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O CONCELHO DE ESPINHO

- Notas do Seu Passado Medieval

(Séculos IX-XVI)

pelo Pr:if. ARLINDO DE SOUSA

Este estudo deveria ser precedido ·de outro, pelo menos, a respeito
do passado espinhense pré-romano, romano e rornano-suevo-qodo-áraba.
e, como primeiro marco, na imensidão do tempo, deveriam ser consi
deradas as quatro letras que compõem Anta, pequenina palavra de
grande alma, moimento ou memória de fundo neolítico ou eneolítico
com mui expressiva continuidade através da idade dos metais (cobre,
bronze e ferro) e com bem vincada presença no seio da civilização
romana e pós-romana. Mas, na verdade, de Anta e de outras constru
ções pré-históricas e prato-históricas já temos falado em outros traba
lhos. Para o estudo de Anta (Anta, de Espinho, e de antas em geral,
com numerosos derivados) vejam-se os nossos trabalhos: Antiguidades
do Concelho da Feira. Langóbriga, no Arquivo do Distrito de Aveiro,
vai. VII 1, Coimbra, 1942; e separata; Umica. Região do Município da
Feira, no Arquivo do Distrito de Aveiro, vai. XX, Aveiro, 1954; e sepa
rata; Estudos de Arqueologia, Etnologia e História. Antiguidades do
Município de Gaia, Rio de Janeiro, 1957; Estudos de Língua Portuguesa
- Toponímia, Arqueologia, Etnologia, São Paulo, 1960; Toponímia Ar
queológica de Entre Douro e Vouga (Separata da revista «Letras», n .º 11,
da Faculdade de Filosofia, Curso de Letras, da Universidade do Paraná,
Curitiba, 1960); Povoamento Medieval de Entre Douro e Vouga, Lisboa,
1961. De antas, em geral, tratam E. Cartailhac, Les Âges Préhistoriques
de /'Espagne, 1886; Leite de Vasconcelos, Religiões da Lusitânia, 1,
1897; G. Wilke, Die Sudwesteuropaische Megalith, 1912; H. Obermaier,
Die Dolmen Spaniens, 1920; Bosch Gimpera, La Arqueologia Prerromana
Hispanica, 1920; Vergílio Correia, O Neolítico de Pevie, 1921; Mendes
Correia, Os Povos Primitivos da Lusitânia, 1924. Sobre outras fontes
veja-se, sobretudo, o nesse trabalho Estudos de Língua Portuguesa -
Toponímia, Arqueologia, Etnologia, São Paulo, 1960. Com diversos
aspectos gráficos surge anta, do concelho de Espinho, na toponímia
medieval: Amta, Anca, Anta; e Antha, na região de Entre Douro e Vouga,
mas não com referência a Espinho: «Porteiam de Antha», «Pedram de
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dante bibliografia acerca da sua origem e significação: «areal», «cam
pina ou planície baixa», «planície arenosa e desértica», trindade de
sentidos que convêm a Paramos, do concelho de Espinho. Aos estu
diosos, ofereço-lhes, aí, longo texto. Sobre a etimologia de fundo não
erudito veja-se, além desta fonte, outro estudo nosso, O Povo e a
Origem Histórica e Filológica de Algumas Povoações (na revista
«Letras», n.º 10, da Faculdade de Filosofia - Curso de Letras, da Uni
versidade do Paraná, Curitiba, 1959, pág. 84). Sobre a vida medieval
de Paramos, veja-se, também, Povoamento Medieval de Entre Douro
e Vouga, Lisboa, 1961, págs. 35, 67. De aparência pré-latina são Bence,
Boube, Briguido, Ferpe, Forma {base hídrica), Portucalo, Raia, Rancada,
Repinco e Ratão, ·atrás norneados.

De Espinho, Gulhe, Lagoa, Paramos, Silvalde, e outros lugares
do concelho, com vida medieval, já falámos em Povoamento Medieval
de Entre Douro e Vouga (págs. 25, 41, 63, 71). Sobre a etimologia
popular e erudita de Espinho vejam-se O Povo e a Origem Histórica
e filológica de Algumas Povoações (págs. 80-81 ) , e Origens Históricas
e Filológicas, de Expressão Popular, de Algumas Povoações e Locais
(Revista de .Portugal, vol. XXVI, Lisboa, 1961, págs. 471-472).

Este estudo comporta, portanto, documentação já por nós publi
cada em diversos trabalhos e outra ainda não editada, extraída, em
parte, não em sua totalidade, de obra que estamos a preparar, bastante
longa, com ·aepígrafe Toponomástica Medieval de Entre Douro e Vouga
(Séculos IX-XVI) - Fontes para a História dos Concelhos e Freguesias
Douro-Vouguenses - Subsídios, que abrange os concelhos de Águeda,
Albergaria, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva. Espinho, Estarreja, Feira,
Gaia, Gondomar (freguesia da Lomba), Oliveira de Azeméis, Ovar, São
João da Madeira, Sever do Vouga e Vale de Cambra. Todos os muni
cípios dúrio-vaucenses estão bem documentados medievalmente; e,
até, se movimentam nos séculos mais recuados, em que se situa o
nosso estudo, povoações que, ainda hoje, são bem pequenas, coma
Guecemar e Quecemar, de Sandim, concelho de Gaia (hoje Gaçamar)
(ano de 1112); Ollariolos, de Pedroso (hoje l.eirós ) (ano de 1097);
Taunz, de Avanca e de Estarreja, concelh.os de Estarreja e Oliveira de
Azeméis (hoje Tonce) (ano de 1097); Uequo, de Macinhata do Vouga,
concelho de Águeda {hoje Beco) (ano de 1282).

Apresentamos os lugares por ordem alfabética e não cronológica.
É fácil coordená-los por ordem de idade. Auille, por exemplo, iniciaria
a série, pois surge, com referência à lagoa de Paramos-Esmoriz, no ano
de 897 (Charta fundationis et dotis qaurundam ecclesiarum inter flu
mina Durium et Uaugam, in Dipl. et Chart., 12).

Mas, como dissemos, opomos à ordem do tempo a ordem das
letras do alfabeto, porquanto oferece vantagens aos consulentes:
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AMTA (parochia). O mesmo que Anta. Vede Anta,

15-17. ANCA (parochia, ecc/esia). O mesmo que Anta. É esta
grafia Anca que se vê em Fortunato de Almeida, História da Igreja em
Portugal, Coimbra. 191O, tomo 11,págs. 609-616 - Appendice Número 1,
com a epígrafe «Catalogo de todas as Igrejas, Commendas e Mosteiros
que havia nos Reinos de Portugal e Algarves, pelos armes 1320 e 1321,
com a lotação de cada uma d'ellas, Anno de 1746 - Reproducção do
manuscrito n.º 179 da Biblioteca Nacional de Lisboa». A grafia do
original é do século XVIII. Fortunato de Almeida ora dá a ortografia
actualizada, quando pode identificar os lugares, ora oferece a ortografia
do manuscrito, quando não pode identificá-los. Com respeito a Anta,
do concelho de Espinho, não andou muito bem, como se vê, em virtude
de ter escrito Anca. O estimado historiador deixou passar Avença, por
Avanca; Belpilhares, por Gulpilhares; Eulonte, por Grijó; Hermeriz, por
por Prozelha (hoje povoação da freguesia de Mosteirô, feira); e Pridelo
Esmoriz; Pereqra, por Pereira (São Vicente de Pereira, Ovar); Porgillo,
por Pindelo (freguesia do concelho de Oliveira de Azeméis). Vamos
fazer uma pequena descrição do documento. Por uma bula, dada em
Avinhão, a vinte e três de Maio de 1320, o Papa João XXII concedeu
ao Rei D. Dinis, pelo espaço de três anos, a décima parte de todas as
rendas eclesiásticas de seus reinos, para um subsídio da guerra contra
os Mouros, excluídos as Igrejas, Comendas e Benefícios, pertencentes
à ordem de São João do Hospital de Jerusalém por os seus professos
se empregarem, continuamente, em operações militares contra os mes
mos mouros. Nas averiguações feitas na Terra de Santa Maria foram
taxadas em determinado número de libras as seguintes igrejas do
concelho actual de Espinho: S. Martinho de Anca, 40 libras; S. Tirso
de Paramos, 60; Silvade, 70; Guetim, 30; S. Mamede de Gandara, ·a
paróquia menor. 25; ao todo 225 libras.

ANTA (ui/la, monasterium). «... dedit pater meus in casamento
medietate integra de ui/la pausa ta et post obitum ipsisius (sic) pater
meus abuerunt mecum meos germanos barra/ia... obtinente comite
menendus prolix lucitu sancta maria ... in ipso concilio ... ut dedissent
duas partes de ipsa hereditete ad cimiterium sancti martini episcopi
et sancti saluatoris et sancte marie uirginis et santca marina et sancta
christina et sancti michaeli arcangeli qui fundata est in ui/la anta .
damus et concedimus ... duas partes de ipsa medietate uifla pausata .
et suas lareas que habemus in ui/la sancta cruce ... et est ipsa ui/la
sancta cruce ... et est ipsa ui/la subtus alpe mons sagitella territorio
portugalense discurrente ribulo que dicent lagona usque se infundit in
mere» (Doação de 1037, nos Dipl. et Chert., 296). O documento
nomeia como padroeiras do mosteiro de Anta o Bispo São Martinho,
Santa Maria Virgem, Santa Marinha, Santa Cristina e São Miguel
Arcanjo. Na doação figura a vila de Pousada, em Nogueira da Rege
doura. A actual Pousadela, desta freguesia, marca a sua presença,



O CONCELHO DE ESPINHO - NOTAS DO SEU PASSADO :'.VIEDTEVAL 13

já no reinado de D. Dinis: «Sam Xpouam de nogueira e no lugar que
chamam pousadela», no «Rol das [Freeguesias dos Julgados da Terra
de Santa Maria da Feyra, em que se paga e em que se nom paga por
tagem]», inquirição e.fectuada por mandado de D. Dinis, ano de 1288
(Corpus Codicum ... , 1, págs. 536, segs.); e, mais tarde, no «Foral de
O. Manuel I dado à Vila da Feira e à Terra de Santa Maria», ano de 1514,
no titulo de «Mozellos», e com muita razão. Pousada e Pousadela são
termos da administração pública portuguesa medievai e são por nós
estudados no trabalho Povoamento Medieval de Entre Douro e Vouga,
Lisboa, 1961, pág. 68, e em outros trabalhos. A doação dá mais leiras
na vila de Santa Cruz, ·de Silva/de, situada nos baixos do alpe (vocábulo
pré-latino, do celta ou celta-lígure, muito achadiço na região alpina), ou
monte de Seitela, também conhecido por Murado, na freguesia de
Mozelos, por onde corre o rio da Lagoa (lagoa de Paramos-Esmoriz)
que leva as suas águas ao mar. A baralha, contenda ou pleito judicial
dirime-se no foro tradicional de Santa Maria, em Vila da 'Feira. No
longínquo passado, de há 926 anos, como em nossos dias! Santa Maria
é vila da Feira, cabeça da Terra de Santa Maria. - ANTA (2) (ui/la
monasterium ): «... cuius baselica fundata est in ui/la quam uocitant
anta quam fundauit tudeildus abbas una cum tratribus suir ... in uilla anta
subtus alpe mons sagitella» (Carta de Abril de 1038, de testamento
da vila de Ama, ex Livro Preto da Sé de Coimbra). O documento atribui
a fundação do mosteiro de Anta ao abade Tudeildo, «apenas com os
seus irmãos». Como elemento órico de limite figura, outra vez, o alpe
Seiteila, na freguesia de Mozelos. - ANTA (3) (hereditates, eciste
rium): « ... de ipsis hereditatibus de anta ... terciam de ipso acisterio anta
cum cunctis adiectionibus suis ... » («Placiti agnitio», ano ·de 1038, nos
Dipl. et Chart., 299, ex Livro Preto ... ). Observe-se, neste documento,
o termo acisterium (sinónimo de monasterium) paralelo a baselica,
do documento anterior, e cimiterium, do penúltimo (ano de 1037). -
ANTA (4) (ui/la, monasterium): «... et de acisterio anta ... Et ibi adici
mus acisterium anta uocabulo sancti saluatoris et sancti martini epis
copi ... et uilla de pausata ... de anta ... » (documento de 1045, Dipl. et
Chart., 342). Precioso documento de três diplomas: Pacti cartula; Carta
dimissionis; Carta pacti uel placiti, ex Lixro Preto da Sé de Coimbra.
Surgem como patronos do mosteiro de Anta São Salvador e São Mar
tinho Bispo De novo, Pousada, de Nogueira da Regedoura, se associa
a Anta. - ANTA (5) (ui/la, locus): «... ln ceresedo ... ln ui/la de anta
quanta ibidem abuit nastro auio domno ero illa ·media que uenit nobis
in portione con nastros fratres ... Item in anta creditate que fuit de
sesnando integra ... » (Longo documento de inventário dos bens rurais
de D. Gonsalbo e D. Flamula, de 1050, nos Dipl. et Chart., 378, do car
tório do mosteiro de Pedroso). Só transcrevemos o texto resumido,
referente a Anta. Observe-se que só damos parte dos textos pertinentes
ao concelho. O nosso trabalho é, sobretudo, de colheita das fontes
para que nelas se baseiem os historiadores locais. No inventário das
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propriedades dos inventariantes está contido Cerzedo, freguesia do con
celho de Gaia, e outras terras nas imediações, como Alheira (Pedroso),
Leirós (Pedroso), Seixezelo, Travanca (Feira), Vila Cova (Sandim
ou Pedroso), e, novamente, Santa Maria, 'com referência a acção judi
cial no tribunal de Vila da Feira. -ANTA (6) (locus): «... et media
de paramio exceptis octaua, et que michi cadeuit de parentela . media
de anta et media de trauanca». (Outro documento de inventário dos
bens rurais de D. Gundi.saluo iben Egas e de D. Flamula, de 1077, nos
Dipl. et Chart, 549, do cartório do mosteiro de Pedroso). Entre os
bens inventariados figuram os de Anta e Paramos. Travanca é do con
celho da Feira. -ANTA (7) (locus): «... in ui/la spino subtus alpe
mons sagitella discurrente ri bulo ui/ar probe litore maris ... ui/la ian
nominada spino ... damus ad uos ipsa ereditate per suis locis uicos et
terminas antigos comodo esparte con brito et con cercedo et de alia
parte con anta». (Documento de 1080, nos Dipl. et Chart. 585). ·Este
documento já foi por nós transcrito em Povoamento Medieval de Entre
Douro e Vouga, Lisboa, 1961, pág. 15. O documento é fonte da vila
de Spino cujo assento corresponde quase ao solo da Vila de Espinho,
de hoje, mais ao Norte, mais ao Sul, pouco interessa o facto. O nome
devém do latim spinus, arbusto espinhoso, muito abundante nos areais
e dunas douro-vouguenses. Espinho é, também, povoação de São Félix
da Marinha que progrediu menos que Espinho, do Sul. Aparece, contudo,
em documento bem marcante, «Inquirições de D. Dinis», no título de
Sam Fellizes, isto é, São Félix da Marinha (Corpus Codicum , ,1,
pág. 175), com a grafia Spino, e, possivelmente, em outros. Mais uma
vez surge o linde órico alpe mons sagitella, hoje o monte de Seitela,
de Mazelas. Aparecem, outrossim, Brito e Cerzelo, lugar e .freguesia.
O ribeiro Uilar é testemunho firme de romanização da área do docu
mento. - ANTA (8) (parochia, ecclesia): «Anta». ano de 1220. A
informação é das «Inquirições de D. Afonso li na Terra de Santa Maria»,
no ano de 1220, ou pouco depois, «De Hereditatibus Ordinum in Terra
de Santa Maria», lista de paróquias da ·diocese do Porto. Veja-se
P." Miguel de Oliveira, «Inquirições de D. Afonso li na Terra de Santa
Maria», no Arquivo do Distrito de Aveiro, vai. 11,págs. 71-74. As razões
dessas inquirições (entre outras, cindir o aumento da propriedade ecle
siástica, para que não fosse prejudicado o património real, averiguar
«a natureza das diversas propriedades, dos· direitos senhoriais e dos
padroados de igrejas e mosteiros», como escreveu Alexandre Hercu
lano), vem expostas no precioso estudo do.P.> Miguel de Oliveira. -
ANTA (9) (ecclesia, parochia): «Anta», ano de 1260, no Censual do
Cabido da Sé do Porto, no título, «De Testamentis et Capei/is», pág. 396.
-ANTA (10) (parochia): «Anta», em documento de 19 de Março de
1284, com o título «Estormento de como foy entregue per mandado
de/Rey ho Crasto douuil e a ssa Vil/a de Siluadi com as Deuisoões per
hu parte», no Corpus Codicum ... , 1,pág. 394. Ao documento já aludimos
no trabalho Povoamento Medieval .. ., pág. 71, a respeito de Silva/de
que, aí, aparece. sob as formas de Siluade, Siluadi e Siluadj. Outros
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topónimos valiosos podem, aí, ser encontrados: Castro douuil e Crasto
Douuil, na região da lagoa Paramos-Esmoriz, Egreijoo (Grijó), Lagoa,
Loureyro Mamaã Terrenha, Moynho de Pedra, Outeyro do Moynho, Rio
Mayor, Silgueiros, Terra de Sancta Maria, Vai/e do Porco e Vinhas dos
Moyos. -ANTA (11) (parochia, ecclesia): «Ecclesia Santi Martini de
Anta», no Censual do Cabido da Sé ao Porto, cap. «Igrejas do Arce
diagado da Terra de Santa Maria», na «Ultima Pars Libri Primi», pág. 552,
informação baseada nas «Inquirições do Rei D. Dinis». Cf. o capítulo
De Diuisionibus, pág. 493, segs., onde se vêem Anta e Santa Cruz, de
Silva/de. - ANTA ( 12) ( ecclesia): «Ecclesiam Sancti Martini de Anta»,
ano de 1320, em P.• Miguel de Oliveira, Igrejas na Terra de Santa Maria
no Ano de 1320, no Arquivo do Distrito de Aveiro, vol. VI págs. 284-288.
Cf. o «Rol das [Freeguesias dos Julgados da Feira... j »,elaborado por
Fernão Lopes e baseado nas «Inquirições de D. Dinis», do ano de 1288,
no Corpus Codicum ... », 1, pág. 536, segs. -ANTA (13) (parochia):
«... Foral dado à Vila da Feira e à Terra de Santa Maria pelo Rei D. Ma
nuel I», ap. A. G. da Rocha Madahil, Forais Novos do Distrito de Aveiro,
no Arquivo do Distrito de Aveiro, vol. V, pág. 108. -AMTA (15)
(parochia): «demte», nas «Inquirições de D. Afonso Ili», de que já falá
mos em Estudos de Língua Portuguesa. As designações Santa Maria,
Civitas, Terra de Santa Maria e Feira, Rio de Janeiro, 1956, pág. 20.
Estas mesmas «Inquirições» incluem as paróquias de gilvaldi (Silva/de)
e paramos (Paramos). -AMTA (16) (parochia): «Amta de Ermujaes»,
no «1Foral» referido de D. Manuel 1, ano de 1514. Cf. o «Foral da Terra
de Ovar», outorgado pelo mesmo monarca, no mesmo ano de 1514,
onde se vê «Amta». -AMTA (17) (parochia), ano de 1527, no
«Censo da População de Entre Douro e Vouga no Século XVI», ap.
Povoação da Estremadura no XVI Século, no Archivo Histórico Portu
guez, vol. VI, 1908, Lisboa, 1908, pág. 276, no título «A Vila da Feyra».
- HANTA (18) (ui/la, ecclesia): «... et sancti martini episcopi et con
fessorum coram baselica fundata est ui/la quos uocitant hanta prope
littore maris... offerimus et confirmamus uel testamento facimus de
ui/la nostra ... pausada et sancta cruce quos diuide inter ui/la pa/aciolo
et sisualdi et lagona usque in littore maris per suis locis et terminis
antiquis» (Testamentum factum, em 1043, Dip!., 325, ex Livro Preto da
Sé de Coimbra). O documento insere, na companhia de Anta, as mes
mas vilas que ·a acompanham, acima, de Pousadá (Nogueira da Rege
doura) e Santa Cruz (Silva/de). Há referências, também, a Sisualdi
(Silva/de) e a Lagona (Lagoa). Palaciolo). Palaciolo é elemento de roma
nização, de entrelaçamento de civilização romano-goda, e deverá corres
ponder-lhe, hoje, Peçõ, e com dificuldades linguísticas, Paço. Vimos,
entanto, acima, que há Caminho do Paço Velho, Horta de Paços, Leira
Grande de Paços, Leira Pequena de Paços, Paço, Paço Velho, Paços
e Sobre Paços, em Anta. Conseguimos, pelo menos, identificar Caminho
do Paço Velho, um pouco ao norte da capela de Nossa Senhora de
Lourdes, quase na continuação da Rua 33, onde ficam. também, várias
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leiras denominadas Paço. Parece. na verdade, que o local está em rela
ção com o velho senhorio medieval.

.AU ltLE (lacuna): «... ui fia de ermoriz que est circa lagona de
euille», ano de 897 (Charta fundationis et dotis quarundam ecclesiarum
inter flumina Durium et Uaugam, nos Dipl. et Chart., 12). Acerca de
possível relação linguística entre Auille, Auiul, Auuil, Obile, Ouibil,
Ouile, Ouuil e Ubile com Gulhe, nome ·de uma povoação silvaldina, actual,
falamos, desenvolvidamente, em Povoamento Medieval de Entre Douro
e Vouga, Lisboa, 1961, págs. 17, 58. A base au (=av; variantes ob- e
ub-) poderá ser a que se vê em muitos topónimos portugueses, espa
nhóis, franceses, ingleses, etc., com a significação de «água». Vede, a
respeito do assunto. o meu trabalho Onomástica Pré-Romana: O Nome
Aveiro, no Arquivo do Distrito de Aveiro, vai. XXVI 1, Aveiro, 1962; e
separata. - AUIUL (2) (lacuna): «... in uilla que uocitant ualer in loco
predicto sancto ihoane subtus mons sauto rodundo discurrente lagona
de auiul prope casteflo sancta maria ... ». ano de 1123. do Livro Preto,
fl. 165, ap. P." Miguel de Oliveira, Arquivo do Distrito de Aveiro, vai.
111, pág. 103. O documento é fonte, também, além da lagoa de Paramos
-Esmoriz, de São João de Ver, Souto Redondo, na área da mesma fregue
sia, e Castelo de Santa Maria (hoje Castelo de Vila da Feira)-AUUIL(3)
(lacuna): «... dedit aliam ecclesiam in lagona de Auuil uocabulo sancta
cruce ... ». documento do século X. de ano não bem definido (Donatio
amplíssima regis Ordonii episcopo Gomado et Monasterio de Crestuma
facta. Ex codice, qui titulum «Livro Preto da Sé de Coimbra», nos Dipl.
et Chert., n.º 25, pág. 16; aí com a data de 922). A respeito da data deste
valiosíssimo documento do Rei Gamado e mosteiro de Crestuma, veja-se
o meu Povoamento Medieval de Entre Douro e Vouga, Lisboa, 1961,
pág. 55, nota 191. Além da lagoa de Paramos-Esmoriz, o documento
insere Santa Cruz, de Silva/de. - OBILE (4) (mons, castrum): « in
ui/la ermorizi et cortelaza subtus castro de obilo discurrente tibulo
mediano ... quomodo diuidet cum uilla pariamio uilla mazaneda», ano
de 1013 (?), nos Dipl. et Chart., 220, pág. 134. O documento é fonte,
também, de Paramos, do concelho de Espinho, e de Esmoriz, Cortegaça
e Maceda, do concelho de Ovar. Há, outrossim, referência ao potamó
nimo rio Meão que corre na área descrita. - OBILE (5) (castrum):
«... in uifla ermorizi subtus castro de obile discurrente ri bulo peremio»,
ano de 1056, nos Dipl. et Chert., 399. O documento nomeia, além do
castro de Obile, o rio Paramo(s). - OUIBIL (6) (castrum): «... et
facimus Kartula benefactis de ereditate ... que abemus de rrio pariamio
usque usque l.sic] rio de Sparago de mazaneta et abe ipsa ereditate
iacentia subtus castro ouibil prope litore marís », ano de 1055, Dipl.
et Chert., 394. Sobre a toponímia da região da Lagoa veja-se o meu
Povoamento Medieval de Entre Douro e Vouga, pág. 58, nota 272; antes,
Antiguidades do Concelho da Feira. Langóbriga, Coimbra, 1942, pág. 38.
De novo surge o rio Paramo(s) e, além deste, o rio de Espargo de
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Ma.ceda, que banha as duas freguesias, Espargo, do Concelho da Feira,
e Maceda, do concelho de Ovar. O rio de Paramos é também conhecido
pelos nomes de Maior, Lagoa e Lagoa de Ovil. Nasce por Lourosa e
Mazelas, do concelho da Feira. Corre para a Lagoa de Paramos-Esmoriz.
Para esta lagoa corre, também, o rio Espargo de Maceda ou só rio
de Espargo ou rio de Maceda, também conhecido pelos nomes de rio de
Lourido (em Espargo) e Lambo. Nasce, creio, em São João de Ver.
Ao Lambo junta-se o Cortegaça que tem a sua nascente, também, em
São João de Ver, e toma os nomes de Própria, Mourão e Meão. -
OUILE (7) (castrum): «... in ui/la ermoriz subtus castro ouile discurente
ri bulo maiore prope lidore meris», ano de 1076, Dip/. et Chart., 535. O
documento apresenta novo rio, de nome Maior, na área de Silva/de e
Paramos, que aparece, mais duas vezes, na área de Silva/de e Paramos,
que aparece, mais duas vezes, em 1284, com as grafias Rio Maior e Rio
Mayor, respectivamente, nos instrumentos de justiça «Como El/Rey
D. Denis vençeo per sentença o Jogar de Siluadi ao Abbade de Pedroso»
(Corpus Codium ... , 1, págs. 392-393); e «Estormento de como foy
entregue per mandado de/Rey ho Crasto douuil e a ssa Vil/a de Siluadi
com as Deuisoões per hu parte» (Corpus Codicum ... , 1, págs. 3 3-394).
- OUUIL (8) (castrum): «Cresto Douuil» e «Crastro douuil», nos dois
instrumentos de justiça, referidos em o número anterior, ano de 1284.
A respeito do castro que surge com os adjuntivos Obile, Ouibil, Ouile e
Ouuil grafias paralelas umas às outras, devenientes todas de uma base
comum, ob- (ou ou-, igual a av-), variante de au-( =av-), com a signifi
cação de «água», veja-se o meu trabalho Antiguidades do Concelho da
Feira. Langobriga, Coimbra, 1942, pág. 38. Pedro A. de Azevedo acha
provável que o castro corresponda ao actual monte de O Murado;
outrossim, entende que o adjuntivo Obile, Ouibil, Ouile e Ouuil é de
origem latina e significa «curral de ovelhas» (O Archeologo Português,
vai. 111, págs. 139-140). Creio que entre Obile, Ouibil, Ouile, Ouuil e
Auille, Auiul, Auuil e Ubile (assim grafado como lagoa) há relação
linguística: a base comum referida «água». Talvez o castro não se identi
fique com O Murado, de Mozelos, rnaa com algum monte de Silva/de
ou de Paramos ou, ainda, de Esmoriz. Os Silvaldinos e os Paramenses
cultos poderiam ajudar-me a localizá-lo. Tenha-se em consideração que
há, mesmo, Alto do Castelo, Castelo, Picadeiro sio Castelo, Crasto, Oli
veiras de Castro, Ribeira de Baixo do Crasto (ou Castro), Ribeiro de
Cima do Castro, Ribeiro de Cima do Castro, em. Paramos; Cresto, Cris
teja de Fora, Sargaço da Cristeja, Sargaço da Cristeja de Fore, Talho da
Nascente da Cristeja em Silva/de. Por que não se realizam umas pequenas
escavações nos locais? -Ubile (9) (lacuna): «... discuremte ribufo
lagona de Ubile ... », ano de 1057, nos Dip/. et Chart., 404.

AUIUL (lacuna). Vede Auil/e, 2.

AUUIL (lacuna). Vede Auille, 3.
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CAÇUFFAS (locus), Caçufas marca a sua presença, em 1514,
sob a forma Caçuffas, no «Foral outorgado pelo Rei D. Manuel! I à Vila
da Feira e à Terra de Santa Maria», na rubrica «Nogueira», com refe
rência a Nogueira da Regedoura.

CARUALIALE (/ocus), em documento de 1099, nos Dipl. et Chert,
902, ex Livro Baio Ferrado. Hoje, Carvalhal, de Guetim ou de Anta.
Vede o texto em Getim, 11.

ERMOGENES (ui/la): «... et inter ui/la palaciolo et ermogenes
ecclesia uocabulo sancto mametis cum suos dextras íntegros», documen
to do século X (Dipl. 25, pág. 16), o mesmo de que falamos acima, a
respeito de Auille, 2, de data não bem precisa. O texto diz que, nos
bens doados, se inclui ·a iqreja de São Mamede com os seus passais
completos que se situa entre a vila de Paçô e a de Esmojães. Anta pode
sentir muito orgulho de possuir tão velhos pergaminhos eclesiásticos -
igreja já no século X - e com história ligada ao governo do Rei Ordenho.
ao bispo resignatário da sé de Coimbra, D. Gamado, e ao mosteiro
de ·Crestuma, aonde o bispo veio recolher-se. A amplíssima doação do
Rei Ordonho é riquíssima de topónimos da região de Entre Douro e
Vouga, e alguns que andam muito mal identificados, como Corthegada
que não é Cortegaça, freguesia do concelho de Ovar, mas sim a singela
povoação, de hoje, de São Miguel, na freguesia de Olival, concelho
de Gaia; e outros que nunca chegaram a ser identificados, supomos,
como Dezanos «et sua ecclesia uocabulo sancti michaelis» que é, hoje,
Lações, em Oliveira de Azeméis, já com igreja, no século X. As trocas
entre I e d são fenómeno fonético muito vulgar, no grego, no latim e
nas línguas românicas, de que nos temos ocupado em nossos traba
lhos. Outra vez, aparece como finta Palaciolo de que já dissemos
alguma coisa em Anta, 18. O patrono São Mamede continua a ser
visto em documentos posteriores ao século X: «Ecclesia Santi Mametis
de Gandera» (Censual do Cabido da Sé do Porto, Códice Membranáceo
existente na Biblioteca do Porto, publicação da Biblioteca Municioal
do Porto, Porto, 1924), com base nas «Inquirições» ordenadas pelo Rei
D. Dinis. O adjuntivo, agora, Gandera ajuda a achar o local do velho
templo; ainda vive o topónimo em Anta: Capinha da Gandra (caminho,
outrora, estreito; hoje, alargado, por onde passam automóveis) que
liga a estrada Espinho-Picoto à estrada de Esmojães; a igreja ficaria
no terreno, actualmente, denominado Leira <de Gandra, onde aparece
muita pedra lavrada, dos alicerces, certamente. da igreja; um lavrador,
ainda há pouco tempo, utilizava, nas gradações dos campos, para fazer
peso na grade, uma pia que ele diz ser da velha igreia oue. aí. houve. -
«Ecclesiam Sancti Mametis de Gandara». ano de 1320, em P." Miquel
de Oliveira, Igrejas na Terra de Santa Maria no Ano de 1320, no Arquivo
do Distrito de Aveiro, vol. VI, págs 284-288; «Sam Mamede de Gan
dera», no «Rol das íFreeguesias dos Julgados da Terra de Santa Ma
ria»]. baseado nas «Inquirições» do Rei D. Dinis, de 1288, e elaborado
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por Fernão Lopes (vede descrição no meu trabalho Povoamento Medie
val. .. , pág. 53, nota 136); S. Mamede de Gandara, anos de 1320 e 1321,
na fonte de que já falámos acima das taxações das igrejas, por bula
do Papa João XXII, dada em Avinhão, a 23 de Maio de 1320, em que
São Mamede de Gândara foi taxada em 25 libras e todo o concelho
de Espinho em 225. No «Censo da Popul.içêo do Reino», ano de 1527,
ap. «Povoações da Estremadura no XVI Cécuto», no Archivo Histórico
Portuguez, vai. VI, 1908, Lisboa, 1908, pág. 276, título A Vil/a da Feyre,
leio Aldea de Gandara. Observe-se que o P.• Luís Cardoso (segunda
metade do século XVIII) nomeia a povoação conjunta Gandra de Ermo
gaens e como pertencente a Anta (Dicionário Geográfico). Como se
situa, a dois passos, 'ª freguesia de São Mamede de Cerzedo, têm-se ori
ginado confusões entre as duas paróquias, a de Cerzedo, ainda existente,
e a velha paróquia de São Mamede de Gandra ou da Gândara (a res
peito deste vocábulo, ·de sua origem etimológica e sua significação,
veja-se o meu trabalho Onomástica Pré-Romana. O Nome Aveiro,
Aveiro, 1962). anexada, depois, à de São Martinho de Anta. Um docu
mento de 999, nos Dipl. et Chart., n.º 182, pág. 112, faz já referência
à igreja de São Mamede de Cerzedo: « ... nostras ereditetes que auemus
in ui/la quo uocidan cercedo siue leiga/e siue ilia eqlesu» que uocident
sancti mameti». A igreja continna como se vê no Censual da Cabido da
Sé do Porto, no capítulo «Tertia Pars Primi Libri de Patronatibus Eccle
siarrum in Terra Sanctae Mariae», págs. 199-335, documentos de 1055
e 1299, pág. 305, onde se vê Santi Mametis de Cerzedo; cf. pág. 374,
ainda Santi Mametis de Cerzedo; também, João Pedro Ribeiro, Disser
tações Cronológicas e Críticas, tomo IV, Parte Segunda, pág. 141,
documento de 1155; paróquia nas «Inquirições de D. Afonso li na Terra
de Santa Maria», ano de 1220, ou pouco depois, «De Hereditatibus Ordi
num in Terra de Sancta Maria», lista de paróquias da diocese do Porto,
em que Cerzedo aparece com a grafila de Zerzedo; Sam Mamede de
Cerzedo, ainda, nas «Inquirições de D. Dinis», como paróquia (Corpus
Codicum ... , 1, pág.s. 175-176). Apontamos, a seguir, um facto, mas
não sabemos por que ele sucede: Em documento de 1236, do Censual do
Cabido da Sé do Porto, capítulo «e Testamentis et Capei/is », pág. 402,
surge Santi Felicis de Çerzedo, São Félix de Cerzedo: « Quintanam
meam quam habeo in terra santae Mariae in parrochia senti Felicis de
Çerzedo in loco quy dicitur Matesinhos in termino de Gaya». O facto
repete-se em «Ecclesia Sanctis Felicis de Cerzedo» (Censual ... , cap.
«Tertia Pars Primi Libri de Patronatibus Eccleslerum in Terra Sanctae
Mariae», pág. 228). Nas «Inquirições de D. Dinis» (Corpus Codicum ... ,
I, pág. 175) há referência a um lugar de Cerzedo. no título Sam Fel/izes.
Terá sucedido que a igreja de São Félix de Cerzedo tenha sido construída
num local chamado Cerzedo, em São lfélix da Marinha? Ou local,
povoação ou sítio de Cerzedo? Numa «Carta de Couto do Mosteiro de
Pedroso», anos de 1128-1135 inclui-se uma referência a São Mamede
que não é, julgo, o de Cerzedo (Elisabeth Abiah Reuter, Chancelarias
Medievais Portuguesas, págs. 14-15). O Corpus Codicum ... , 1, no capí-
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tulo «Sobre as divisões e limites do Couto do Mosteiro de Pedroso»,
cita também, Sam Mamede (pág. 185-188). O mesmo Corpus Codi
cum ... , 1, na «'Enqueriçom de O. Denis sobre as Deuisoões do Couto do
Moesteyro de Pedroso» págs. 391-392), refere-se a Ssam Mamede, o
primeiro entre Fossim (Afonsim, de Pedroso) e Ceiceze/lo (Seixezelo),
o segundo, entre Serpente e Ffonte Fria. Estas informações um pouco
dilatadas, acerca de São Mamede, justificam-se, a fim de que se deixe
de estabelecer confusões entre os vários lugares que cultuam o santo,
muitos mais ainda, na região douro-vouguense, e bem perto de Espinho,
como Guisande e Vila Maior, no concelho da Feira. - ERMUJAAES (2).
Vede Anta, 14. - ERMUJAAES (3). Vede Anta, 16. - MUJAAES (4),
outra variante gráfica de Ermogenes: «São Martinho de Mujaaes», na
«Carta de Foral dado pelo Rei D. Manel a Vila da Feira e à Terra· de
Santa Maria», ano de 1514, no título «Azeuedo da Baillia» (São Vicente
de Pereira, com referência a posse de São Martinho aqui). O «Foral de
D. Manuel I», insere duas informações valiosíssimas: de que Anta se
inclina para Esmojães ·e, neste ponto, se centraliza; e de que São Mar
tinho, sem qualquer sombra de menosprezo para São Mamede, que é
muito venerado na região douro-vouguense, é o santo grande de Anta.
De Ermogenes (século X), Ermujaaes e Mujaaes (século XVI), chegou
-se à actual sonância Esmojães (Ermojães, uma que outra vez também
assim proferido).

1ERMUJAAES (parochia). Vede Ermogenes, 2, 3.

•ES1PINHO(fox, /ocus). Vede Espinu, 5.

ESPINU (ui/la): « nostras ereditates unus cum ai/ias de ui/a de
sercedo et de cercedelo et ui/a de· espinu ... in noquera et in grisandi
et mea ratione de lagona et mea quarta de /opone ... » (Pactum permu
tationis immobillium, ano de 1055, Dipl. et Chart., 396). O documento
é fonte, também, de Cerzedo, Cerzedelo (na freguesia de Argoncilhe,
Feira), Nogueira da Regedoura, Lagoa de Paramos-Esmoriz e Lobão
(freguesia do concelho ·da Feira). Sobre Grisandi não me sei pronun
ciar com segurança. - SPINO (2) (ui/la) «... siue et in uil/a spino ... »
(ano de 985, Dipf., 149). - SPINO (3) .:(ui/la): «... in uil/a spino
substus alpe mons sagite/la discurrente ri bufo ui/ar ... » (ano de 1080,
Dipl., 585). Novamente, surgem o alpe monte Seitela, O Murado, de
Mozelos, e o rio de Vilar. - SPINO (4) (ui/la) «... in ípsa uil/a ian
nominada spino ... » (ibid.). - ESPINHO (5) (fox, locus): «... todollos
direictos ... de toda a pescaria que se fizer na costa do mar da· foz des
pínho atee a foz de Vouga» («Carta de O. Manuel», de 15 de Abril de
1510, do «Liv . 13 da Estremadura, ti. 104, ap. P.e Miguel de Oliveira,
Arquivo do Distrito de Aveiro, vol. 11, pág. 115). O assento da antiga
uilla ·de Espinho (fox e locus) corresponde, como já dissemos, acima,
quase ·ao solo da Vila de Espinho, de hoje.
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ESTRADA (locus). Já, assim, se apresenta com esta grafia no
«Foral de D. Manuel I dado à Vila da Feira e à Terra de Santa Maria»,
em 1514. É povoação da freguesia de Paramos. O topónimo é valioso
elemento para o estudo da viação medieval e seiscentista. Colhemos
muitos outros na região.

EXANES (locus), em documento de 1265: «... et citauit illos
Judice de Feyra ... super Claustro de Parameos et super hereditate de
Redunda, et super hereditate de Linares, et super hereditate, que jacet
circa Claustro», ap. João Pedro Ribeiro, Dissertações Cronológicas e
Críticas, 1, Apêndice, documento, n.º 89. O texto é bastante extenso,
e nele vêm, mais vezes, Feyra, Linares, Redunda e Claustro. E são
referidos Gaya, Petrosi, Petroso, Parrochia de Silvaldi e Paramios. Novo
pleito se julga, a respeito de propriedade de Silva/de e Paramos, no foro
tradicional de Vila da Feira. Agora, em vez de Santa Maria, surge Feyra.
Exanes é, hoje, Enxanes, na freguesia de Silva/de, em frente da Carreira
de Tiro. O povo e algumas publicações, entre elas, o Mapa do Instituto
Geográfico Cadastral diz e escrevem Enxames, do latim examen, por
falsa paronímia.

EYDAYA (Iocus ), nas «Inquirições de D. Dinis», no Corpus
Codicum .. ., 1,pág. 176, sob a rubrica Sam Saluador de Guetim. É, hoje,
povoação da freguesia de Anta. O topónimo é por nós estudado, sob o
aspecto linguístico, em Onomástica Pré-Romene. A Propósito de Três
Divindades Ante-Romanas ... , Lisboa, 1960, pág. 21, nota 102.

FOMTE (/ocus). É, hoje, Fonte, na freguesia de Silva/de. Atesta
a sua presença, ao lado de Caçufas (Anta) e Estrada (Paramos), no
«Foral de D. Manuel t», ano de 1514.

GANDARA (locus): «Ecclesiam Sancti Mametis de Gandara»;
«Ecclesia Santi Mametis de Gsndere», na freguesia de Anta. Veja-se
Ermogenes.

GETJM (Iocus, ui/la, parochia, ecclesia, rius, cet.). O topónimo
oferece as seguintes grafias: Getym, Gitim, GiH, Guetim, Guetjm, Gui
tim, Quetini, Quintin. - GETJM (1) (/ocus): «... na aldea de Getim»
(Corpus», 1, pág. 181, Dereytos do moordomado moor de Terras de
Gaya, documento do Rei D. Dinis). Guetim está ligado por elos ances
trais ao concelho de Gaia, à sua administração pública. - GETYM (2)
(locus): «... E posto que o foral e tombo amtiigo desta terra e titol/o de
Getym ... » («Carta de Foral dado a Ui/la Noua da Gaya por Dom Manuel
a 20 de Janeiro de 1518», no Corpus Codicum .. ., 1, pág. 197. Cf. Foraes
da Cidade do Porto, «impressos por ordem da 111.rn• Camara Constitu
cional», Porto, 1823). - GITIM (3) (parochia, ecclesia): «Ecclesia
Santi Sa/uatoris De Gitim» (Censual do Cabido da Sé do Porto, «Igrejas
do Arcediagado da Terra de Santa Maria», na «Ultima Pars Libri Primi»,
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págs. 553, 557. Vede o que é o Censual do Cabido da Sé do Porto no
meu Povoamento Medieval de Entre Douro e Vouga, pág. 63, nota 454.
A respeito do Censual ... , veja-se, melhor, João Pedro 'Ribeiro, Disserta
ções Cronológicas e Críticas, tomo V, Lisboa, 1896, Dissertação XIX,
págs. 3-103; também, tomo IV, Parte Segunda, pág. 137, sobre Gitim;
ecclesia, já, em 1141, na «Tertia Pars Primi Libri de Patronatibus Eccle
siarum in Terra Sanctae Mariae», no mesmo Censual ... , pág. 230; Santi
Saluatoris de Git], na pág. 234; «Sencto saluatore de guitin cum suis
diretturis, santca cruce de lacuna ... », em documento do Livro Preto,
fl. 124 v., que, aí, vem sem data, mas a seguir a outro, de 1116; veja-se
P.8 Miguel de Oliveira, no Arquivo do Distrito de Aveiro, vai. 11,23; e
Arlindo de Sousa, Povoamento Medieval de Entre Douro e Vouga, págs.
16, 17, 57; o texto, que demos, é fonte, também, de Santa Cruz, de
Silva/de, e da Lagoa, de Paramos-Esmoriz. O documento todo apresenta
valiosos topónimos, alguns fáceis de identificar-se, como Castrumia
(Crestuma, Gaia); sancto michale (São Miguel, lugar da freguesia de
Olival, concelho de Gaia), saxo a/bo (Seixo Alvo, lugar da mesma frn
guesia e concelho); sancto martino (o mesmo); ameias (o mesmo);
«Sam Saluador de Guetjm», nas «Inquirições de D. Dinis» (Corpus Codi
cum ... , 1, pág. 176). Observe-se o mesmo padroeiro, São Salvador, para
Grijó, Guetim e, em parte, para Anta; e «Samto Estevõ de Gitim», no
«Censo da População do Reino», ano de 1527, região de Entre Douro e
Vouga, «Comarca de Amtre Doyro e Mynho», no Archivo Historico Por
tuguez, vol. 111,1905, Lisboa, 1905, pág. 13. A região de Entre Douro
e Vouga, em 1527 (reinado de D. João Ili), data do primeiro censo da
população do Reino, pertencia às três comarcas: Estremadura, Beira e
Entre Douro e Minho: Anta, Gandra, Paramos e Silva/de à da Estrema
dura, e Guetim à de ·Entre Douro e Minho, apesar de não ficar na região
dúrio-miniense. No Corpus Codicum ... , 1,podem ser procuradas algumas
razões, já em documentos do Rei D. Duarte. À Comarca de Entre Douro
e Minho pertenciam os «jullguados de Guaya Grande e a Pequena que
jaz antre a cidade e a Terra do Comde de Feyra», isto é, «os julgados
de Gaia Grande e de Gaia Pequena que ficam entre a cidade do Porto e
a Terra do Conde da Feira »: e as freguesias de Arcuzello (Arcozelo);
Avymtes, couto (Avintes); Canellas (Canelas), Çerzedo); Grijoo, couto
e mosteiro (Grijó); Goulpelhares (Gulpil.hares); Mafamude; Otfiveira
(Oliveira do Douro); Pedroso, couto -emosteiro; Perosynho ( Perosinho);
Samta Maria Madanella (Madalena); Semto Amdre (Canidelo); Samto
Estevõ de Gitim (Guetim); Sam Fiz da Marinha (São !Félix da Marinha);
Sesyzelo, junta a Avintes (Seixezelo); Valadares; Vermoimde (Sermon
de); Vyllar dAmdorinho (Vilar de Andorinho); Vylar de Paraysso (Vilar
do Paraíso). Gostaríamos de realizar um trabalho, a respeito do passado
pré-romano, romano e medieval do concelho de Gaia, para o qual
possuímos já todos os materiais, se houvesse algum mecenas inte
ressado em patrociná-lo. Para mim só, é fardo pesado demais. - GITIM
(4): «... in cellario de Gitim» (Censual ... ). Veja-se Getjm, 3. - GITJ
(5). Veja-se Getjm, 2. - GUETIM (6) (ecclesia), anos de 1320, 1321,
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na fonte, que já indicámos, a respeito de Anta e de Gandra, das taxações
das igrejas por bula do Papa João XXII, dada em Avinhão, 'ª 23 de
Maio de 1320, em que Guetim foi taxada em 30 libras, mais 5 que
São Mamede de Gândara e menos 10 apenas que Anta. - GUETJM (7)
(parochia, ecclesia): «Sam Saluador de Guetjm». Veja-se Getjm, 3. -
GUITIM (8) (parochia, ecclesia): «.. assensu de Vaer et de Guitim
ecclesias ... » (Censual do Cabido da Sé do Porto, Tertia Pars. De Patro
netibus, «Confirmatio ecclesiarum Santi lohannis de veer et Santi Salua
toris de Giti». Tradução: «Confirmação das igrejas de São João de Ver
lno município da Feira] e São Salvador de Guetim [no município de
Espinho, e, antes, no de Gaia]. - GUITIM (9) (ecclesia}; «Ecclesiam
de Guitim», ano de 1320, em P.e Miguel de Oilveira, Igrejas na Terra de
Santa Maria no Ano de 1320, no Arquivo do Distrito de Aveiro, vai. VI,
págs. 284-288. - GUITIN (10) (rius): «... in ui/la ecclesiofa ... subtus
alpe sagiteffa discurrente riuulo quitin», ano de 1082, nos Dipl. et Chert.,
607. Guetim, rio, surge, aqui, como linde potâmico paralelo à finta
órica, alpe Seitela, em Mazelas. - GUITIN (11) (rius): « ... uiffa
nogeira subtus castro petroso discurrente riuu/o guitin ... de ipso ponte ...
quintam integra ... faurito ... quintam ... eruifiaca quintam», ano de 1099,
nos Dipf. et Chert., ex. Livro Baio Ferrado, do mosteiro eclesiolense.
Texto valiosíssimo pela informação toponornástica: Nogeira (Nogueira
da Regedoura); Castro Petroso (Monte de Nossa Senhora da Saúde,
dos Carvalhos - o linde órico deslocou-se, aqui, para o Norte; já não é
o alpe-monte de Seitela); Leurito, creio que em Grijó; Eruiliaca (Ervi
lhaca, em Grijó); Carualiade (Carvalhal, Guetim, Anta). - GUITIN (12)
(eclesia). Vede Getim, 3, em que damos a expressão hagionímica gue
tens e Sancto safuatore de guitin. - QUETIN1 ( 13) ( rius ): «... cartufa
uendictionis per scripture firmitatis de ereditate ... que abemus in ui/la
que uocitant palaciofo ... subtus mons sagite!la discurrente riuufo que
tini ... et abet iacentia ipsa ereditate in foco predicto inter palaciolo et
uiffa nugaria ... ». ano de 1025, nos Dipl. et Chert., 257. Outra vez, surge
o senhorio de fundo romano-godo, vila Palaciolo, possivelmente em
Anta, como já dissemos. O rio Quetini é o rio de Guetim, que vai desa
guar ao mar, ao sul do Bairro Piscatório. O q (e g. deveniente da sono
rização ou abrandamento do q) parece estar, por aférese, em vez de
aq- (e ag-). base {atina, ou base afim de ramo ,do mesmo tronco indo
-europeu. Observe-se quitones {rius ), em documento de 1059, Dipl. et
Chert., 413. Cf. Gaiteira, fonte, ribeiro e povoação em Anta, talvez, de
um étimo *aquafataria; e Aguinheiro, em Silva/de. Em Lever, nas imedia
ções da Barroca, a partir com Canedo (Lever é do concelho de Gaia e,
até há pouco, do concelho da Feira, e Canedo, do concelho da Feira)
há uma tapada, com vários bolhões de água denominada Guijão. Passei,
várias vezes, por ela, por que posso dizê-lo. Na mesma freguesia de
Lever, há os ribeiros de Aguincheiras, por Aguicheiras, certamente, de
um étimo * aquicularia, e Ogarelas (também dito obarelas, ovarefas e
augarefas). O rio de Guetim tem outros nomes, entre eles o de Rancada
que parece conter a base hídrica (a)r-, água; cf. Arrancada do Vouga.
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O étimo poderá ser * arrancata ou * arran +acata com uma segunda
base ac- ou aq- - QUINTIN (14) (rius): «... in uilla nogeira ... in ipsa
rigeira ... in loco predicto nogariam subtus monte petroso discurrente
riuulo quintin», documento de 1092, «Pactum uenditionis», nos Dipl. et
Chart., ex Livro Baio Ferrado. O texto dá-nos a curiosa novidade de
Rigeira que contém a mesma base hídrica (a)r-, água, que se vê em
Rogedoura, «Nogueira da Rogedoura», ano de 1320, no documento das
taxações das igrejas por bula do Papa João XXII, que temos citado,
várias vezes; Rugidoira, «Ecclesia. S. Xpistofori. de Nucaria. de Rugi
doira», no Censual do Cabido da Sé do Porto, «Igrejas do Arcediagado
da Terra de Santa Maria», na «Ultima Pars Libri Primi»; e já Regedoira,
sonância actual, «Ecclesiam de Nogueira de Regedoira», em 1320, no
P." Miguel de Oliveira, Igrejas na Terra de Santa Maria no Ano de 1320,
no Arquivo do Distrito de Aveiro, vol. VI, págs. 284-288; e em Arrugios,
de documento de 1Ó91, Dipl., 752; e, na toponímia hodierna: Raia, em
Anta; (Ribeira da Rancada, Anta; (Ribeira do) Repinco, Anta; (Ribeira
ou Ribeiro do) Rotão, em Silva/de. Cf. Ruidera (e variantes), lagoa em
que nasce o rio Guadiana, em Espanha; Ruidec, rio na França. Riqeire,
Roqedoure, Rugidoira, Regedoira (ou Regedoura, e, ainda, por outra
falsa paronímia, Regedores), Arrugios, Raia, Rancada, Repinco e Rotão
podem corresponder a mais de um rio na área de Grijó, Moselos, Lamas,
Oleiros, Guetim, Anta, Paramos e Silva/de. Um deles é bem abundante
de nomes, hodiernamente; é o que, engrossado de águas, recebe a
designação pomposa de rio Largo, ao chegar à Ponte de Anta, ao mis
turar as suas águas com as do Oceano. Sobre Raia queremos dizer o
seguinte: que há Haia, também, ribeira da província do Alto Alentejo,
que se forma das ribeiras da eda e Tera e que desagua na margem do
Sor, formando o rio Sorraia. Sorraia é, pois, a justaposição de Sor e Raia.

O nome Regedoura (algumas vezes, Regedores) conserva-se numa
povoação de Grijó e na freguesia de Nogueira da Regedoura (algumas
vezes, Nogueira dos Regedores), no concelho da Feira. Regedoura e
Regerares originaram-se de falsa paronímia e influência psíquica de
regere, «reger, governar». Observe-se Corvadelo, na freguesia de Cer
zedo, concelho de Gaia, que corresponde a Cornadelo, várias vezes, em
documentos medievais. Mas corno é má palavra e foi preferido corvo.
E há Corvo, nas imediações. Sobre o corvo ria toponímia, heráldica, fol
clore, etc., vejam-se os meus Estudos Olisiponenses. As Armas da
Cidade de Lisboa, no Jornal do Comércio (do Rio de Janeiro), de 20
de Junho de 1954. E já dissemos como Enxertes, na freguesia de Silva/de,
se transformou em Enxames. E Paramos tem, também, repetimos, a sua
falsa relação com o verbo parar.

HANTA (parochia ecclesia). O mesmo que Anta. Vede Anta, 18.

LAGOA (lacuna): « a huma lagoa que faz no Rio ... ». ano de
1284, no Corpus Codicum , 1, «Estormento de como foy entregue per
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mandado detRey ho Crasto douuil e a ssa Vi/la de Siluadi com as Deui
soões per hu parte», páq. 393. Vede Auille, 7 e Anta 10. - LAGOA (2)
(lacuna, locus ), na «Cárta de Foral de O. Manuel I dado à Vila da
Feira e à Terra de Santa Maria», ano de 1514, na rubrica «Silualde».
- LACONA (3) (rius, lacuna): «... subtus mons castro de obil ... dis
currente ribulo lacona de obil prope litore «...sancta cruce de lacuna».
Vede data e bibliografia em Getim, 3. LAGONA (5): «...lagona de auuil et
ecclesia sancta cruce», documento do século X (a respeito da data,
vede o meu trabalho Povoamento Medieval de Entre Douro e Vouga,
pág. 55, nota 191), nos Dipl., 25, pág. 16. Informação valiosíssima de
uma igreja, em Silva/de, já no século X, marco bem recuado da cristan
dade siivaldina, pergaminho de alta honra e nobreza. Vede Auille, 3. -
LAGONA (6) (rius): «...de ipsa ui/la pausada ... et suas lareas que
habemus in ui/la sancta cruce ... et est ipsa ui/la subtus alpe mons
sagitella... discurrente ribulo que dicent lagona usque se infundi in
mere», documento de 1037, nos Oipl. et Chart., 296. Vede Anta, 1.
O riuulus lagona parece <Sero rio que, actualmente, entre outros nomes,
se chama Lagoa, Maior e Paramos, em cujas margens se distribuem
alguns engenhos de papel e moagem e que borda Ponte Redonda
(Redunda, em documento de 1265. Vede Exanes), e Gulhe, onde, possi
velmente teve assento o castro conhecido por Obile, Ouibil, Ouile e
Ouuil. Além do nome de Lagona (>Lagoa) que teve o rio, na Idade
Média, e Rio Maior, como já vimos, em documento, acima referido, de
1284, o rio ter-se-ia chamado, também, Auille, Auiul, Auuil, Obile,
Ouibil, Ouile, Ouui/ e Ubile. A estas vozes corresponderá, hodierna
mente, Gulhe, povoação que fica à margem do rio. Como a base av
(e variantes ab-, ov-, ob-, ub, uv-,) significa «água», é crível que outros
rios, que correm para a Lagoa (ou Barrinha, como, também, é conhe
cida) de Paramos-Esmoriz, tivessem tido, além do nome de Lacona,
Lagona, Lagoa, qualquer um dos nomes referidos. Observe-se que a
toponímia minifundiária de Silva/de, toda por nós colhida, assim como
a das outras freguesias do concelho de Espinho, contém as proprie
dades rurais de Campo do Gulhe, Ribeira de Gulhe e Tapada de Gulhe.
Estas locuções toponímicas estão incluídas no meu Vocabulário de
Entre Douro e Vouga. Subsídios de Geografia Un{Juística para um Atlas
Geral da Língua Portuguesa, 5 volumes. - LAGONA (7) (rius): «... in
ui/la pausada et sanctacruce quos diuide inter uille palaciolo et sisualdi
et lagona ... », documento de 1055, Dip/., 396. Vede Espinu, 1. - LAGO
NA (9) (ui/la, rius ): «... in ui/la que uocitant lagona... irr ripa de ilo
rio... in lomco... discuremtem ribulo lagona de ubile prope litore
maris», documento de 1057, nos Dipl. et Chart., 404.

LINARES (hereditas), num documento de 1265, instrumento de
pleito judicial, em julgamento no foro de Vila da Feira. Vede Exanes.
Há Unhar de Cima, em Silva/de, propriedades rurais.
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LOMCO (locus), num documento de'1057. Vede Lagoa, 9. O topó
nimo tem, cem por cento, aparência de pré-romano. Poderá corres
ponder a alguma das propriedades rurais denominadas Longa de Csçu
fas, em Anta; Longuinho, em Paramos; Ribeira da Langa, em Anta;
Ribeira Longa, em Paramos.

LOUREYRO (tocus», num documento de 1284. Vede Anta, 10.
Surge, também, em 1514, com a grafia Loureiro, na «Carta de Foral
dado pelo Rei D. Manuel I à Vila da Feira e à Terra de Santa Maria»,
na rubrica «Paramos». Há Loureiro em Paramos, Silva/de e Anta. Não
sai.pelo menos, do concelho de Espinho.

MARJNHA (locus), no «Foral de D. Manuel I», título «Silva/de»,
ano de 1514. Aproveitou, como Caçufas, Estrada, Loureiro, etc., do foral
manuelino, o que é nota comprovativa de certa importância seiscentista.
É, hoje, Marinha, povoação da freguesia de Silva/de. Há, também,
Marinha, em Paramos.

MUJAAES (parochia, ecclesia). Hoje, Esmojães. A grafia Mujaaes
é da «Carta de Foral de D. Manuel I», ano de 1514. E surge, no foral,
no título «Azeuedo da Baillia», que corresponde a São Vicente de
Pereira, concelho re Ovar. Vede Ermogenes, 4.

OBILE (mons, castrum). Vede Auille, 4-9, e Lagoa, 6.

OUIBIL (castrum). Vede Auille. 6, e Lagoa, 6.

OUILE (castrum). Vede Auille, 7, e Lagoa, 6.

OUUIL (castrum). Vede Auifle, 8, e Lagoa, 6.

PARAMEOS {locus, uilla, parochia, ecclesia, rius, casale). O topó
nimo, de fundo hispânico, como, acima, dissemos, apresenta as seguin
tes grafias: Parameos, Paramhos, Paaramio, Paramios, Paramos, Parmos,
Peramhos e Peramios, formas que oscilam entre os anos de 1013 (?) e
1527. Além de Peremos, freguesia, há os sítios de Paraminho e Parama,
nessa frequesia. -1PARAMEOS (1 ), num· documento de 1265. Vede
Exanes. - PARAMHOS (2): «... e disseram polo juramento que feze
rem que, en huum /oguar que he dele da fréegesia de Esmoriz e dele da
freegesia de Corteguaça contra o mar, a huma laguoa que era deuasso ...
que he da onrra sua deles de Paramhos e d Esmoriz», documento de
1288, «Inquirição de D. Dinis», feita no Julgado da Feira, ap. P." Miguel
de Oliveira, no Arquivo do Distrito de Aveiro, vol. IX, pág. 271. O
documento é fonte, também, das freguesias de Esmoriz e Cortegaça,
do concelho de Ovar. - PARAMHOS, PARAMIO, PARAMOS e PARA
fl/liOS (eccleia), no Censual do Cabido da Sé do Porto, «Igrejas do
Arcediago da Terra de Santa Maria», na «Ultima Pars tibr! Primi», págs.
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543, 549-550. Veja-se, aqui, ainda, o título S. /ohanis de Veer, onde há
referências não só a Paramhos, mas também à «Ceopele de·santa Eolalia
de Paramhos», sua sufragânea. Neste título, vê-se a grafia paralela
Peramhos. - PARAMHOS (4) (ecclesia): «Ecclesiam Sancti Tirssi de
Paramhos», em P." Miguel de Oliveira, Igrejas na Terra de Santa Maria
no Ano de 1320, no Arquivo do Distrito de Aveiro, vai. VI, págs 284-
-288. - PARAMHOS (5) (ecclesia): «... contra o degredo na Eygreia
de Peremhos que he sa soffraganha do dicto Moesteyro»; e «... que na
dieta Eygreia de Paramhos uã a comer nê pousar né filhar ... », «Carta
de D. Afonso IV», de 29 de Agosto de 1330, documento do «Arquivo
da Universidade de Coimbra», procedente de Pedroso (Gaia), ap.
P.e Manuel 1F.de Sá, Monografia de Paramos, pág. 74, cópia de A. G.
da Rocha Madahil. - •PARAMIO (6) (ui/la, rius): «... et ui/la para
mio ... ». documento de 1050, Dipl. et Chart., 378. - PARAMIO (7)
(ui/la): «... Adicimus ibidem ... in ui/las prenominatas ... pedroso et
maniozi et scapanes et ui/la cidi ... exceptis de ui/la paramio usque in
mazanela que sac inde fora de testamento ... inter dorium et uauga
subtus ciuitas sancta maria territorio portugal», documento de 1053 (?),
Dipl., et Chart., 385. O documento é, também, fonte da Pedroso (Gaia);
Manhouce (povoação da freguesia de Arrifana, concelho da Feira,
e antiga freguesia); Escapâes (freguesia do concelho da Feira); Mace da
(freguesia do concelho de Ovar). - PARAMIO (8) (rius): «... in ui/la
ermorizi subtus castro de obile discurrente ribulo paramio», documento
do 1056, Dipl., 399. Vede Auille, 5-7. - PARAMIO (9) (locus), docu
mento de 1077. Vede Anta, 6. - PA'RAMIO (10), documento de 1265.
Exanes. - PARAMOS (11) (ecclesia): «S. Tirso de Paramos», na fonte
já por nós referida. acerca das taxações das igrejas por bula de Sua
Santidade Papa João XXII, dada em Avinhão, cidade francesa, em 23
de Maio de 1320, em que Paramos foi taxada, no concelho ·de Espinho,
em segundo lugar, com 60 libras, abaixo de Silva/de, com 70. - PARA
mos (12) (ecclesia): «Santo tisso de paramos», no «Rol das [Freegue
sias de Santa Maria da Feyra, em qe se paga e em que se nom paga'
portagem]», inquirição efectuada por mandado do Rei D. Denis, no
Corpus Codicum ... , 1, pág. 536. Nela figuram, além de Santo tisso de
paramos, mais Sam mamede de gandera e Santiago de silude. Cf. a
inquirição anterior de D. Afonso 111, «paramos»,1nos meus Estudos de
Língua Portuguesa. As Designações Santa Maria, Civitas, Terra de Santa
Maria e Feira, Rio de Janeiro, 1956, pág. 20. Vêm aí, também, todas as
freguesias dos Julgados da Feira, inquiridas pelo' Rei D. Denis, ano de
1288. - PARAMOS (13) (casale, parochia): «... o casal/ de paramos
que he na dita freguesia de paramos terra de sancta marja ... », documen
to de 1331, pergaminho do cartório de Pedroso (Gaia), do «Arquivo
da Universidade de Coimbra», ap. P.8 Manuel F. de Sá, op. cit., pág. 81,
em cópia de A. G. da Rocha Madahil. - PARAMOS (14) (parochia),
no «Censo da População do Reino», já referido, do ano de 1527. Para
mos - entenda-se - era da comarca da Estremadura. - PARAMOS
(15), em documento de 1504. Veja-se Carta de Coutada de O. Manuel/,



28 ESPINHO - BOLETIM CULTU:hl\L

ap. Mário Ramos, Doações e Privilégios das Terras de Santa Maria, no
Arquivo do Distrito de Aveiro, vol. X, pág. 217. - PARIAMIO (16)
(ui/la): «... in ui/la ermorizi et cortelaza subtus castro de obife discurrente
ribulo mediano ... quomodo diuidet cum ui/la pariamio ui/la mazaneda»,
documento de 1013 (?), nos Dipl. et Chart., 220, pág. 134. Vede
39Auille, 4. - PARIAMIO (17) (rius), documento de 1055, Dipl., 394.
Vede Auille, 6. - PARMOS (18) (parochia), ano de 1514, «Carta de
Foral do Rei D. Manuel I». - PERAMHOS (ecclesia, parochia). Vede
n.º 3. Observe-se que as grafias Paramhos, Paramio, Paramos, Peramhos
e Peramios vêm todas no Censual do Cabido da Sé do Porto, págs. 543,
549-550.

PITÃCA (casale). Deveria ser, hoje, Pitança. Surge no «Foral de
D. Manuel I», ano de 1514, na rubrica «Silualde». A única Pitança, que
conheço nas imediações, é de Nogueira da Regedoura. Há outra em
Pedroso. A respeito da significação do vocábulo, veja-se Fr. Joaquim
de S. R. Viterbo, Elucidário .. ., s. v.

REDUNDA (hereditas), em documento de 1265. Vede Exanes.
Pode referir-se a Ponte Redonda, ao pé de Gulhe, à margem do rio de
Gulhe, ou de Paramos, onde, ao que parece, foi situado o castro de.
Obile, Ouibil, Ouile ou Ouuil; ou pode corresponder a Ponta Redonda,
em Paramos.

RIBULO MAIORE {rius }, em documento de 1076. Vede Auille, 7.

RIO ;MAIOR {rius), em ·documento de 1284. Vede Auille, 7.

RIO MAYOR (rius). Vede Auille, 7.

ROMEIRO (casale), ano de 1514, no «Foral dado a Ui/la Noua de
1, na rubrica Getym. Vede outra edição do foral manuelino, acima, em
Gaya por Dom Manuel a 20 de aJneiro de 1518», no Corpus Codicum ... ,
Getjm, 2. Em Guetim, há Rameiro e Rameiro de Baixo, mas, certamente,
Romeiro, seiscentista tem de ser identificado com Romeiro actual de
Grijó. J

SANCTA CRUCE (1-2) (ecclesia): «... dedit aliam ecclesiam in
lagona de auuil uocabulo sancta cruce», documento do século X, de
data não bem determinada, como dissemos em Auille, 3. O documento
atesta a existência de uma igreja, em Silva/de, entre o século IX e X,
sob a invocação de Santa Cruz. Em documento, a seguir, que, pela
redacção, se assemelha ao primeiro, vemos: «... sancto saluatore de
guitin 1 São Salvador de Guetim] cum suis diretturis . sancta cruce de
lacuna ... », Tradução: « São Salvador de Guetim com os seus passais
e Santa Cruz da Lagoa », O documento é do século XII. Sobre a sua
data já falámos em Getjm, 3. Mas, no Censual do Cabido da Sé do
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Porto, «Igrejas do Arcediago da Terra de Santa Maria», pág. 552, vemos
«Ecclesia Santi Jacobi de Siluadi», isto é, «igreja de São Tiago de Sil
va/de»: e no «Rol das Freeguesias dos Julgados da Terra de Santa
Maria da Feyra, em que se paga e em que se nom paga porteçem]», no
Corpus Codicum ... , 1, pág. 536, inquirição. como, acima, dissemos
elaborada por mandado do Rei D. Dinis, vemos «Santiago de Siludi».
No «iforal de D. Manuel I», ano de 1514, vemos, não sei por que
motivo, «Sam martinho de Siluade», na rubrica «Ryo Meãao», em A. G.
da Rocha Madahil, Poreis Novos do Distrito de Aveiro, no Arquivo do
Distrito de Aveiro, vai. V, pág. 107; na pág. 198, Santa Cruz, como
povoação de Silva/de. - SANCTA CRUCE (3) (ilia: «... ui/la anta ...
ui/la sancta cruce», em documento de 1037, nos Dipl. et Chert., 296.
Vede maior extensão do documento e comentários em Anta, 1. -
SANCTA CRUCE (4) (uilla): «... et ui/la de Erada de iusana et susana
et susana et de sancta cruce», «Inquirições de D. Afonso li», no Arquivo
do Distrito de Aveiro, vol. li, pág. 291. - SANTA CRUX. no Censual
do Cabido da Sé do Porto, capítulo De Deuisionibus, pág. 493, segs.
É, também, fonte de Anta e de numerosos lugares douro-vouguenses.

SANTA EOLALIA (capei/a): «Capela Santae Eolaliae eius 1senti
Tirssí De Peramíos] sufraganea», no Censual do Cabido da Sé do Porto,
«lgreias do Arcedíagado da Terra de Santa Maria», na «Ultima pars
Libri Primi», pág. 550. Sobre a capela de Santa Eulália, sufragânea da
iqreja matriz de Paramos, veja-se, aí, na fonte citada, o título «S. lohanis
de Veem.

SAMTO ESHVõ DE GITIM (parochia, ecclesia). Vede Getjm.

SANTI JACOBI DE SILUANDI (parochía, ecclesia). Vede Sancta
Cruce.

SANTIAGO DE SILUDI parochia, ecclesia). Vede Sancta Cruce.

S. MAMEDE DE GANDARA ( parochia, ecclesia). Vede Ermoges e
Gandara.

SAM MAMEDE DE GANDERA (parochia}. Vede Ermogenes e
Gandara.

SANCTO MAMETIS (ecclesia). Vede Ermogenes.

SANCTI (ou SANTI) tMAMETIS DE GANDARA (ou GAN
DERA) (parochia, ecclesia). Vede Ermogenes e Gandara.

S. MARTINHO DE ANCA (parochia, ecclesia). Vede Anca.

SAM MA'RTINHO DE MUJAAES (parochia). Vede Ermogenes.
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SANCTI MARTINI EPISCOPI (parochia, monasterium, ecc/esia,
cet.). Vede Anta.

SAM MARTINHO DE SILUADE. Vede Sancta Cruce.

SAM SALUADOR DE GUETJM. Vede Getjm.

SANCTI SALUATORIS (monasterium). Vede Anta.

SANTI SALUATORIS DE GITIM [perochie, ecclesia). Vede Getim.

SANTI SALUATORIS DE GITJ ( parochia, ecclesia). Vede Getjm.

S. TIRSO DE PARAMOS (parochia, ecclesia). Vede Parameos.

SANCTI TIRSSI DE PARAMHOS (parochia, ecc/esia). Vede Para
meos.

SANTI TIRSSI DE PERAMIOS (parochia, ecclesia). Vede Parameos.

SANTO TISSO DE PARAMOS (parochia). Vede Parameos.

SILUADE (locus, terminus, ui/la, parochia, ecclesia). O topónimo
apresenta numerosas grafias: Siluade, Silva/de, Siluadi, Siluadj, Siluady,
Situa/de, Silvaldi, Siluandi, Sisualdi e Sylvalde, de documentos que vão
de 1043 até 1527. - SILUADE (1 ), SILUADI (2), SILUADJ (3) e
SILUADY (4), em documentos de 1284, «Estormento de como foy
entregue per mandado de/Rey ho Crasto douuil e a ssa Vil/a de Siluadi
com as Deuisoões per hu parte»; e «Estormento como El/Rey D. Denis
vençeo per sentença o togar de Siluadi ao Abbade de Pedroso», no Cor
pus Codicum ... t 1, págs. 392-394. - SILUADE (5) (ecclesia): «Eccle
siam de Siluade», ano de 1320 (P.> Miguel de Oliveira, Igrejas na Terra
de Santa Maria no Ano de 7320, no Arquivo do Distrito de Aveiro,
vol. VI, págs. 284-288). - S 1 LUA DE (6): «Sam martinho de Siluetie»,
no «Foral de D. Manuel I dado à Vila da Feira e à Terra de Santa Maria»,
ano de 1320 e 1321, no documento, já acima referido, com respeito a
Anta, Gândara, Guetim e Peremos, bula do Papa XXII, dada na cidade
francesa de Avinhão, a 23 de Maio de 1320, das taxações das igrejas, em
que Silva/de foi taxada em 70 libras, a maior taxa das igrejas do con
celho de Espinho. - SILUADI (8) e SILUADJ (9), documentos já refe
ridos de 1284. Vede o meu Povoamento Medieval de Entre Douro e
Vouga, pág. 41: «... ui/la foreyro de Siluadi ... »: «... homeens de Si
/uadj ... »: «... termos de Siluadj ... ». - SILUALDE (10), ano de 1514,
no «foral de D. Manuel /».-SILVALDI (11) (parochia), ano de 1265.
Vede Exanes. - SILUANDI (12) (ecclesia: «... Ecc/esia Santi lacobi de
Siluandi», no Censual do Cabido da Sé do Porto, «Igrejas do Arcedia
gado da Terra de Santa Maria ... », pág. 552. - SILUDI (13) (parochia),



O CONCELHO DE ESPINHO - NOTAS DO SEU PASSADO MEDIEVAL 31

no «Rol das Freeguesias dos Julgados da Terra de Santa Maria da
Feyra ... ]», no Corpus Codicum ... , 1, elaboradas em face às «Inquiri
ções de D. Dinis». - SISUALDI (14) (ui/la): « ui/la Sisualdi ... », ano
de 1043, nos Dipl. et Chart., 325. Vede maior extensão do documento
em Anta, 18. - SISUALDI (15) (parochia), ano de 1220, ou pouco
depois, em «De Hereditatibus Ordinum in Terra de Sancta Maria», lista
de paróquias da diocese do Porto, ap .. p_e Miguel de Oliveira, «Inquiri
ções de D. Afonso li na Terra de Santa Maria» no Arquivo do Distrito de
Aveiro, vol. 11,págs. 71-74. Veja-se um pouco da história destas inqui
rições, em Anta, 8. - SYLVALDE (16), ano de 1527, no «Censo da
População do Reino», op. cit., pág. 276, título «A Vila da Feyra». Veja-se,
ainda, gilvaldi, em Anta, 15.

SISTO (Iocus ), ano de 1514, no <(Foral de D. Manuel I», títulos
«Silualde» e «Permos» (=Paramos). É, hoje, Sisto, na freguesia de
Silva/de.

SPINO (ui/la), em documentos de 985 e 1080, já, acima, trans
critos. Vede Espinho, e Espinu, 2. 3, 4.

UBILE (lacuna, rius). Vede Auille, 9.

O presente, o hoje, forma-se com os materiais do passado. A his
tória é uma sucessão de factos. Dentro deste relevo de pré-romanidade,
romanida-de e medievalismo, pode entender-se, melhor, cremos, a vita
lidade de Espinho hodierno. De incentivo em incentivo, de energia em
energia, no pinga-pinga dos anos, caudal de séculos, espelha-se o rosto
de hoje, que um milénio do futuro há-de encanecer. E, aí, poderão, ainda,
repetir-se, aumentada a mole do tempo, estas mesmas palavras.

ARLINDO DE SOUSA

J

Trabalho publicado no «Arqwivo do Distrito de Av•eiro», n.« 113, vol.
XXIX, 1963.
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,
SUBSIDIOS

,
PARA A HISTORIA DE ESPINHO

por .JOAQUIMTATO

J.

~OTA DO DIRECTOR. Da colaboração dispersa de Joaquim Tato nas páginas dos sema
nârios «Defesa de Espinho» e «Espinho Vareiro» que o autor publicou nos períodos de
1973 a 1979, sob o título ge-iértco «Um Olhar Sobre Antigos Acontecimentos», o Directo r
desta revrsta co1igiu, seleccio.nou e ordenou algum desse matet-ial.

A destr inca sobre textos históricos, etnogrâficos 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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l - O Primeiro dos muitos anseios: - a construção duma Capefo-lgreja

Ramalho Ortigão, escreveu em 1899 que a terra ama-se por simples
instinto, em virtude de leis naturais que prendem o coração dos homens
aos lugares em que nasceram, assim como a raiz prende a árvore de
que bebe a seiva. O amor da nação, esse, é um resultado educativo.

Para amar a tradição é preciso conhecer, e é no fundo desse
conhecimento que verdadeiramente reside a consciência da nacionali
dade. Ora o que é a tradição, a história viva, permanente, por heredita
riedade, no lar doméstico, nos usos e costumes dos lugares, nos pro
cessos de trabalho e na sua mesma língua.

A corroborar este magnífico conceito, o Dr. Correia Pinto, bri
lhante orador sagrado também nos aponta: «Quem na nossa terra,
pertence-lhe, fica ligado a ela pelos primeiros beijos da luz, pela água
do baptismo, pelo berço que teve, pelo leite que bebeu, pela fé herdada,
pela magia das lendas ... »

Ora é justamente nesta linha de conduta que reside a nossa inten
ção, e por isso, vimos tentando trazer ao conhecimento dos que amam
Espinho, os acontecimentos e factos que se têm podido averiguar, quer
através de apontamentos, quer de pesquiza de escritos, como ainda o que
retêm na memória as pessoas idosas ainda vivasl

Já tivemos ocasião de dizei que não se trata de referências de
evocação política, mas de acontecimentos, maiores ou menores, que se
foram intercalando e que até por vezes tomaram supremacia, embora
de outra feição, na vida do povo! E assim, sem ter intenção e ousadia,
temos a certeza - que até os menos atentos - gostam de saber,
mesmo que seja tocado por certo tipo de natural sentimentalismo que
anda sempre ligado às tradições, como seara em terreno preferido!
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E posto isto, passamos a dizer que os pescadores, uma vez afei
çoados à terra ainda um tanto aparentemente inóspita e que se debru
çava sobre um mar tão aliciante, verificaram que dele continuavam
a tirar o produto da sua subsistência e por isso nunca mais se esque
ceram que tinham de fazer dela a meta das suas aspirações: um lar, onde
pudessem viver com os seus filhos e fazer deles o instrumento conti
nuador virado para o futuro que a seu tempo viesse a transformar-se
numa Comunidade que correspondesse aos anseios de uma terra nova!
E bem depressa aconteceu em pleno.

O instinto nato desta qualidade de gente de pendor tão dinâmico,
não só posta ao serviço da pesca, indicou-lhe outros rumos - negócios,
indústria e artes - e aquele que se julgou apto a seguir os seus desti
nos' não mais descansou. E foi mercê desta sua maneira de ser, que
entre outros objectivos, começou a tornar realidade uma das suas
primeiras aspirações: a construção duma Capela-Igreja que pudesse
satisfazer, sem sacrifícios, os imperativos da sua ética religiosa, nas
horas amargas das suas aflições.

Largo de Nsossa. Senho;ra da Ajuda e Capela dos Galegos

A «Capelinha dos Galegos» envolvida em adorável lenda, primeiro
e minúsculo recinto de oração, só destinado a missa, tornou-se insu
ficiente, pois, a Aldeia crescia muito depressa. Até aí palmilhava-se em
peregrinação, vezes sem conta, até à Freguesia de Anta, para satisfazer
todas as obrigações religiosas, desde o baptismo até à sepultura que
então se fazia sob as lages da Igreja, e que tempo foi!!!

Apesar de ter sido envolvida em lenda - como em cima dissemos
- a «Capelinha dos Galegos» existiu porque temos fotografia dela, tão
minúscula e graciosa que dá a impressão dum brinquedo infantil!
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Também é certo que dois galegos, foram enterrados nela e as suas
ossadas jazem no nosso cemitério, cerimónia a que presidiu o Rev.
Abade Amaral, saudoso obreiro da nossa Igreja Matriz!

Ainda hoje existe família afastada dos referidos galegos, que se
diz terem-se chamado: Eugénio e Márcio. Tornou-se difícil saber o ano
certo deste acontecimento, contudo presume-se, por certos indícios que
já existia em 1800.

Até aí éramos de um lugar da Praia, Freguesia de Anta, informa
ção indicada através de baptizados e casamentos. Só algumas décadas
mais tarde é que começou a aparecer o nome de Espinho. Em face de
prementes necessidades, tornou-se então imprescindível a construção
duma capela e dessa opinião partilhavam as mais destacadas famílias
que para aqui vinham veranear e já possuiam prédios.

I

Uapela. de Nossa Senhora da Aju<la
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Formou-se então uma Comissão composta de fidalgos e vareiros,
por quem os primeiros tinham muita simpatia e não só por isso, pois
sempre estavam prontos a ajudar tudo que pudessem para o desenvol
vimento de Espinho e bem o demonstraram através do tempo!

Contribuiram com o seu prestígio pessoal para que outras famílias
frequentassem a nossa praia; com dádivas de toda a ordem, para melho
ramentos; oragnizavam festas, quer de salão quer desportivas e sempre
punham a sua influência política, que era grande, €m favor de qualquer
reivindicação que dependesse do Governo e pode dizer-se, em boa ver
dade, que ficava em boas mãos! Contudo, a certa altura houve uma
divergência no seio ·da Comissão, quanto ao local de construção da
capela: os fidalgos desejavam-na retirada do mar e os vareiros junto
dele, e a cisão deu-se.

Os primeiros construiram a capela Santa Maria Maior e os segundos
a capela-futura Matriz, a espreitar o mar com a sua elegante torre!

Em 31 de Janeiro de 1877, o Cardeal D. Américo, então Bispo do
Porto, autorizou o culto no referido pequeno templo, que se denominou
de N. S. da Ajuda!

Em Agosto do mesmo ano, foi autorizado a que de verão, mas só
durante a época balnear, fosse ministrada a comunhão, até aí obrigató
ria em Anta. Nesta altura apenas existia a Irmandade da N. S. da Ajuda,
de recente formação, já com muitos irmãos, que começou a desenvol
ver tarefa de muito mérito, como a seguir veremos!

2 - Localização de zonas do Espinho antigo

Não só para os mais idosos, que no entanto não chegaram a conhe
cer onde se situava a capela-igreja da Nossa Senhora da Ajuda, bem
assim para as novas gerações que possam ter interesse em saber algo
dos primórdios da sua terra, vamos dar - tal como temos feito - tanto
quanto possível, indicações que a todos possam ajudar a conhecer a
localização de zonas do Espinho antigo, tanto da geometria das ruas
e sua posição, como das construções urbanas, especialmente a que
demarcou o primeiro Bairro Piscatório.

Passamos a dizer que a Igreja futura Matriz, foi construída na
linha da Piscina, mais para o mar um tanto fora do caminho que
demarca a esplanada. Em volta, para poente, mais acentuadamente para
norte, espalhava-se o primeiro Bairro dos Pescadores que ia até ao «Rio
Largo» e era aqui que existiu o lugar da Lavoira, último reduto dos
pescadores que se manteve até à fortíssima invasão do mar de 1896,
autêntico prenúncio de destruição de toda a referida zona, uns anos
mais tarde.
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Desejamos informar que já nesta altura a colmeia piscatória come
çara a procurar refúgio ao sul da povoação, especialmente depois da
construção dos bairros da Rainha, destinados aos que tinham então per
dido as suas habitações!

Por sua vez, a faina da pesca também já se tinha deslocado para
o sul, deixando a praia do centro às actividades dos banheiros que, de
ano para ano, ia crescendo em frequência de veraneantes e diga-se em
boa verdade, de elevada categoria que ela era!

A construção de casas tipo solar, dos fidalgos, começou a dar a
Espinho o aspecto duma urbanização de cidade!

Ora nesta altura os pescadores, já mais evoluídos nos seus conhe
cimentos da pesca, foram modificando os seus ultrapassados modelos
de barcos, de maiores calados, redes, de maior raio de acção, bem assim
os processos de puxar as redes de sistema braçal, começando a utilizar
as juntas de bois, que chegaram a 12 em cada mão, e por isso poderá
fazer-se boa ideia do rápido desenvolvimento destas artes de arrasto!

Voltemos à área integrada no largo da Nossa Senhora da Ajuda,
que era bastante espaçosa. Do norte para sul, entrava na rua do Cru
zeiro - hoje Avenida da esplanada - ultrapassando a rua 19, porque
do lado poente, alargando-o, portanto, indo alinhar com outro quarteirão
de moradias com estabelecimentos fronteiriços ao referido largo para
lá da rua 19.

A construção da futura Matriz, fez-se com muitas dádivas a come
çar pelo terreno e planta. As campanhas contribuiram largamente! Uma
vez pronta, apareceram benfeitores que ofereceram: sinos, o relógio e
pia baptismal, bem assim como diversos paramentos, pois Anta, a
Freguesia, só os concedia sob certa remuneração quando da necessi
dade de levar a efeito algumas cerimónias já consentidas na nova
capela, circunstância esta que deu azo a começarem aborrecidas diver
gências entre os dois povos!

3- A primeira Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda

A primeira Irmandade da Nossa Senhora da Ajuda, foi constituída
por: António Pires de 'Resende, farmacêutico, dedicado espinhense pelo
coração, e pelos vareiros pescadores e comerciantes: juíz António de
Pinho Branco Miguel, escriturário, Jeremias Pais de Almeida, vogais,
Guilherme Maganinho, José Alves da Rocha Casebre e José Dias Pinhal.
O cardeal D. Américo que em 31 de Janeiro de 1887 autorizou o culto
do referido templo, era senhor dos títulos e sub-títulos seguintes: (vai
em feição de curiosidade e vale o tempo que se perde a ler) Dom Amé-
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rico, Cardeal Presbítero da Santa Igreja de Roma, Ferreira dos Santos
Silva, de título dos S. S. Quatro Coroados, por mercê de Deus e da
Santa Sé Apostólica, Bispo do Porto, Par do Reino do Conselho de
M. F. Grão Cruz da Ordem da Nossa Senhora da Conceição de Vila
Viçosa e Comendador de Cristo!

Naquele tempo, para se conseguir certas autorizações, mesmo
de culto religioso, em que os crentes professavam a sua ética religiosa
inteiramente livres, tornava-se inegavelmente, em acto de muita res
ponsabilidade e é muito possível que hoje se mantenha o mesmo rigor!
É o caso de terem sido precisas trinta assinaturas de homens dos
ma is representativos para poderem ser aprovados os Estatutos da
Irmandade da Nossa Senhora da Ajuda, autorização do Bispo da Diocese
e assinatura do Governador do Distrito!

O primeiro Capelão custou à Irmandade a quantia de 160.000 reis
(Sic) ficando a seu cargo todos os serviços religiosos efectuados
durante um ano!

Mas Espinho desejava ter a sua Freguesia e os vareiros não des
curaram tamanho anseio, razão porque em 1887 pediram ao Governo
da Sua Majestade a sua criação. Patrocinou este pedido o Conselheiro
Correia Leal, devotado amigo de Espinho, que aqui fixou residência
na rua 62. Contudo só a 17 de Setembro de 1889 Espinho passou a
Freguesia, por decreto do Conselheiro José Luciano de Castro, natural
de Anadia, outro grande amigo da nossa terra! Espinho então embandei
rou em arco, como muito bem se compreende.

Tal acontecimento foi contudo de absoluta tristeza para a Freguesia
de Anta, facto que se aceita sem azedumes. As mães nunca gostam
pe perder os filhos!!! Então a capela-igreja, já Matriz, foi benzida, por
D. Manuel Luiz Coelho, Bispo ·de Coimbra, coroando deste modo os
anseios dum povo, que em pleno desenvolvimento. já há muito o vinha
a merecer!

4 - A Primeira Junta da Paróquia

Com a criação da Freguesia, e subsequente Junta da Paróquia,
Espinho, ficou deste modo a controlar muitas das suas actividades, quer
religiosas quer políticas, circunstância que lhe legitimou mais liberdade
de movimentos até aí sujeitos, embora legitimamente, a outros poderes,
respectivamente Anta e Vila da Feira!

De Anta, apenas ficamos presos pelo Cemitério, o que deu aso
ainda a muitos atritos. Da Vila da Feira, como é óbvio, as coisas passa-
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vam-se sob outro aspecto e daí certas dificuldades de resoluções bem
prementes que se mantiveram até à independência Concelhia e então
sim, E:;pinho ficou sendo senhor das suas acções.

A Vila da Feira, tratou sempre Espinho com certo carinho, aju
dou-a a desenvolver-se e o seu povo muito gostava de para aqui vir
veranear, temos que ser justos quanto a isso, o que não quer dizer
que não tivesse havido naturais quesílias, que se tornaram, de certa
maneira graves a quando da cisão!

Assim a Junta de Freguesia teve a sua primeira reunião em 9 de
Março de 1891, com o seu primeiro elenco: presidente, António de Pinho
Branco Miguel, vice-presidente Manuel Fernandes Tato, vogais, António
Pereira Americano, Marcelino de Oliveira Dias e José Rodrigues Cação
Serrano, nomes todos vareiros, uns negociantes e outros pescadores.
Esta Junta, como se compreenderá teve uma tarefa árdua, pois estava
tudo ou quase, por fazer, e por isso se entregou inteiramente à sua
missão com entusiasmo e bairrismo. Não merece a pena descrever
tudo que se passou, segundo os livros das sessões indicam!

Uma das primeiras resoluções foi pedir a Sua Majestade a criação
dum «Posto de Correio» permanente, até aí só autorizado a funcionar
de verão, o que foi atendido, pois eram prementes as suas necessi
dades.

Foi nomeado um pároco permanente, o reverendo, Manuel Pereira
da Silva e como autoridade de regedor, o espinhense António Pereira
da Rocha.

A 13 deste mesmo ano, foi oferecido o terreno para o cemitério,
pelo lavrador Joaquim Ferreira da Rocha e sua Esposa, no lugar do
Orgueiro, Mocho.

A Junta também tratou com a maior brevidade da numeração dos
prédios, lacuna que se fazia sentir, especialmente na época de veraneio
e que causava dificuldades por vezes aoorrecidas-pela troca de entrega
da correspondência!

Cada proprietário pagava 50 reis por cada um dos números do
seu prédio, o que se tornou uma medida que teve a aprovação geral.

A Junta tornou-se, pois, numa entidade dinâmica!

O primeiro gerador eléctrico de iluminação caseira, funcionou numa
dependência, cedida pelo D. António Fernandes .durn prédio da Aveni
da 8, que explorara durante largos anos o que foi Hotel Bragança. Hoje
existe no seu lugar o que se chama Palácio Hotel!
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E foi só em 1903, que por concurso foi adjudicada a exploração da
electricidade a uma Empresa espanhola, em fábrica que funcionou no
ângulo das ruas 29 e 4.

As ruas que até aí se iluminavam a candeeiros de petróleo, come
çaram a ter lâmpadas e em alguns locais arcos voltados com globos
despolidos aos quais era preciso mudar os carvões todos os dias!

5- A Primeira Festividade de N.ª Sr.ª da Ajuda

Em 22 de Julho de 1889, teve lugar a primeira festividade da
Senhora da Ajuda com grande luzimento e alegria contagiante de toda
a população espinhense.

O largo da igreja, ruas adjacentes, especialmente as 19 e Cruzeiro,
foram vistosamente engalanadas. Houve iluminação, fogo de artifício
e de bonecos. A procissão encorporou vários e artísticos andores
encimados por santos de diversas devoções, oferecidos por crentes em
sinal de promessas. O da Padroeira foi ofertado pelas campanhas e
todos eram transportados por pescadores! Foram encorporados os
chamados anjinhos numa amálgama de intenções de feição mais pro
fana que religiosa - como ainda agora se usa - onde a ostentação
marcava o poder económico de cada um!

O povo sempre teve e continuará a ter a sua ética, mesmo que os
fados ... mudem, pois entendem que o mal do mundo não vem por isso,
pelo seu pendor religioso, que lhe anda no âmago do coração! Ora a
festa da padroeira nunca mais se deixou de realizar e sempre com
luzimento, até 'que se tornou famosa e até aqui tem trazido multidões
de forasteiros todos os anos para presenciar!

Começou então a criar-se uma receita própria, durante todo o ano
para a grande festa. E com esse fim, todas as quartas-feiras saía para
a rua um homem com opa vestida, conduzindo um cofrezinho com
loquete de segredo, composição que só o tesoureiro conhecia (S. Pedro)
e se o conhecemos é porque durante vários anos era aberto em casa
e esta circunstância vai permitir o que então rendia o referido peditório
semanal, resultado duma vai-sacra espinhosa!

A soma angaria'Cla dependia da época do ano, de verão mais
gorda, de inverno mais magra. Em qualquer dos casos muito poucas
moedas de tostão ou meio tostão apareciam e de dois tostões eram da
qualidade do: - lá vem um - pois só em dias de festa, na bandeja
faziam a sua aparição e então sim, contavam-se! Na verdade, apareciam
largas quantidades de moedas de vintém, mais de dez réis e muito mais
de cinco réis.
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O cofre, embora pesado, sem dúvida, parecia de receita elevada e
muitas vezes assim não era, embora o povo tivesse desejo de contribuir
para alguma coisa que também era dele.

O valor da moeda na altura era dividida em fracções baixas embora
de poder de compra forte! Há uma desvalorização fundamental entre
o passado e o presente e por isso apetece aqui inserir alguns dados
elucidativos. Para se obter um tostão (100 réis) era preciso cinco
moedas de vintém, dez de dez reis e vinte de cinco reis. Por aqi se
fará ideia - aqueles da nova geração que nada viram - quantas moedas
seriam precisas para completar dez tostões, (mil reis)!

Pois os referidos peditórios, orçavam variavelmente, claro, entre
cinco a sete mil reis semanais!!! Um mundo de moedas!

Antes quinze dias da festa, saía uma musica para a rua para o
mesmo fim - mas só um dia - e então conseguia boa receita! E os
pescadores e não só eles, ao presenciarem o préstito religioso da sua
Santa, ajoelhavam à passagem do Pálio, sentindo a devoção transbor
dante das suas almas simples, ciciando preces em desconto de muitos
erros cometidos na vida repassada de agruras, com saldo muito para
além das alegrias vividas.

O novo mundo, neste aspecto não mudará, porque não se pode
arrancar do coração o que congenitamente nele nasceu!!!
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FIGURAS ILUSTRES

Dr. Castro Soares
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Nasceu o Dr. Augusto Braga de Castro Soares em Espinho, a
7 de Novembro de 1903. Foi seu pai um ilustre clínico de Espinho, o
Dr. António Augusto de Castro Soares, que deixou um nome conhecido
e respeitado ainda hoje nesta localidade.

Seguiu o Dr. Augusto de Castro Soares o curso médico na Facul
dade de Medicina de Lisboa, onde foi colega entre outros, do Prof. J.
Cândido de Oliveira, actual (1971) director da Faculdade de Medicina de
Lisboa, e F. Cambournac, director da E·scolaNacional de Saúde Pública e
Medicina Tropical, e do Dr. Artur Costa Andrade, igualmente inspector
-superior da Direcção-Geral de Saúde (1971). Graduou-se com elevadas
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classificações, em 1929, obtendo, pouco depois o diploma do Curso
de Medicina Sanitária do Instituto Superior de Higiene Dr. Ricardo
Jorge.

Iniciou a sua vida profissional em Espinho, onde exerceu clínica
geral e praticou também oftalmologia, durante algum tempo, até ser
desviado para uma breve carreira política, que começou ao aceitar
os lugares de presidente da Câmara Municipal e de provedor da Mise
ricórdia de Espinho - sua terra natal, à qual sempre o prenderam
laços de grande interesse e dedicação - e que terminou pouco depois
de ter exercido o cargo de governador civil do distrito de Coimbra,
de 1942 a 1947.

Data desse tempo a sua amizade pelo prof. Bissaia Barreto e a
sua dedicação muito particular pelos problemas de Saúde Pública.

Nomeado inspector-superior de Saúde e Higiene e colocado à testa
do Serviço Técnico de Profilaxia das Doenças Infecciosas e Sociais da
Direcção-Geral de Saúde, em 1947, e, por inerência, também do Insti
tuto de Assistência aos Leprosos, o Dr. Castro Soares, foi, desde
então, o primeiro e mais esforçado colaborador do Director-Geral de
Saúde - o Sr. Dr. Augusto da Silva Tavares, até 1963, e da Sr.' Dr.ª
Maria Luísa Van Zeller, desde então até ao aparecimento da doença
que, em fins de Novembro do ano passado, ( 1971) levaria a afastar-se
do serviço activo.

No decurso da longa e honrosa carreira que fez na Direcção-Geral
de Saúde, destacam-se entre outras as seguintes actividades:

- Director do Instituto de Assistência aos Leprosos desde 1947.

- Membro efectivo, desde 1947, do Conselho Superior de Higiene
e Assistência Social, a que ultimamente (1971) presidia a algumas
secções, por delegação da Directora-Geral de Saúde.

- Vogal do Conselho Técnico de Leprologia, desde 1961.

- Presidente da Junta Médica do" Ministério da Saúde e Assis-
tência, desde a sua criação.

- Heoresentante (vogal) do Ministério ou da Direcção-Geral de
Saúde nas seguintes comissões:

- Comissão de Manutenção da Autoridade Governativa, para a
O.T.A.N ..

- Comissão de Coordenação de Investigação Científica para a
O.TAN ..
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- Comissão de Coordenação dos Serviços Médicos da O.T.A.N ..

- Comissão de Coordenação de Estudos das Bruceloses.

- Comissão Permanente de Preços de Medicamentos.

- Comissão de Elaboração do Programa do Minist:írio da Saúde
e Assistência para os planos de Fomento (em que representou a
Direcção-Geral de Saúde).

- Comissão de Estudo da Instalação das Subdeleqaçôes e dos
Centros de Saúde nos Hospitais Sub-regionais.

- Comissão Executiva do Programa Nacional de Vacinações.

- Comissão para o Planeamento e Instalação dos novos Centros
de Saúde, comissão esta de que foi devotado presidente, até que a
doença o viria a vitimar o forçou a abandonar.

- De-legado da Direcção-Geral de Saúde junto dos Serviços Médi
co-Sociais da Federação das Caixas de Previdência.

- Membro efectivo da direcção do Centro de Estudos da Para
miloidose.

- Representante de Portugal nas Comissões Permanentes Luso-
-Espanholas para Estudo dos problemas de

- Doenças transmitíveis, em geral.

- Venereologia e Sifiligrnfia.

- Leprologia

- Membro da direcção da Comissão do Programa Nacional da
Vacinação, programa este, juntamente com a Dr.ª D. Maria Luísa Van
Zeller e Dr. Arnaldo Sampaio, também inspecjor-superior de Saúde e
Higiene, planeou e dirigiu com o maior entusiasmo e dedicação e que
constitui um êxito indiscutível na «história» mais recente da Direcção
-Geral de Saúde, com a apreciável e rápida redução, em cerca de três
anos, das taxas de incidência da poliemielite (redução superior a 95%),
da difteria (redução de cerca de 88% ) , da tosse convulsa (redução de
cerca de 90% ) e do tétano (redução da ordem dos 50% ) .

- Representante de Portugal nos Grupos Itinerantes da Organi
zação Mundial de Saúde, para administradores de saúde pública, que
actuaram nos seguintes países: Inglaterra, Alemanha, Itália e U.R.S.S.
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- Representante de Portugal em diversas reuniões científicas
internacionais, de que se destacam as realizadas, sob o patrocínio da
Organização Mundial de Saúde sobre:

- Saúde Mental, em Amsterdão.

- Lepra, em Madrid.

- Enfermagem, em Estambul.

- Organização Hospitalar, em Estocolmo.

- Investigação da lepra, em Paris.

- Administração de Saúde Pública, em Zagreb.

- Higiene, em Roma, etc.

- Realizou ainda algumas visitas de ·estudo ao estrangeiro, de que
se destacam as que fez ao Instituto Pasteur de Paris, sobre leprosaria,
bem como as que efectuou aos estabelecimentos de assistência aos
leprosos, na vizinha Espanha.

- Participou em quase todos os Cursos de Aperfeiçoamento para
delegados e subdelegados de Saúde e tomou sempre parte muito activa
nas reuniões periódicas de delegados distritais de Saúde.

- De entre as muito numerosas inspecções que realizou, no
decurso da sua carreira de sanitarista, destaca-se, pelas úteis reper
cussões que teve, a que efectuou aos Serviços Materno-Infantis do Ins
tituto Maternal, nos Açores.

- Foi autor de diversos trabalhos sobre doenças infecciosas e
outras doenças sociais - especialmente lepra, doenças venéreas e
bruceloses e outras zoonoses -, imunizações, recuperação de diminui
dos físicos, higiene mental e estatísticas demográfico-sanitárias.

- Teve, ainda, oportunidade de colaborar activamente nos traba
lhos preparatórios da nova lei orgânica do Ministério de Saúde e Assis
tência a da nova regulamentação dos Servlços .

.Foi também a todos os títulos, notável a sua direcção do Instituto
de Assistência Nacional aos Leprosos e a superior orientação que soube
imprimir ao «contrôle» da lepra no nosso país e à sua constante redu
ção. Muito lhe deve também o Hospital Colónia Rovisco Pais, que nele
sempre encontrou o melhor apoio e orientação técnica e administrativa.
São de sua iniciativa a criação do Conselho Técnico de Leprosaria, a
realização de cursos de aperfeiçoamento da especialidade e a vinda
ao nosso país, para treino do pessoal do Hospital-Colónia de leprosaria
de fama mundial.
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Cumpre ainda referir que, desde há anos, o Dr. Castro Soares
desempenhava também o cargo de administrador da Fundação Bissaia
Barreto, de Coimbra.

Com o seu .falecimento a 5 de Agosto (de 1971 ), perdeu o Minis
tério da Saúde e Assistência - e mais especialmente a Direcção-Geral
de Saúde - um dos seus mais ilustres funcionários e um obreiro infa
tigável de há muito dedicado à causa da saúde pública.

Em todos os que conheceram e particularmente entre aqueles que
tiveram o privilégio de trabalhar com o Dr. Castro Soares, ou sob a
sua orientação, deixou o ilustre extinto a maior saudade, pelas suas
elevadas qualidades de carácter, rectidâo, trabalho, devoção pela causa
pública, modéstia e bondade inexcedível.

Quem privou com o Dr. Castro Soares, como o signatário, não
poderá esquecer o apoio que sempre dedicadamente prestou, nem a
amizade desinteressada que sempre concedeu, a todos os seus colabo
radores, mesmo os mais modestos.

A todos os que o procuravam, com problemas do serviço, ou até
mesmo com problemas pessoais, nunca o Dr. Castro Soares se furtou
a servir, com interesse e simpatia, e a dar palavras de conselho, sempre
ponderadas e amigas - quando a sua ajuda não ia mesmo mais além
e fazia acompanhar as suas palavras de actos e até de dádivas que
mostravam a grandeza do seu coração.

Não conheceu a Direcção-Geral de Saúde, onde trabalhou como
inspector-superior durante mais de 24 anos seguidos, obreiro mais
esforçado, nem funcionário mais cumpridor. Escravo do trabalho, raro
foi o dia em que, durante muitos anos, não era o último a sair da repar
tição para, em regra, levar ainda trabalho para casa, que o ocupava, não
raramente, durante longas horas da noite e muitos fins de semana.

Além do seu próprio trabalho, o Dr. Castro Soares estava
sempre disposto a ajudar ainda o trabalho de outros para os aliviar ou
auxiliar e para promover a melhor e a mais prênta eficácia das activi
dades da Direcção-Geral de Saúde.

LUIS CÂYOLA DA MOTA

«Defesa de Espinho», na sua edição de 7 de Agosto de 1971 anun
ciava o falecimento do Dr. Castro Soares, nos seguintes termos: «Espi
nho está de luto, de luto pesado, pelo falecimento de um dos seus
mais ilustres filhos - o Dr. Augusto Braga de Castro Soares - que foi,
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além de médico distinto, esclarecido Presidente da nossa Câmara Muni
cipal, lugar que ao cabo de uma administração brilhante, o Governo
da Nação, numa época de crise alimentícia no País, o veio buscar à sua
terra natal para assumir o cargo de Governador Civil de Coimbra, onde,
como em todo o País, havia falta de géneros alimentícios, que feliz
mente graças à sua acção como Presidente da Câmara, enquanto em
quase todos os concelhos do País havia falta de géneros alimentícios,
devido às suas providências, em Espinho não faltava nada.

Assumidas as funções de chefe do Distrito de Coimbra, dentro de
poucos dias, naquela cidade como em Espinho, já não faltavam alimen
tos, pelo que as Senhoras de Coimbra, em massa, foram agradecer-lhe
as suas providências.

O Dr. Augusto de Castro Soares ocupava ultimamente, o espinhoso
cargo de Director dos serviços técnicos de profilaxia da Direcção-Geral
de Saúde, e director do Instituto de Assistência aos Leprosos.

O ilustre extinto era marido extremoso da Sr.' D. Clarisse Ramos
Pereira de Castro Soares, pai da sr- Dr.• Clarisse Castro Soares de
Sousa Macedo, sogro do Sr. Dr. António Jorge de Sousa Macedo e era
irmão do Sr. Ricardo Braga de Castro Soares».

O funeral do Dr. Castro Soares realizou-se em Espinho, no dia 7 de
Agosto, tendo sido sepultado no Cemitério da nossa cidade.

NOTA: As notas biográficas de autoria do Dr. Luis Cayola da Mota,
foram extraídas do jornal «0 Médico» e transcritas no «D. E.»
de 6 de Novembro de 7971.
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TAMAGNINI

Estreia em 11 de Julho de 1940, no Teatro Aliança. Música de Eduardo

de Matos Vilar e Cenários de Cirne & Canali
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ESPINHO EM PATINS

JUCA E ESPINHO

JUCA
'Stou gostando, 'stou gostando

Di você;
Gosto muito da mmmc,

Mas porquê!?

Minha vida bem dicerto fica presa
Nesta Praia encantadora, hospitaleira;
Mi seduz o seu olhar de portuguesa,
Rica moça, catitinha, feiticeiro.
'stou gostando, 'stou gostando,

etc.

ESPINHO
De mim gosam, de mim gostam

P'ra viver;
Sou a Praia da elegância

Com prazer.

Tenho amigos, sou prendada, apete
cida,

Dão-me as honras que mereço, por
que não

Portugal, a minha terra, Pátria qu'rida,
Quer' -me sempre, bem estimada, como

irmão.

De mim gostam, de mim gostam,
etc.

AMBOS
Amor' s portugueses - amr' s brasilei

ros,
Os mesmos enlevos - o mesmo cari

nho;

ESPINHO
Brasil. não esquece seus amor" s pri

meiros,

JUCA
A bela Lisboa, a tão linda Espinho.
'Stou gostando, 'stou gostando,

etc.

ESPINHO
De mim gosam, de mim gostam,
etc.

CAMPONEZA ·E VAREIRO

CAMPONEZA
L::ívei o comboio, lá vai,
Por baixo da passarei a;
ó filhos da mãi olhai
Pr' áquela coisa tão bela!

... E p'ro gente assim ouvir
O apito que nos anima,
O comboio tem de vir,
Sim, senhora, cá p'o cima!

Tragam o comboio,
Mesmo pela mão:
Pela rua acima
P'r'ó parque João.
Venham daí todos
Dizer à CÊ PÊ
Se trás o comboio,
Trás, ou não, ou quê.

VAREIRO
Co'o CÊ PÊ ninguém se meta,
Deixe o comboio onde estó ,
Isso afinal é uma treta,
Pois não há-de vir p'ro cá.

Nós queremos a linhinha
Lá p'ro baixo ao pê do mar;
E: p'r 'óli nossa vidinha,
De resto deixai falar!
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Isso é conversinha,
Conversa fiada;
Não mexam na linha
Se não há pancada.
Tenham juizinho,
Tenham, sim, senhor;
A linha lá em baixo
'stó muito melhor!

SAUDAÇÃO DAS FFREGUESIAS

CAMPONEZA
Leva pressa a Comissão
Das festas de cá d' Ajuda,
Pois não tem tudo na mão,
Vai ser coisa bem bicuda!
São na rua dezanove,
Na oito, rua gaiteira,
E depois veem a nove
Aqui p'ró Largo da Feira.

Senhora d'Ajuda
P' ra baixo, p' ro cima;
A geirte, trombudo.
lnté desanima.
E nesta arrelia,
Com tantas mudanças,
Não sei se é mania
Se são só rnanganças !

PARAMOS sente alegria
Cantando Espinho com alma,
Docemente, nesta calma
Do seu sentir de magia,
Junto à faca encantadora,
A Barrinha feiticeiro,
Sempre alegre e altaneira,
Grã beleza tentadora!

SILVALDE das raparigas
Bonitas e donairosas,
Frescas, louçõs, amorosas,
Terra linda de cantigas,
Rende homenagem sincera
A Vila nobre e pujante,
Qu'rida mãi, boa e amante,
Que em sua amizade impera!

ANTA - tua mãe bondosa,
Desvelada de ternura,
P'ro destino de ventura!
P'ra desino de ventura!
Tão amada, minha filha,
Dêste povo com verdade,
És a estrela que mais brilha
No céu da nossa amizade!

VAREIRO
São tão lindas estas festo s
E lá se vão p'ros anzois
Qualquer dia, muito lestes,
Por causa dos car'canhois.
Mas este ano vamos ter
Grupo fixe e bem porreiro
Que as Festos vai promover
C' um camião de dinheiro!
E ninguém se entende,
Andam à matraca,
E lá não se vende,
Aqui não se troca!
Vão por água abaixo
Festejos daqui!
Mas oh que relaxo
Como eu nunca vi!

GUETIM num hurrá vibrante
Saúda todos os teus,
Pois, com a ajuda de Deus,
Progredirás palpitante,
Com sacrifício até
Desta gente honrada e boa
Oue num coro amigo entoa
Um hino de esp'rança e fé!

AMBOS
ó que chatice,
Lá vai tudo ao ar!
Deve ser burrice
Desta beira-mar!
Vamos lá embora,
É quesrtão de asp'ror ,
É chegada a hora
Da Cambra mandar!

Eu sou NOGUEIRA,
NOGUEIRA DA REGEDOURA,
'stou descontente
E a minha cabeça oura.
Deixai-r,ne entrar,
Tombem nesta saudação,
Que ao menos fica
Contente meu coração.
E viva Espinho,
Oue Espinho me vai salvar
Do cativeiro
Em que me foram prantar.

TODAS AS FREGUESIAS
A fama da tua Praia,
Torrão vareiro, bendito,
Há muito já que se espraia
Num enorme e forte grito!
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Teu viver laborioso
Nos anima e satisfaz;
Em teu sentir tão formoso
És concórdia, amor e paz!
Tu és, Espinho,
A linda pér'Io do mar,
Doce cantinho
De luz e b,leza sem par.

É sedutor teu seio amigo,
Cheio de amor, meigo, singelo;
Terra encantada - eu te bendigo,
Rincão sagrado - és o mais belo!

Filhos teus, dos mais amados,
'stão, num esfôrço melhor,
Trabalhando, denodados,
Por um Espinho Maior!
Os teus destinos regendo,
Tendo o Bem como fanai,
Mais alto te vão erguendo,
Oue és terra de Portugal!

Tu és, Espinho,
A linda pér'la do mar

etc.

FOGUETEIRO

Homem das ocasiões,
Vou p'r'áqui, vou p'rócoló ,
Dos momentos, das 'splosôes,
O Pum-pum, trá-trá-trá-trá !
Nos feslejos, no vivório,
Ao sabor de cada um,
Aí vai sempre o foguetório,
Pum-pum-pum-pum-pum-pum-pum!

BOÉMIO

Tens arte no teu sorrir,
Enlaçada nos meus braços,
Teimosamente a seguir,
Mulher, todos os meus passos.
Tenho pena dêsse olhar
Enfeitado de tristeza,
Constantemente a pecar,
Inda com tonto beleza
Lembras-te? - Tempos lá vão
Daquela f'liz mocidade -
Entregaste - oh! que saudade! -
ln.eirinho o coracão,
ó mulher que ta~to amei
E depois mais desprezei
Pois-quem sabe?-a tua graça
Ai, te arrastou p'r ' á desqroço.

REFRAO:
Teu sorrir de entontecer
Faz-me esquecer o pesar
E nesta ânsia d.e te qu'rer
Não 'squeço o teu lindo olhar!

CAÇUFAS

Côro
Ai, de Caçufas,
De Caçufas,
De Caçufas,
A água é boa,
Não é à toa.

TI-MARIA
ó seu guarda cá da Vila
Não mais bufas!
Anda daí ó Camilo
P'ro Caçufas !

ANINHAS
Nós não qu'remos mais pinguinhas
Nesas lufas;
Vamos lá co' as cantarinhas
P' ra Cacufas.

Oõro

HOMEM DOS RECI·PIENTES
Vou encher recipientes,
Logo três,
E elas os cânt'ros, contentes,
Duma vez!

CAM/LA
Água boa, que amacia
E faz bem,
Só de lá, ó ti-Maria,
É que vem!

Côro •

GUARDA
Façam, Foçom pela vida,
Oro essa!
É lá que enchem a medida
Mais depressa!

HOMEM DOS RECIPIFJNTES
Eu, que sou mais atrazado,
Não me iludo,
Por isso vou, apressado,
Meter tudo!

Côro

57
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ECONOMISTA

E-co-no-mi-;o:m
É a nossa melhor defesa;
De automóvel passear
É muito bom... com franqueza!
Cortar, cortar para a frente
Num sorriso, em tom sarcástico,
Que o dinheiro, enfim, luzente,
Faz tlim-tlim e é bombástico!

Estribilho
Sempre com juízo,
É cortar, cortar ...
Sim... porque é: preciso
Economizar...

FADO DO CEGO

Meu coracão não resiste
A uma existência tão triste
De cegueira e de amargura;
Neste viver me envergonho,
Vil sentir, quadro medonho,
Que a noite negra emoldura.
Canto, abatido, esquecendo
O drama horrível, tremendo,
Da fome que me acicata;
Não tenho ninguém no mundo,
À minha volta é profundo
O desprêzo, que me mata.
P'las ruas, pelos caminhos,
Sem amparos, sem carinhos,
Ai, que tristeza me dá!
Quando estendo a pobre mão
Toda a gene me diz «não»
Ando sempre «ao Deus dará».
Noite fria, enregelado,
Num portal, abandonado,
Recolho o meu pobre ser
E a Deus peço que me leve,
Pois anseio morrer breve,
Que esta vida é já morrer!

FADO DAS «LEMBRANÇAS DA
COSTA VERDE»

Foi em Novembro
Que um concurso, com carinho,
Do jornal cá de Espinho,
Se bem me lembro,

Das «Lembrancas
da Costa Verde» chamada,
Muito encheu algumas panças,
Coisa falada!
Feito o sorteio,
Todos foram contemplados
Com prémios bons e safados,
Sim, de permeio:
Dos secos figos
Aos cartões de visita
Para of'recer aos amigos,
À seda e chita!

Camisa linda,
De mulher, um «soutien»
E mais ainda,
Uma garrafa «Siam»,
A um senhor
Foram afinal calhar,
E consultas de doutor,
Então, «Umfartar»!

Foi dum Colégio
O curso, sim, do liceu,
Que saiu ao Zé Romeu
- Que sacrilégio! -
Um parvejola,
Que ficou muito chatiado
Por não ter já estudado
P'ra mestre-escola!

Um bacalhau
E também outra homenagem:
Entrada na patinagem
- E não foi mau-
Para Tovares:
Café no «Gil», mais azeite,
Candieiros, pão e leite
P'ro muitos lares!

OS TRÊS COLEGIAIS
J.

1.° COLEGIAL

Cá por mim não me faz mossa
fazer gazeta;
Nesse dia a Vila é nossa,
O resto é treta !

2.° COLEGIAL

Isto de a gente estudar
É uma chatice;
Vou mas é pôr-me a cavar
p'r' á gandolice !
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3." COLEGIAL
Eu e mais meus companheiros
Temos piada;
Andamos todos gaiteiros
'li na Esplanada!

IJJ~ANUEL
Anda daí, ó Rosinho,
Logo à noite até ao mar,
Que tu vais, com nós, juntinha,
O banho santo tomar!

OS TRÊS
Nós somos três,
Os três gazeteiros.

ROZINHA
Eu só vim p' ra acompanhar,
Tu 'stós tolo, meu Manel;
Também p'rornor de cantar
À beira do meu farnel!Passamos a vida

Muito galhofeiros!
Um, dois, três!
Adeus geografia!
Adeus geometria!
Adeus problemas!
E ainda outros temas
Da nossa paixão,
Do meu coração!
Se vamos p'r' ás aulas
Par'cemos ferinhas
Dentro dumas jaulas!
Ah! ah! ah! ah! ah!

Oõro
ó São João,
etc.

VENDEDORES DE SEMANAIS

GRUPO DE MANSORES
(S. João)

2.º VENDEDOR
Fura p'ra lá,
Fura já de manhãzinha,
E depois fura p'ro cá,
Fura também à noitinha.
Fura que fura
O bilhete da menina,
Fura-o sempre, com brandura,
O revisor bem ladina.

AGAPITO
Viva a nossa patuscada,
Viva o grupo de Mansores,
Que aqui trás tôda alinhada
A moça dos meus amores

OS DOIS

MARGARIDA
Êle há muitos cantadores,
Ai, pobres das raparigas,
Que se fiam ,sim, senhores,
Nestas e noutras cantigas!

E é furadela,
De alto com ela,
Grande, pequena,
Que até faz pena,
O bilhetinho,
Todo furaclo,
Esburacado,
Um farmpi~ho !

Côro

ó São João,
São Joãozinho,
ó São João
De cá de Espinho!

Tu tens de 'ser
Também vareiro,
Até morrer
Rapioqueiro! (bis)

1.0 VENDEDOR

E tantos são,
Tantos, antos já furados
Que me veem ter à mão
E todos o machucados!
Olha os furinhos
De domingo, prazenteiros,
De terça e quarta, certinhos,
Como são furos porreiros!
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SAUDAÇÃO PATRlóTICA
(Apoteóse)

Pátria de herois, guerreiros .e de santos,
Pátria de herois nas terras e nos mares,
Pátria de exemplos belos, sacrossantos,
Pátria! senhora até dos próprios cr es l
Domínios possuíste tais e tantos
Que mesmo hoje a conia dos seus
pares

Exalta, impões e faz assombro a
quantos

Conhecem estes factos singulares.
Potência das primeiras és ainda,
Teu facho glorioso nunca linda
De iluminar a tua trajectória!
E eu que te pertenço inteiramente
Direi no meu orgulho altivo, ardente:
Heroica seja sempre a tua História!
(Soneto da autoria do Ex."'" Snr lJr.
Raúl Vieim Coelho - do Porto)

2.º acto:
CôRO DE PESCADORES

Pesccdors de olhar magoado,
Magoado ...
O nosso destino - a mar ...
Ai, o mar ...
Naquele barquinho amado,
Tão amado.

A Virgem nos vai guiar!
O mar .o mar tentador,
Êle e que é nossa alegria;
Olha o mar cheio de amor,
Pão nosso de cada dia!
- Pescador's ao mar, à vida,
Para a morte é só um passo;
Nesta luta, nesta lida,
É bem forte o nosso braço!

POMBINHOS

OS DOIS
Arrulhando, arrulhando,
Os pombinhos - eu e tu -
Alegres, esvoaçando,
Ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru,

POMBINHO
Meu amor, minha pombinha,
Dá-me a tua boca adorada;
És ingénua, coitadinha,
Nes·te arrulhar da Esplanada.

POMBINHA
Olha a mamã, pomba grande,
Que está ali na Avenida,
Pode ser que talvez ande
A ver onde estou metida.

POMBINHO
Não receio, ru-ru-ru,
Mesmo a teu pai, pombo-mor,
Pois os beijos, os arrulhas
Não dão em coisa pior.

POMBINHA
Nos teus arrulhos sem fim
Vejo bem o teu carinho;
Mas, ai, quem me diz a mim
..)ue são dum falso pombinho!

OS DOIS
A.rrulhando, arrulhando,
etc.

BARRINHA

BARRINHA
ê do mar a namorada,
Num murmúrio, num segredo,
A linda Barrinha amada,
- Mimoso idílio, tõo ledo!
A um passeio vos convido,
Vinde, alegres, deslizar,
Que este canto apetecido
Tem encantos de encantar!

JUCA.
láázirfha você quer
Vir comigo navegá?
- Salt~ dentro do barquinho,
Todos dois vamos remá.

ESPINHO
E depois talvez me afoite
A remar, mas a correr,
?orém há-de ser de noite
P'r'á censura não saber!

JUCA
láiá,
Meta o remo que eu levanto!
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ESPINHO
Porém, seu Juca, não vire tanto.
Que me crncchuco !
JUOA
láázinha, meu amô,
Gosto muito di você;
Dê-me urn beijo por favô
Porque aqui ninguém nos vê.
ESPINHO
Oh! não se inflame seu Juca,
Num momento de arrebol,
Pois posso ficar maluca
Se fôr beijada p'Io sol!
JUCA
láiá meto o remo que eu levanto
ESPINHO
Porem, seu Juca, não meta tonto
Que me amachuca!

AVENIDA DE ESPINf;Q
À GRANJA

Sou a Avenida de Espinho á Granja,
De Espinho á Granja,
De Espinho á Granja,
'srou fraquinho, 'stou doente,
'stou fraquinho, 'stou doente.
Fora a galinha - e dai-me canja,
Dai-me canja, dai-me canja,
Se não morro d.e repente,
Se não morro d.e repente,
ESPINHO
Cabolório!
JUCA
Cabolório!
ESPINHO
Cabolório!
JUOA
Cabolório!
ESPINHO
Hei-de-te dar vida,
Hei-de-te tirar dessa entaladela ...
AVENIDA
Já não tem cura esta f'rida ..
JUCA
Rezai por ela! ...

131

INDúSTRIA
Sou a Indústria, flor'scente, consi-

d'rada.
É falado e já cel'bre meu labor;
Oh que belo petisquinho
P'la gente prolelária tenho amor.
Tenho conservas, peles, fiação
E brinquedo variado que seduz;
Esmaltagem, tapetes, serração,
Caixinhas para figos são de truz.
Há mais caixotaria de mil formes,
Depois os móveis, os pinceis, botões;
Produzem-se com fôrça, bem nas nor-
mas,

As rolhas e os fósf'ros aos montões.
Não faltam pentes, cordas, candieiros,
Escõvos, guarda-sois, óc' los também:
- Maquinaria enorme, bons obreiros,
Meu lema é por Espinho e pelo Bem!

FíGARO FRIAS
Figaro Frias,
Passo os meus dias
Sempre a rapar
Queixos tristonhos,
Também risonhos,
Queixos sem par!
Escanhoando,
Filosofando,
Que reinacão!:
Caras honradas,
Outras safadas,
Me vêm á mão!
Frias magrinho,
Eu cá vou no meu caminho,
De riso alegre, escarninho,
lndif'rente e zombeteiro;
Frias magrinho,
Que gosto do meu copinho,
Quem sou eu aqui em Espinho?
- Nada rnqis do que um barbeiro ..
É com desdem,
Como ninguém,
Que eu olhó a vida:
E sou feliz
Porque assim quis
Ter esta lida!
Fui arrastado
P'ra êste fado
De barbear,
Tirar os pêlos,
Cortar cabelos
E pentear ...
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CALDEIRADA À VAREIRA

CALDEIRADA
Prove, prove, a caldeirada,
Prove, prove por favor;
Um pouquinho apimeniada
É uma riqueza, um amor!
Oh que belo petisquinho
Da Narciso e do ti-Maia;
Sendo servido quentinho
É o prelo melhor da praia!

Estribilho:
Há um segredinho
Na caldeirada
De cá de Espinho,
Tão desejada!
Não meta o dedo,
Tenha cuidado,
Que pode - credo! -
Ficar queimado!

CALDEIRADA

Às vezes fica perdido
O môlho, desta maneira:
Estragam o estrugido
Da caldeirada à vareira!

Todos gostam do pitéu
C' uns copitos bem puxados
E ninguém faz escarcéu
Ficam todos consolados.

Estribilho:
Há um segredinho
Na caldeirada,

etc.

SARDINHA DE ESPINHO
SARDINHA
Sou a sardinha ladina,
Ai, quem a quer'
Da maior?
ambém sou da pequenina,
Como a mulher,
Que é melhor!
ó d'agora viva,
Vivinha a saltar,
A todos cativa,
Ê do nosso mar!
Assada na brasa,
Comida quentinha,
Ê o gôsto da casa
Da mais pobrezinha.

Côro
ó d'agora viva,
Vivinha saltar,
etc,

SARDINHA
Dão-me todas as voltinhas,
Sou bem virada,
Não me enerva;
Até fico sem espinha,
Bem acamada,
De conserva.
Que boa que fica
Sendo bem frígida
E, então, de barrica,
Que fina - cosida!
Aberta em filetes,
Ai, não há igual;
'té os perliquitetes
Acham divinal!

Côro
Que boa que fica
Sendo bem frigida,
etc.

PATINADORAS

Oôro
Oh que prazer
Patinar,
Sempre a correr,
A voar!

PATINADORA
Que sensacão
Patinar! ·
O coração
O coração
A vibrar!
Num .rodopio,
Sem poror,
Ao desafio,
Pctincs!
E com furor
Vai um par
Com mais amor
Patinar!

Oõro
Oh que prazer
Patinar,
etc.
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SAUDAÇÃO DESPORTISTA

No desporto de hoje em dia
Há fé, coragem, virtude;
Desporto - vida, alegria,
Robustez, vigor, saúde 1

Vossa homenagem rendei
Ao desportista que passa;
Ao alto, bem alto erguei
o desporo - a Voz da Raça!

ALA! ARRIBA!
(Apoteose)

ARRAIS
Nesta faina, arriscada, lá vamos,
Sempre unidos, 'ó mar, ai 'ó mar;
Nossos entes queridos deixamos,
Pensotivos, tris.cnhos, no lar!

Côro
No meio do mar,
Entregue ao bramir
Das ondas,- lutar,
Bonança pedir;
Mais ié, mais firmeza,
A benção, amor,
p'ro grande riqueza
Do bom pescador!

1.0 PESCADOR
Quantas vezes, lá longe, a praceia
De surpreza nos surg.e medonha;
Tempestade do mar - a mais bela,
Que a noss'alma recebe risonha!

Oõro
No meio do mar
Entregue ao bramir
Das ondar, - lulor,
etc.

G3
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Manhã indecisa, sob o dossel da neblina. É bem um mar de rosas
e que temos à vista, calmo e sonolento, canteirinhos de bem-me-queres,
ali, além, num relâmpago a florescerem, a murcharem num abrir e
fechar de olhos.

O Nossa Senhora do Livramento, prôa erguida que nem os braços
do celebrante elevando no altar o cálix do sacrifício. aparelhado de
véspera, vai descer do varadouro. O grã-capitão, o arrais do mar, tomou
já o seu posto dentro da nave. O arrais de terra, boina na cabeça e
cigarro ao canto da boca, já entoa as primeiras vozes da manobra, um
troço de tripulantes a assentar na areia os bordões que hão-de servir
de passadeira ao navegante.

- Eh, pró mar! Arreia! Força! - o grosso da tripulação, o Tónia
no conjunto, a Petinga, a cadela, a seus pés, a esforçarem-se de costas,
contra o cavername da ré, outros homens a sirgá-lo de proa, os cabos
possantes fincados no ombro.

Assistem à largada mulheres e filhos, noivas e viúvas de pesca
dores, postadas em semi-círculo por trás do arrais da terra.

- Arreia! Arreia! Força, rapaziada!

O barco mete à água fervilhante de espuma. A proa alterosa corta
a ressaca da praia. O cavername estremece, corpo sensível, ao abraço e
volúpia da água. E o comandante de terra, grita:

- Agarra! Agarra! - os tripulantes atropelam-se na bordagem da
nave. Tónia impele a Petinga para o salto adiante dele. O comandante
clama, a nave em deslize, mar fora: - Vai com Deus! Vai com Deus!

- Vai com Deus! Vai com Deus! - qlosam, rezam mulheres e
filhas, noivas e viúvas, as viúvas mais em gemido de súplica do que em
toada ·de encomendação, lembradas de certo mar de rosas, de repente
volvido em mar de abrolhos, que lhes arrebatam e devoram os com
panheiros.

Como se respondesse à encomendação, o Sol, rompendo de terra,
para que o Nossa Senhora do Livramento vá com Deus, abre no mar
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de rosas, fulgida avenida de estrelas, os remos, esses, picando a via
ondulada, a dispararem raios contra os olhos que lhes seguem na
esteira.

No regresso da nau pesqueira a terra o quadro transfiqura-se. O
relógio da Matriz contou já as quatro da tarde. O Sol desfaz-se em
constelações no colo preplexo das vagas que se espreguiçam ao perto
e ao longe. A praia volve-se em terreiro de arraial colorido - em honra
e louvor da Sardinha, deusa do mar de Espinho,

O pendão, erguido no teso da duna, anuncia barco à vista. Descem
à costa as juntas de bois consignadas ao arrasto do barco e redes. E
torna-se mais densa do que o peixe na água a gente de estirpe vareira
que formiga na areia, pescadores e «mercantelas», as «rnercantelas»,
daqui a pouco, mercada na mimosa sardinha, a bailarem de rua em
rua, canastra à cabeça, a saia a bailar com a chinela, cantando em dó
de peito:

- Vivinha da Costa! Espinho viva!

O Nossa Senhora do Livramento aproxima-se. Andor da padroeira,
já se abeira da turba dos fiéis. Já bate a quilha contra a borda do areal.
Os homens do mar saltam à praia. Não tarda nada que cinco juntas de
bois comboiem o paquiderme, sempre de tromba erguida, o arrais de
terra a clamar, a matraquear:

Eh, boisinhos! Eh, boisinhos! Arriba! Arriba!

Vibra no ar salino reconfortante frémito vital. Vareiros e vareiras,
moços e velhos, sacodem os braços, retesam os músculos, em ajuda
simbólica à manobra dos bois de arrasto.

O Ar.dré arfa, especado na duma. A Célitas, a arder .-.--r dentro e
por fora, olhos a alumiarem a Deus, que foi e veio com o T::'. nio. é toda
ela um oratório em acção de graças.

Até as gaivotas cooperam na função. Giram em roda. Piam de con
tentes. E, bico para baixo, olho à esquerda, olho à direita, fiscalizam
a safra, não vá perder-se peixe tresmalhado.na rede.

Mas o arraial dobra os tramites do delírio no auge do advento
«saco», terminus da rede de arrasto.

Ao longo de duas horas laboriosas as juntas bailaram os lanceiros,
para ·diante, subiram e desceram o areal, arrastando e largando os cabos,
seis juntas em fila, a cada um dos cabos encambados à armação. A
rede anuncia-se pelas balizas, bóias de cortiça que lhe sinalizam o tran-
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sito. A turba despenha-se sobre a borda de água. Surge a «saco», cara
pinha negra trepidante de vidas, milhentas convulsões de morte a
bsrn da vida alheia. E se o «saco» regorgita de fartura, o delírio apossa
-se da grei faustosa, toda ela a saltar, a assobiar, a gritar chapéus,
a fraldejar lenços.

Célitas debruça-se do «saco» aberto, turbilhão de prata viva, pon
tilhada de esmeraldas e rubis. nos estertores da asfixia. Mas, ao debru
çar-se, estremece - chofrada por certo sorriso, talvez de mofa, parece
de vingança, do Januário Veiros, rapazola vareiro, de copiosas teres
e haveres, que lhe não larga a sombra. Estremece e dispara, ao encontro
do Tónia, como que a rogar ao namorado bálsamo para a ferida que lhe
sangra o coração. Não quer saber da lota que começa.

- Quem dá mais? - repisa já o leiloeiro, nos pregões da lota
a apontar cardume de sardinha nas palpitações dos últimos suspiros. -
Duzentos escudos! Quem dá mais? - as «mercantelas, canastra debai
xo do braço, o botarem sem lenços, esta mais dois, aquela mais cinco
escudos; a ·seguir, Joana do Risco, Joana D'Arc destas batalhas pes
queiras, um pedaço de mulher, com esbelteza e decisão em que assen
tavam bem todos os triunfos, a dobrar os lanços de fio e pavio.

«Rumo» n.? 39 de 31 de Julho de 1951. Espinho.
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Considerando o inegável contributo das agremia
ções culturais e recreativas que existiram em Espinho,
para o desenvolvimento e progresso sócio-cultural do
Concelho, «Espinho - Boletim Cultural, continua, neste
número, a publicação das actas das reuniões da Assem
bleia Geral e a da Direcção do «Grémio Imparciais»,
que foi fundado em 5 de Novembro de 1910 e cujos
livros originais fazem parte do Arquivo Histórico do
<~Museu de Etnografia e História de Espinho», em for

mação.
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Sessão de 15 de Novembro de 191O. Ordinaria - Presidente: Zaca
rias C. Martins. - Secretario: .Joaq." Moreira da Costa J.or . Presentes:
Zacarias C. Martins, Robarto Fernandes, J. Moreira da Casta J.or, J.
Santos Silva e João Fernandes Lago.

Depois de ·lida e approvada a acta da sessão anterior .foi deliberado
o seguinte: Que a direcção tratasse, com urgencia, da organização d'urn
espectáculo no Theatro Alliança, d'asta praia, ficando marcado para esse
fim o dia 18 de Dezembro p. f.:

Autorizar a compra de diversos utensílios para a cópia, o paga
mento da primeira prestação do aluguer da séde e diversos pagamentos.

Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão às nove
horas da noite.

Espinho e Secretaria do Grémio lmparciaes, aos quinze de Novem
bro de mil novecentos e dez.

Zacarias Correia Martins
J. Fernandes

J. Moreira da Costa J.or
José dos Santos Silva
João Fernandes Lago

Sessão de 29 de Novembro de 191O. Extraordinária.

Presidente - Zacarias C. Martins - Secretário-Joaquim Moreira
da Costa J.or, Presidente: Zacarias C. Martins, Roberto Fernandes,
J. Moreira da Costa J.or, J. Santos Silva e João Fernandes Lago.

Lida e approvada a acta da sessão anterior, Tomou-se conheci
meto do convite feito pela E.ma Camara deste concelho, por intermédio
do cidadão Vereador, Avelino Fernandes Vaz, para que este gremio
coopere nas festas promovidas pela mesma, em honra da bandeira
nacional, no dia 1 de Dezembro p. f.

Esta direcção resolveu acceder gostosamente ao convite fazendo-se
encorporar no cortejo com o maior numero passivei de sócios, arvorar
a bandeira e illuminar a fachada da séde n'esse dia.

Por proposta do cidadão Roberto Fernandes, foi nomeado órgão
officioso deste gremio, o semanario «Gazeta d'Espinho», officiando-se
n'este sentido ao cidadão director da mesma, Dr. Pinto Coelho.
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Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão às dez
horas da noite.

Espinho e secretaria do Gremio lmparciaes. aos vinte e nove de
Novembro de mil novecentos e dez.

Zacarias Correia Martins
J. Fernandes

J. Moreira da Costa J.or
José dos Santos Silva
João Fernandes Lago

Sessão de 1 de Dezembro de 191O. Ordinaria.

Presidente: Zacarias C. Martins. - Secretário: J. Moreira da Costa
J.or. Presidentes: Zacarias C. Martins, Roberto Fernandes, J. Moreira
da Costa J.or, J. Santos Silva e João Fernandes Lago.

Lida e approvada a acta da sessão anterior. O Sr. Roberto Fer
nandes participa ter sido encarregado pelo director da «Gazeta d'Espi
nho» de dar conhecimento a esta direcção de que fora acceite a nomea
ção de órgão officioso d'este gremio. O Sr. Presidente foi auctorisado
a assignar varias pagamentos.

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

Espinho e Secretaria do Gremio lmparciaes, em 1 de Dezembro de
1910.

Zacarias Correia Martins
J. Fernandes

J. Moreira da Costa J.or
José dos Santos Silva
João Fernandes Lago

Sessão de 15 de Dezembro de 191o: Ordinária. Presidente: Zaca
rias C. Martins. - Secretário: J. Moreira da Costa J.or. Presentes: Zaca
rias C. Martins, Roberto Fernandes. J. Moreira da Costa J.or, J. Santos
Silva e João Fernandes Lago.

Lida e approvada a acta da sessão anterior. O Sr. Presidente foi
autorizado a assignar varias ordens para pagamento.

E nada mais havendoa tratar foi encerrada a sessão às nove horas
da noite.
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Espinho e secretaria do Gremio lmparciaes aos 15 de Dezembro
de 1910.

Zacarias Correia Martins
J. Fernandes

J. Moreira da Costa .J.or
José dos Santos Silva
João Fernandes Lago

Sessão de 2 de Janeiro de 1911. - Ordinária - Presidente: Zaca
rias C. Martins. Secretario - J. Moreira da Costa J.or. Presentes: Zaca
rias C. Martins, Roberto Fernandes, J. Moreira da Costa J.or, J. Santos
Silva e João Fernandes Lago.

Lida e approvada a acta da sessão anterior, foi presente um officio
do grupo Alegre Mocidade d'Espinho. convidando esta direcção a fazer
-se representar na festa da sua instalação no Theatro Alliança; o sr. Pre
sidente participa ter respondido como da copia a fls. 4 do Copiador
N.º 1, com o que todos ficaram d'acordo. Por proposta do sr. Santos
Silva foi resolvido mandar imprimir cartões de boas festas para enviar
a diversas familias de Espinho, o que foi approvado por unanimidade.
O sr. Secretario participa que os sócios Srs. Annibal Francisco Corrêa,
Guilherme D. Pinto, J. Fernandes, J. Gomes e J. Luis Rodrigues offe
receram diversos livros para inicio da biblioteca d'este Gremio, como
consta da relação que se acha archivada. O sr. Presidente apresenta
as contas referentes ao espectaculo de 18 de Dezembro passado, cujo
saldo realizado de 44$630 (quarenta e quatro mil seiscentos e trinta
reis) foi approvado, sendo auctorizada a sua entrega ao Thesoureiro.
Deliberou-se of.ficiar ao Sr. Alexandre Silvestre Corrêa, um dos pro
prietarios do Casino chinez, pedindo-lhe a cadencia do salão do dito
Casino, para nele serem levadas a effeito diversas reuniões familiares.
Alves, Josué F. Baptista, J. Ferreira Borges, Antonio Santos, Alberto
Foram approvados como socios os seguintes srs.: Dr. Fernando Mattos,
Alberto Camacho, Augusto Gomes J.or, Arthur Mattos, Bernardino
Milheiro e Candido J. Tavares. O sr. Presidente foi auctorizado a
assignar varios pagamentos. -·

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

Espinho e secretaria do Gremio lmparciaes, aos 2 de Janeiro de
1911.

Zacarias Correia Martins
J. Fernandes

J. Moreira da Costa J.or
José dos Santos Silva
João Fernandes Lago
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Sessão de 16 de Janeiro de 1911 - Ordinaria. - Presidente: Zaca
rias C. Martins - Secretário: J. Moreira da Costa Jor. Presentes: Zaca
rias C. Martins, Roberto Fernandes, J. Moreira da Costa J.or, J. Santos
Silva e João Fernandes Lago.

Lida e approvada a acta da sessão anterior, passou-se à leitura do
seguinte expediente: Officio do Sr. J. Luis Rodrigues, que devido à sua
pouca clareza foi resolvido não se tomar conhecimento do mesmo;
Officio do Sr. Roberto Fernandes, no qual este Sr. pedia a sua exone
ração dos cargos de vice-presidente da direcção e fiscal do corrente
mez; em virtude das razões expostas pelo mesmo Sr., foi deliberado por
unanimidade que em substituição do pedido que fazia, lhe fosse con
cedida sómente a exoneração do cargo de fiscal de mez; Officio do Sr.
Alexandre Silvestre Corrêa, no qual este Sr., em resposta ao officio
que esta direcção lhe enviára, expunha quase os motivos porque não
podia ceder o Salão Chinez. O Sr. Presidente participa que no dia
10 do corrente demittiu do cargo de continuo d'este Gremio, o Sr. Mar
tinho Pinheiro, sendo admittido para o substituir, por proposta do
Sr. João F. Lago, o Sr. Domingos Pereira da Silva o que foi approvado.
Foram approvados c-irno socios os Srs: Francisco Coimbra, Eugenio
J. da Silva, José de Carvalho, Alfredo de Brito, A. S. Vila Nova, J.
d'Almeida Jor., Francisco d'O Brandão e Manoel da Cunha Parede Jor.
Deliberou-se nomear uma commissão executiva dos festejos de carna
val a promover por este gremio, ficando essa comissão composta dos
socios, Srs: Dr. Fernando de Mattos, presidente - Augusto Gomes Jor.,
Alberto Camacho, M.el da C. Paredes e Roberto Fernandes, por parte
da direcção, como vogaes, participando-se esta resolução ao Sr. Dr.
Fernando de Mattos. Resolveu-se também nomear uma outra para
levar a effeito os bailes a promover por este gremio, sendo nomeados
os seguintes Socios, Srs: Presidente: J. Luis Rodrigues; vogaes: Angelo
Carvalho, João de L. Ferreira, Germano Duarte e J. Santos Silva por
parte da direcção, sendo-lhe dado conhecimento por meio do aviso-par
ticipação que foi affixado no lagar competente. O Sr. Presidente dá
conhecimento de que às 8 horas da noite do dia 6 do corrente foi
recebida a visita da direcção do grupo Alegre Mocidade d'Espinho
acompanhada da tuna do mesmo grupo qu~ viera agradecer e retribuir
as boas festas enviadas, tendo-se-lhe dispensado o melhor acolhimento.
O Sr. Presidente foi auctorizado a assignar varias ordens de pagamento.

Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão às dez horas
e meia da noite.

Espinho e Secretaria do Gremio lmparciaes, aos 16 de Janeiro
de 1911.

Zacarias Correia Martins
R. Fernandes

J. Moreira da Costa J.or
José dos Santos Silva
João Fernandes Lago
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Sessão de 1 de Fevereiro de 1911 - Ordinaria - Presidente: Za
carias C. Martins. Secretaria: .Joaq." Moreira da Costa J.or. Presentes:
Zacarias C. Martins, Roberto Fernandes, J. Moreira da Costa J.or, J. dos
Santos Silva e João Fernandes Lago.

Lida e approvada a acta da sessão anterior foi presente um officio
da cornmissão das festas carnavalescas, agradecendo a distinção que
lhe fôra concedida. Foi resolvido officiar ao Sr. Affonso dos Reis Taveira,
emprezario do Theatro da Trindade de Lisboa, pedindo-lhea cedencia
do livrete e partitura da peça «Ü Burro do Sr. Alcaide». O Sr. Roberto
Fernandes participa que, em virtude do mar ter atacado a casa onde
estava instalado o Gremio se fizera a mudança, provisoriamente, para
o Salão Paraizo d'Espinho, que o Sr. José Fernandes Lago puzera ao
dispor d'esta direcção; por proposta do mesmo Sr., deliberou-se exarar
na acta um voto de reconhecimento ao Sr. Lago, pelo seu valioso offere
cimento. Deliberou-se officiar ao Presidente da Assembleia Geral, soli
citando uma Assembleia para o dia 5 do corrente para discussão dos
estatutos. Foi approvado como sócio o Sr. Alberto Delgado. O Sr. The
soureiro comunica ter em caixa, no dia 31 de Janeiro, um saldo de
52$545. Foram auctorizados varias pagamentos.

Não havendo mais nada a dizer foi encerrada a sessão às nove
e meia da noite.

Espinho e Secretaria do Gremio lmparciaes, em 1 de Fevereiro
de 1911.

Zacarias Correia Martins
R. Fernandes

J. Moreira da Costa J.or
José dos Santos Silva
João Fernandes Lago

Sessão de 15 de Fevereiro de 1911. - Ordinaria - Presidente: Za
carias C. Martins. Secretário: J. Moreira da Costa J.or, J. dos Santos
Silva e João Fernandes Lago.

Depois de lida e approvada a acta da sessão anterior passou-se
à leitura do seguinte expediente: officio do Sr. Affonso dos Reis Taveira
em resposta ao que lhe havia sido dirigido, allegando o motivo porque
não podia acceder ao pedido feito. Officio do Sr. Mathias Lopes de
Castro J.or, pedindo a demissão de socio deste gremio que lhe foi
concedida por unanimidade, participação do socio fundador Sr. António
Ribeiro da Fonseca, avisando retirar-se por tempo illimitado e delegar
no Sr. João Fernandes Lago, enquanto ausente, a sua qualidade de
socio;ao Sr. Lago foi dado conhecimento do assunto. O Sr. Presidente
dá parte de que, por combinação com o Sr. Presidente da Assembleia
Geral, e em virtude de difficuldades surgidas resolvera que a reunião
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marcada para o dia 5, ficasse sem effeito com o que todos concordaram.
O Sr. Roberto Fernandes, delegado da direcção na commissão das
festas carnavalescas, cornrnunica que a mesma resolvera não effectuar
as festas, em signal de sentimento pelos ultimas estragos causados
pelo mar, resolução que foi approvada. Pelo Sr. Santos Silva, delegado
da direcção na commissão dos bailes, foi participado que a mesma não
podia fazer face às despezas. Deliberou-se que o cofre contribuisse
com a importancia de 15.000 reis (quinze mil reis) para que os bailes
não soffressem interrupção. A pedido do director scenico foi auctorisada
a compra de comedias para augmentar o reportaria theatral. Foi appro
vado como sacio o Sr. .Joaq." Ferreira Cadinha.

Foram auctorizados varias pagamentos. Não havendo mais nada
a tratar foi encerrada a sessão às nove e meia horas da noite.

Espinho e Secretaria do Gremio lmparciaes, aos 15 de Fevereiro
de 1911.

Zacarias Correia Martins
R. Fernandes

J. Moreira da Costa J.or
José dos Santos Silva
João Fernandes Lago

Sessão de 1 de Março de 1911. - Ordinaria - Presidente: Zacarias
C. Martins - Secretario: J. Moreira da Costa J.or Presentes: Zacarias
C. Martins, Roberto Fernandes, J. Moreira da Costa J.or, J. dos Santos
Silva e João Fernandes Lago.

'Lida e approvada a acta da sessão anterior passou-se a discutir a
forma de installar o gremio em uma séde definitiva para se não perma
necer, por mais tempo, numa séde provisória e de emprestimo. Pelo
Sr. R Fernandes foi proposto que se nomeasse uma cornrnissâo para
procurar casa que estivesse em condições de servir para este fim.
Depois de discutida esta proposta foi deliberado que os Srs. S. Silva,
J. Lago e Z. Fernandes ficassem encarregados d'essa missão e que no
mais curto espaço de tempo dessem cumprimento ao seu mandato.
Para se esclarecer a situação da Empresa do Theatro Alliança para com
este gremio, resolveu-se que o Sr. Presidente lhe officiasse em occasião
opportuna, perguntando se nos podiam ceder o Theatro. O Sr. Presi
dente foi auctorisado a assignar varias pagamentos. Não havendo mais
nada a tratar foi encerrada a sessão às nove horas da noite.

Espinho e Secretaria do Gremio lmparciaes, em 1 de Março
de 1911.

Zacarias Correia Martins
R. Fernandes

J. Moreira da Costa J.or
José dos Santos Silva
João Fernandes Lago
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Assembleia Geral de 3 de Junho de 1911 - Extraordinaria.

Aos 3 de Junho de 1911 sob a presidencia do sr. Joaquim Luiz
Rodrigues e respectivo vice-presidente sr. Elisio Baptista, secretariado
pelo snr. Crisostomo Dias Pinto, 2.º secretario e por mim José de
Souza Gomes, 1.0 secretario reuniram-se em Assembleia Geral extraor
dinaria os sacias deste Gremio para se proceder à discussão do pro
jecto de Estatutos apresentado pela comissão encarregada da sua
elaboração.

Aberta a sessão verificou-se não estar numero suficiente para ella
poder funcionar sendo por esse motivo novamente encerrada.

Não ficou marcado o dia para nova reunião.

Espinho, 3 de Junho de 1911
Joaquim Luiz Rodrigues

Elisio Baptista
José de Souza Gomes

Chrysostomo Dias Pinto

Assembleia Geral de 9 de Dezembro de 1911. - Ordinaria.

Presidida pelo snr. Joaquim Luiz Hodrigues e vice-presidente Elysio
Baptista e secretariada pelo snr. Crisostomo Dias Pinto e por mim
José de Sousa Gomes respectivarnente 2.º e 1.º secretarias realizou-se
esta Assembleia Geral para serem eleitos os corpos gerentes para o
exercício de 1912 e outros assuntos de interesse para o gremio. Depois
de aberta a sessão e ter o snr. Presidente verificado que o número de
sacias presentes era mais que suficiente para poder funcionar, proce
deu-se à leitura da acta da sessão anterior sendo, por esta nada escla
recer, lida egualmente a de 5 de Novembro de 191O as quaes foram
aprovadas sem discussão. De expediente havia um oficio da Direcção
concebido nos seguintes termos: - .Proposta - Esta Direcção tem a
onra (?) de propor a vossa aprovação para sacio onorario d'este gremio
o distinto escritor Ex.mºSnr. Dr. Manoel Laranjeira conforme a resolução
que tomou na sua sessão de 1 de Julho de 1911 como consta na acta
do qual extrai mos o sequinte: «Em virtude não ·SÓ do valioso ofereci
mento que o Dr. Manosl Laranjeira da sua farsa «Naquelle engano
d'alma», ·que tão justificado sucesso obteve em 18 de Junho passado
como também pelos relevantes serviços prestados com o que demons
trou ser um amigo desinteressado deste gremio, esta Direcção resolveu
por unanimidade, e como prova de reconhecimento pelos seus valiosos
favores, elevai-o à categoria de sacio onorário do Gremio lmparciaes,
prestando-lhe assim uma homenagem de que o julga mais que mere
cedor propondo a sua aprovação à proxima «Assembleia Geral. .. »
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Por proposta do snr. Presidente é esta proposta aprovada por acla
mação. Não havendo mais expediente procedeu-se à eleição que deu
o segunite resultado: - descargas e listas entradas vinte e cinco sacias
votados: - Para a mesa da Assembleia Geral: Presidente, João Marques
dos Santos; Vice-presidente, Dr. José Correia Marques Junior; 1.º secre
tario, Arthur G. Matos, este com 24 votos e os anteriores com 25 cada
e egualmente para 1.0 secretario Roberto 'Fernandes com 1 voto e para
2.º secretario Alberto Milheiro com 25 votos. Para a Comissão de
Contas: - Presidente, Manoel F. dos Santos Pinto; vogaes, Adriano
Pinto Brandão: - Presidente, Elysio F. Baptista, vice-presidente, Gui
lherme Dias Pinto; 1.ºsecretario, Joaquim Moreira da Costa Junior;
2.º secretario, Joaquim L. Rodrigues e tesoureiro respectivamente Apo
linario Pereira com 24 votos cada. Conhecido o resultado da eleição
o Snr. Arthur Matos, uzando da palavra, agradece a prova com que
acaba de ser distinguido mas que de forma alguma poderia aceitar
o cargo para que foi eleito e que por pedido do snr. Alberto Loureiro
egualmente apresenta a recusa daquele snr. ao cargo para que está
eleito.O snr. presidente pede ao snr. Arthur Matos, em nome da Assem
bleia para que desista da sua recusa, pede à Assembleia que não tome
como acintosa ou falta de vontade em servir o Gremio e que estava
convencido que o snr. Alberto Loureiro conservaria a mesma atitude
porque eguaes as levavam a não aceitar os cargos para que acabavam
de ser eleitos e, caso não lhe fosse aceite o pedido de substituição,
ver-se-ia obrigado a pedir, com bastante pesar, a demissão de sacio,
e que o snr. Alberto Loureiro egualmente assim procederia. O snr.
Zacarias Correia tendo em virtude da formal recusa dos snrs. Arthur
Matos e Alberto Loureiro, propõe para os substituir respectivamente os
snrs. Joaquim Branco J.or e Alberto Camacho. O snr. Roberto Fernandes
uzando da palavra lembra ser inoportuna a inclusão do nome do snr.
Alberto Camacho nas listas para os corpos gerentes deste Gremio
atendendo a ele fazer parte da Direcção d'urna colectividade daqual
só temos recebido hostilidades. O snr. Alberto Camacho confirmando
as palavras do snr. R. Fernandes diz que se a Assembleia lhe encontra
uma verdadeira imparcialidade não põe duvida em aceitar o cargo. O
snr. Elysio Baptista propõe um voto de• confiança ao snr. Alberto
Camacho que posto pelo snr. Presidente à votação foi aprovado por
grande maioria. Como a inclusão dos nomes alvitrados satisfisesse aos
fins da Assembleia, foi esta encerrada às 11 horas da noite.

Espinho, 9 de Dezembro de 1911

Joaquim Luiz Rodrigues
Elysio Baptista

José de Souza Gomes
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REUNIÃO DA DIHECÇÃO

Sessão de 15 de Dezembro de 1911 - Ordinária.

Presidente Zacarias C. Martins. Secretário: J. Moreira da Costa J.or.

Presentes: Zacarias C. Martins, R. Fernandes, J. Moreira da Costa
J.or e José dos Santos Silva.

Lida e approvada a acta da sessão anterior. Presente um officio
do snr. Américo Moreira da Costa, avisando retirar para o Rio de
Janeiro, por tempo ilimitado e pedindo para que 'lhe conservem a sua
qualidade de sócio isentando-o da cobrança até ao seu regresso. Foi
approvado em virtude de não poder gosar regalias algumas. Autori
zaram-se vários pagamentos. Não havendo mais nada a tratar foi
encerrada a sessão às 9 horas da noite.

Espinho e Secretaria do Grémio lmparciaes, aos 15 de Dezembro
de 1911.

Zacarias Correia Martins
R. Fernandes

J. Moreira da Costa J.or
José dos Santos Silva

Sessão de 1 de Janeiro de 1912 - Ordinária de Posse.

Aberta a sessão pelas 4 horas da tarde acharam-se presentes por
parte da direcção cessante os Snrs. Zacarias C. Martins, presidente,
Roberto Fernandes, vice-presidente, J. Moreira da Costa J.or, 1.0 Secre
tário, J. dos Santos Silva, 2.º Secretário e thesoureiro interino e por
parte da direcção que hoje inicia o seu mandato os snrs. Elysio F.
Baptiste, presidente, Guilherme D. Pinto, vice-presidente, J. Moreira
da Costa J.or, 1.0 Secretário, Joaquim Luiz Rodrigues, 2.0 Secretário,
Apolinario Pereira, thesoureiro e bastantes socios. alguns dos quaes
firmam esta. Tomando a presidencia, o Snr. Z. Correia fez em breves
palavras o elogio de todos os membros da Direcção que hoje começava
a diricir os destinos d'este Gremio, convidando-os a ocuparem os seus
cargos o Snr. E. Baptista, em nome da Direcção que tomou posse
agradeceu as palavras elogiosas do snr. Z. Correia, pedindo ao mesmo
tempo a cooperação dos presentes no trabalho que vae encetar e ao
qual promette dedicar toda a sua boa vontade. Egual promettimento fez
o Snr. A. Pereira, secundando-o aos restantes collegas da direcção.
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O Snr. R. fernandes protesta o seu apoio incondicional no que foi
secundado também pelio Snr. Z. Correia e demais socios .

.Espinho e Secretaria do Gremio lmparciaes, em 1 de Janeiro
de 1912.

Zacarias Correia Martins
R. Fernandes

José dos Santos Silva
Elysio F. Baptista
Guilherme Dias

J. Moreira da Costa J.or
Apolinario Pereira

Sessão de 15 de Janeiro de 1912-0rdinaria

Presidente: E. Baptiste - Secretário: J. Moreira da Costa J.or.

Presentes: E.Baptista, J. Dias, J. Moreira da Costa J.or e Apolinario
Pereira.

Foi lido um officio do snr. José de Carvalho, agradecendo as
attenções havidas para com ele quando do passamento da sua esposa;
ficou resolvido que se exarasse na acta um voto de sentimento por tão
triste ocorrência. 'Deliberou-se, por proposta do snr. Presidente, a
compra de duas mezas de pedra marmore, a encomendar ao Snr. Santos
Silva.

O snr. Presidente participa que, em virtude do :proximo espectaculo
e d'acordo com o snr. Z. Correia.encarregado da encenação do mesmo,
resolver officiar ao Olub Alegre Mocidade, perguntando se nos podiam
ceder o Theatro Aliança para o dia 28 do corrente e quaes as condições.

Foram autorizados pagamentos.

Espinho e Secretaria do Grémio lmparciaes, aos 15 de Janeiro
de 1912.

Elysio 'F. Baptista
Guilherme Dias

J. Moreira da Costa J.or
Apolinario Pereira



DOCUMENTOS 83

Sessão de 2 de Fevereiro de 1912. Ordinaria:

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

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

Lida e approvada a acta da sessão anterior. Foi lido um officio
do Club Alegre Mocidade d'Espinho. participando não poder respo·nder
ao que lhe foi enviado por esta direcção, em virtude de alguns socios
do mesmo Club se terem manifestado contra o pedido feito. ficando
por conseguinte a resolução do mesmo dependente da Assembleia
Geral. Inteirado sobre a cedencia do Theatro Aliança o snr. Presidente
participa que, como é do conhecimento particular de todos, o Club
Alegre Mocidade d'Espinho resolvera, por maioria em Assembleia
Geral, não ceder o Theatro Aliança a este gremio. Postos em campo
todos os esforços possiveis e imaginaveis conseguiu-se não sem um
grande número de desillusões e desgostos que quando o
Gremio lmparciaes precisasse do Theatro o teria ao seu dispor, para
o que devia a Direcção entender-se com os nossos consocios snrs. José
de Carvalho e Auqusto Brandão que se constituiram em empreza arren
dataria do mesmo, ficando desde já, marcado o dia 4 do corrente para o
espectaculo em ensaios. Para o bello exito d'esta árdua empreza
corresponderam d'uma forma assás captivante para nós, demonstrando
o quanto se interessavam por esta collectividade. os senhores acima
citados.

Em virtude, pois, dos relevantes serviços P.rnstados a este Gremio
pelos seus associados Snr. José de Carvalho e Augusto Brandão foi
approvado, por unanimidade que se exarasse na. acta um voto de pro
fundo reconhecimento aos mesmos senhores. e que lhes fosse dado
conhecimento d'esta resolução.

O Snr. Guilherme Dias communicou que tendo o snr. Dr. Fernando
Mattos demonstrado o grande impulso que seria para este Gremio
a formação dum orféon, não só pela receita que d" ali lhe poderia advir,
como tambem por ser das coisas mais bellas, propunha que fosse
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aberta a incripção para os socios que n'este queriam tomar parte e
que fossem auctorisadas já as primeiras despezas a fazer. Ficou plena
mente approvado o alvitre do Snr. Dr. Fernando Mattos, Ficou deli
berado que para os bailes de Carnaval d'este anno fosse nomeada uma
Comissão composta dos sócios snr. Roberto Fernandes, J. dos Santos
Silva, J. P. Branco J.or, Pedro da Motta Marques e J. Rodrigues, por
parte da direcção, sendo-lhes participado, por meio de officio, a sua
nomeação. Foram approvados para socios os Snr. Mariano Peixoto,
Anoretti Giovani, Francisco A. Alves, José Augusto Pires e António A.
Buraca. Foram auctorisados pagamentos.

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

Espinho e Secretaria do Gremio lrnparciaes, aos 2 de Fevereiro
de 1912.

Elysio F. Baptiste
Guilherme Dias

J. Moreira da Costa J.or
Joaquim Luiz Rodrigues

Apolinario Pereira
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REVISTA DE GUIMARÃES -
Volume LXXXIX - Janeiro / De
zembro 1979. Guimarães.

A prestigiosa Sociedade Martins
Sarmento, de Guimarães, publicou o
volume LXXXIX, da sua «Revista
de Guimarães», dedicada aos estudos
de História e Arqueologia.

O presente volume de 540 pági
nas abre com a continnuação do tra
balho de A. de Almeida Fernandes
sobre «A Nobreza na Êpoca Vima
rtmo=Port.ucalenee», onde fala dos
«Bani homines» e «filii benenato
rem»: os filhos-de-algo nobres e não
nobres; das imunidades «honores» e
«canta» simples, «honor-cantum» e
«cantum-honor» e sua exemplifica
ção no território vimaranense.

Trabalho bem fundamentado em
documentos da época irá continuar
no próximo número.

José Ferreira Canato, da Univer
sidade de S. Paulo-Brasil, disserta
sobre o movimento iluminista que em
Portugal es estendeu por um largo
período histórico, que vai desde a
Restauração, em 1640 acé à Revolu
ção Liberal, em 1320 e que abrange
os movimentos cultura.is representa-·
dos especialmente pelas Academias.

Ainda no capítulo da História, o
volume apresenta ainda «Aponta
mentos para, a Hietôria do Concelho
de Guimarães, onde José Maria Go
mes Alves analisa e comenta os ma
nuscritos do Abade de Tagilde; e
«Contributos Doeu.mentais parti a
biografia de... Domingos Freitas de
Guimarães, por Leontina Vieira.

No campo da Arqueologia a «Re
vista de Guimarães» apresenta os se
guintes importantes trabalhos: «Es
cavação das Mamoa8 2 e 3 do Outei
ro dos grngo8 (Serra da Aboboreira),
por Vítor Oliveira Jorge; «Nota, so
bre uma lasca-núcleo da Lapa da
Rainha (Vimeiro), por Carlos Pe
nalva e O. da Veiga Ferreira, «Esca
vações Arqueológicas no povoado da
Chã de Castro», por Suzana Oliveira
Jorge; «Lnscript.ione« dle la galicia
Altomedieva.l», por Manuel Nuüez
Rodriguez; «A Importante Colecção
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de instrumentos de [ibrolite do Mu
seu C. Santo« Rocha, Figueira da
Foz», por A. Vítor Guerra e O. Veiga
Ferreira; «Un pu/ãal de la Edad
de! Broncc bailado en El ilfirón, A vi
la», por R. Martin Valls e G. Delibas
de Coscro.

Todos estes trabalhos são acom
panhados de fotografias, desenhos,
mapas e vasta bibliografia que ·enri
quecem o volume.

Completa este número ainda
«Breves Notícias da Aot.iouiruie Cul
tural», sobressaindo as do «Seminá
rio de Arqueologia do Monte Penin
sular, que se realizou com êxito, em
Junho de 1979 e cujas actas foram já
publicadas em três livros; e as do
Congresso Histórico sobre Guima
rães e a sua Colegiada.

Fecha com o movimento da Bi
blioteca, Museu, Corr.a da Gerência
r~ Acta da reunião do Conselho F'lscal.

TRABALHOS DO INSTITUTO
ANTROPOLOGIA «DR. MENDES
CORREIA» - Faculdade de Ciências
do Porto.

O Instí.tuxo de Antropologia «Dr.
Mendes Correia», da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto,
diri gldo pelo Prof. Dr. António Huet.
B. Gonçalves, publicou em 1980, qua
tro importantes trabalhos no campo
da arqueologia e da genética Humana
e Biologia Social.

Neste último campo e com o n.º
38 dos seus «Trabalhos» publicou um
curioso estudo sobre «A Consangui
nidade Apçrenie da população do
Concelho de Espinho», da autoria de
Celeste Brandão.

Trabalho· bem esquematizado e ba
seado nos registos paroquiais das
treguestae .e da Conservatória do Re
gisto Civil de Espinho, apresenta
elucidativos e bem apresentados grá
ficos da percentagem de casamentos
consanguíneos e da evolução do coe
ficiente de consanguinidade aparente
da população ao longo dos quinqué
nios, a partir de 1850 até 1975, de
todas as freguesias.
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Destes estudos a autora concluiu
que «os valores dos coeficientes de
consanguinidade aparente em todas
as freguesias do concelho são muito
variáveis, embora as das freguesias
de Espinho, Paramos e Silvalde,
apresentem valores bastante eleva
dos quando comparados com os das
restantes freguesias. Es'.e tipo de
resultados - acrescenta ainda a au
tora - poderá advir do facto de uma
parte da população destas freguesias
ser constituída por comunidades de
pescadores o que cerã sob o ponto de
vista social, a um grau de endogamia
acentuado.

O n.º 39 é o trabalho «As fossas
ovóides abertas no saibro, do COince
celho de B.aião e seu significado no
conzetcto da Arqueologia do Norte da
Península Ibérica».

Neste trabalho, Vítor Jorge Oli
veira, António Huet Gonçalves e Su
sana Oliveira Jorge, tratam, em sín
tese, de um conjunto de escruturas
abertas no saibro existente no NW
hispânico, integrando-as no panora
ma mais vasto de estruturas, em
certos aspectos comparáveis. de ou
tras regiões do Norte da Península.

Para tal desiderato os autores to
maram como base as suas próprias
expertências de escavações em três
estações deste tipo do concelho de
Baião: as da Bouça de Frade, e as
do Monte Calvo e Vale de Quintela.

O n.º 40 da autoria de António A.
Huet B. Gonçalves trata dos «nte
mentas de adorno de cor verde pro
venientes de estações arqueológicas
portuguesas - Im.portâncui do seu
estudo mineralógico».

Estudo importante sobre objcc.os
de adorno de cor verde encontrados
em estações arqueológicas tenta de
terminar a verdadeira natureza mi
neralógica da sua constãtuíção.

Finalmente o n.v 41 é ainda um
trabalho de arqueologia. Intitula-se
«A Sepultura. II do Tapado da Caldei
ra (Concelho de Baião )», de Susana
Oliveira Jorge.

Neste trabalho estuda-se a citada
sepultura recentemenete descoberta

escavada pela autora. Esta nova se
pultura continha como único espólio
um vaso inteiro, aberto, de perfil li
geiramente sinuoso, provido de asa
e decorado com mamilos e cordões.

BEIRA ALTA - Vai. XXXIX
-- Fascículos 1 e 2 e 2.º trimestre,
Viseu, 1980.

A Assembleia Distrital de Viseu
publicou a sua revista «Beira ALa»,
referente aos dois prímeíros trimes
tres de 1980 e destinada à publicação
dos docum encos e eE1'.udos relativos
h terra da Beira Alta.

Do seu valioso sumário deve
mos destacar os seguintes trabalhos:
«Alguns Sumários da História de La ..
meço», por F. J. Cordeiro Laranja,
onde o autor fala da antiga ascen
dência do povo lamecense, do primei
ro mosteiro de Clarissas, em Lame
go, da devoção da Senhora dos Re
médios que remonta ao séc. XVI, de
como a Cidade de Lamego teve de
ser vendida, por cento e cinquenta
mil cruzados, em 1661, de como L8.
mego escapou a um morticínio e a
um saque, etc., etc.; «Arvista e Artí
fices», por Alexandre Alves, esboços
biográficos de artista e artífices que
trabalharam em edifícios da diocese
de Lamego e Viseu; segue-se «0
livro das Doações de Salzeda», por
A. de Almeida Fernandes; «Euobé»,
por Abílio Mendes do Amaral, onde
nos fala da cultura da vinha em
Portugal; «Pratos de Nuremberga,
na Beira. Alta», por Lucas Ribeiro,
«achega a juntar aos estudos já fei
tos, que ajude a alertar os respon
sáveis. pela guarda desta valiosa pe
ça mulciasecular que fazem parte do
nessa ainda rico«Património Artís
tico», «As Pinturas Quatrocentistas
do Museu de AroucaY1, por Pedro
Dias que com este traablho «deseja
colaborar na formação do corpus da
nossa pínr.ura antiga, e dar testemu
nho da valorização do método que
aqui defende; Arula. do Mosteiro de
Eráques», por João Luís Vaz que
faz a sua descrição morfológica; Ave-
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lal (not.as etnológicas, por Isilda Fi
gueiras - inventário de orações, re
zas e curas <:radicionais das gentes
daquela freguesia; «O último Oleiro
de Eaeamôes», por Alberto Correia.
Partindo do estudo da vida do último
oleiro desca freguesia, o autor faz
um pequeno bosquejo da olaria desta
freguesia do Concelho de Resende.

Completa o volume notas e comen
tários.

ALTITUDE - Vol. I - N.0 1
Ano I - 2." Série. Guarda, 1980.

A Assembleia Distrital da GuarLla
nublícou também o tomo 1 do Vai. I
2.• série da sua revista «Altitude».
que apresenta vários trabalhos de
multo interesse para a história da
quele distrito.

Assim, Adriano Vasco Rodrigues
fala-nos dos «Judeus e Inquisição na
Guarda», trabalho bem alicerçado
em vasta bibliografia sobre assun ;o
tão controverso; J. Canário Martins
evoca a seguir o ilustre pintor do
século XVI Sanches Coelho que este
ve estreitamente ligado a Castelo
Rodrigo; Manuel Pires Veloso faia
de factos e pessoas antigas em «Por
Terras de Gouveia», José Domingues
evoca os Pelourvnhos do Disitrito;
Madeira Grilo disserta sobre a «Guar
da - Turismo de montanhas ou 'I'u
rismo de Fronteiras»; Joaquim An
drade glosa ainda o assuno em «A
Guarda e o Turismo»; Eduardo Lu
cena relembra a memória da 'ermita
Nuno de Montemor; Domingos Na
bais dá-nos uma pequena monografia
da freguesia de «Baraçal - Um Caso
de mudança de culura»; Adriano Vas
co Rodrigues apresenta-nos um «Do
curnerüo Inédito do Século XVIII
sobre Longroivo e José Augusto
Maia Marques escreve sobre (Alguns
Aspecios da Organização Social dos
Povos Peninsulares n.a Prorfo-liistó
ria.

BELAS ARTES - Revista e Bo
letim da Academia Nacional de Be
las-Artes. N.0 1- 3." Série, Lisboa,
1979.

89

A Academia Nacional de Belas
Artes publicou uma nova série da
sua Revista e Boletim, com novo for
mato e a habitual colaboração de es
pecialistas do assunto.

Da colaboração desce seu pri
meiro número inaugural da 3." série,
salientamos: «Barro Policromado da
Escola de escultura da Mafra», por
António Duarte, que insere duas gra
vuras representando uma, o Saruto
Bispo e outras San.to Agostinho, em
barro; «0 Barroco no Brasil», por
Augus:o C. da Silva Tavares que
faz uma análise da bibliografia crí
tica sobre o Barroco que se produziu
no Brasil; «Subsídios para o Estudo
da Casa Portuguesa», por Fernando
Castielo-Branco que nos fala do uso
das vidraças nos séculos XVI e XVII,
trabalho acompanhado de 7 magnífi
cas ilustrações; «Francisco D'Ollaruia
Um Desenho de Michelângelo; por
Jorge Segurado, que nos informa da
convivência, amizade e comunhão de
espírito intelectual e artístico enitre o
intelectual porcuguês e grande artista
italiano Michelângelo, apresentando
sete desenhos desce último: «Alguns
Documentos e Noticias do Nobre
Sítio da Praça da Figueira», por Jor
ge Segurado, que historia aquele lo
cal da baixa lisboeta através dos
1t,empos, acompanhando o seu traba
lho com 16 totograrías da referida
praça, e «Olinda e Recife - Uma
situação de Popularidade no Urbanis
mo Colonial Português», por Maria
João Madeira Rodrigues, que nos
oferece um estudo acolistico do urba
nismo colonial português em Olinda -
-Recife; com 23 fotografias; Ema
nuel Joseph D'Herigoyn (1146-1.917t»,
por Bernd Ph. Schêder, que nos dá
um esboço biográfico deste arqui
tecto português que viveu e traba
lhou na Alemanha: «A Sociedade
Portuguesa 'de Radiologia e Medicina
Nuclear e as Artes Plásticas», por
Martins da Silva, que apresenta des
crições de serigrafia e medalhas que
foram cunhadas a quando da realiza
ção de vários simpósios internado·
nais daquela Instiituição; completa o
volume os elogios académicos de Jú
lio Espanca. feito por Adriano de
Gusmão e de Mestre Luis Cris<tino
da Silva, feito por Júlio Espanca ..
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