
é o seguinte: «Le Matériel de L'I.l1.B.
Et Quelques Etudes de Oomparaison

avec L'«Atlas Linguístico de la Pe
nínsula Ibérica Et L'«Atlas Prévio
Dos Falares Baiwno.s».

A sua inclusão neste volume de
ve-se ao facto, segundo nos escla
rece o autor, de que até 1976 as
Actas do Congresso ainda não ti -
nham sido publicadas, e que também
os mapas que ilustram a comunica
ção não seriam reproduzidas nas rere
ridas Actas.

Esta comunicação é acrescenta
da agora com algumas addenda e
novas referências bibliográficas.

O conhecido linguista Joseph M.
Piei apresenta um texto refundido de
uma sua palestra pronunciada, em
Janeiro de 1971, em Coimbra, du
rante uma Semana Galego-Portugue
sa, organizada por M. Rodrigues
Lapa. - «Uma Antiga Latinidade
Vulgar Galaica Rejlectuia no Lé
xico comum e T'oponimico de Entre
-Douro-Bi-Minho e Galiza».

Seguidamente concluiu-se o tra
balho de Graciete Nogueira Batalha
sobre o «Glossário do Dialecto Ma
caense». O estudo completo abrange
mais de quatrocentas palavras ou
expressões características de Macau
que ela procurou em textos do século
XIX.

E o volume continua com ex·
tensas e elucidativas recensões críti
cas sobre livros e publicações da
especialidade, relação de publicações
recesídas e noitas bibliográficas; uma
secção «ln Memorían», onde se evoca
a memória de vários professores lin
guístas e etnógrafos (Bergt Hassel
rot, Dr. Manuel Paulo Marta, Dr. Her
naní Cidade, Luis Chaves, Dr. Fritz
Trüger, Dr. Jorge Peixoto, Dr. Gui
lherme Braga da Cruz e Dr.• Maria
Palmira da Silva Pereira); Notícias
e Comentários e Vida do Instituto
de Estudos Românicos, pelo dr. Ma
nuel de Paiva Boléo. Vários índices
remissivos completam uma revista
que se tem imposto nos meios cultu
rais, pelo seu rigor científico.
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CAMINIANA Ret;ista de Cul-
tura Histórica, Literária, Artísi'ica,
Etnográfica e Numismática, n.º 3 -
Ano II - Caminha -Dezembro de
1980.

Com o mesmo excelente aspecto
gráfico dos dois primeiros, publi
cou-se mais um número de «Cami ·
niana» que apareceu para estudos e
documentos relativos não só ao Con
celho de Caminha mas também de
toda a Região do Alto Minho.

Neste volume comemora-se o
Quarto Centenário da Morte de Luís
de Camões com textos de Serra Car
valho («Os Lusíadas e a Astronomia
dos Lusíadas e «Recordando o 1.º
Centenário do Nascimento do Prof.
Dr. Luciano António Pereira da Sil
va») e do dr. Bento Coelho da Rocha
(«No Centenário do Prof. Dr. Luciano
Pereira da Silva»,

Nestes textos são evocadas as fi
guras de Luís de Camões e do dr.
Luciano Pereira da Silva que, nas
suas obras científicas se debruçou
sob a astronomia dos Lusíadas.

O Dr. Lourenço Alves fala-nos
de alguns «Aspecios da Cultura Cas-
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treja no Alto Minho», caracerizando
esta cultura, descrevendo, de uma
maneira geral, os Castras, as suas
casas, os seus habitantes, a sua
forma de vida, costumes, religião, fol
clore, que influenciaram muito o
«ambiente rural minhoto nos séculos
seguintes.

«Fontes e Outras Ãguas de Vila
relhos» é um trabalho curioso de
Torcato Augusto Correia que nos
descreve as fontes, minas e águas
daquela freguesia, dando de cada uma
delas notas históricas, línguis.Icas
e etnográficas.

O Dr. Francisco Sampaio apre
senta um estudo de história econó
mica -- «Análise crítica de preços
dos cinco mercados reguladores (Via.
na, Caminha, Arcos, Monção, Ponte
de Lima, entre 1858-1868», dando
uma perspectiva dos aspectos econó
micos do l.º quartel da 2.• metade
do século XIX em Portugal.

Alguns «Caminhenses Ilustres»
são evocados por Manuel Artur Nor
ton, completando o volume pela
transcrição da rubrica «Da Villa de
Caminha», ínserta na «Corografia
Portuguesa», do Padre António Car
valho da Costa.
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