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ESPINHO HÁ 50 ANOS

Por FAUSTO NEVES

s

Série de 9 crónicas que o saudoso maestro Fausto Neves começou a publicar
em 1954 no semanário «Defesa de Espinho» (N.0 1186 de 19 de Dezembro). Nelas
se evocam figuras e acontecimentos que animaram Espinho, na primeira década
deste século e que fazem já parte da «História de Espinho». A sua morte,
ocorrida a 28 de Junho de 1955, veio interromper estas páginas evocativas que
prometiam constituir uma introdução ao historial da nossa Cidade no Século XX
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AO MÁRIO VALENTE- DE PERENE AMIZADE

S. João! esse típico S. João de Espinho ... do banho santo ilumi
nado pelas fogueiras, alguns archotes e foguetes de 5 reis! Das cascatas,
algumas lindas e movimentadas, labaredas em todas as ruas, alegria,
cantares com o estribilho popular:

«Repenica, repenica, repenica!. ..»

Já ne3sa data se encontravam entre nós muitas famílias espanholas
que vinham assistir à festa do S. Pedro que nessa época se realizava
com grande pompa, havendo a comunhão solene das crianças.

Até ao fim de Julho, todos os dias chegavam, continuamente, deze
nas e dezenas de famílias constituídas pelos mais simples «baturros»
(camponeses) com seus trajos característicos - jaqueta e calção com
alamares de prata e com um lenço atado à sua forma na cabeça acom
panhados com suas «nênas» - às mais distintas e nobres famílias de
Espanha, que aqui vinham descansar e tomar banhos. Também vinham
jornalistas como o grande Luís Taboada, director do «Bianca y Negro»,
de Madrid, que aqui fazia suas crónicas da praia para aquela importante
revista ilustrada. Outro jornalista e musicólogo, que cavaqueava com
meu pai, da nome Lopez y Mendonza que iqualmente escrevia para um
diário madrileno. Quase só se ouvia falar espanhol: na praia, nas lojas.
cafés, praças ,e ruas, tudo «arranhava» castelhano. Até as varinas
quando não faziam seu negócio, exclamavam: ««Senhorita, água do
mar ... »

Na língua de Cervantes distinguiam-se dois moços espinhenses
muito estimados: Avelino Vaz e Chico Resende, o primeiro, felizmente,
ainda vivo. Alto, lunetas, sempre atencioso e com ditos engraçados
para as «nuestras hermanas» que lhe chamavam «el nuestro consul»:
Francisco de Resende - saudoso amigo, espírito desempoeirado, cujos
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descendentes muito honram a sua memória - no seu estabelecimento
da Rua do Cruzeiro, defronte da Praça, gentilmente atendia a colónia
espanhola prestando-lhe todas as informações que desejava, em caste
lhano, língua que conhecia a fundo.

Até ao fim de Agosto cá tínhamos anualmente os simpáticos
espanhóis.

A colónia portuguesa começava a chegar nos primeiros dias de
Julho, sendo a primeira família conhecida a visitar-nos a nunca esque
cida e nobre Condessa da Foz de Arouce. «Chegou a Senhora Con
dessa!» - ouvia-se anunciar por toda a praia.

Era um acontecimento que a todos comprazia, mas principalmente
aos pobres. Num combóio do sul vinham atreladas duas carruagens de
passageiros, a 1.' com a família Foz de Arouce e Proença-a-Velha, seus
netinhos e convidados, professores e familiares; e na 2.ª, criadas, cria
dos, cocheiros, etc. e o simpático e popular mordomo João Ramalho,
figura conhecida da praia e dos pobres. Em três vagões vinham cereais,
a maior parte para indiqentes, carruagens, equipamentos e respectivos
cavalos. Principiava de facto o veraneio da colónia portuguesa. Como
prova de afeição que esses titulares tinham por Espinho, quiseram os
condes de Proença que aqui nascesse, numa casa da Rua do Passeio
Alegre, um pouco retirada do barulho do combóio, o seu primeiro
filho, o actual Conde de Proença-a-Velha (D. Luís Filipe). Um pouco
mais tarde, chegava o irmão da senhora Condessa, o saudoso Marquês
da Graciosa ( D. Fernando) um dos principais promotores do Concelho
e que habitava o prédio onde mais tarde esteve a Câmara.

Chegavam depois os titulares de: Restelo, Pinhel. Taboeira, Caste
lo Melhor, Borralha, Tardinhade. Condes da Figueira (D. Luís) e das
Devezas, Castelo de Paiva, Souto Redondo, Rériz, Alvelos, Veiros,
Baroneza de S. Geraldo, Azambuja e outras nobres famílias que me
não acorrem.

Conselheiros Albano de Melo, Matoso.dos Santos, Pequito Rebelo,
Vaz Preto, Correia Leal, Bandeira, etc. Pares do Reino e Deputados,
General Brandão de Melo, Adolfo Vilar, irmãos Saraivas, Macário de
Castro, D. José Ferrão, Dr. Egas Moniz, Cardosos, Tavares e Távora,
Moreira de Sá, Luis Fino, Pinto de Almeida, Cabral Motelo, Clemente
Ribeiro, Botelho Moniz,Manrárra (B. Baixa); drs. Bessa de Carvalho
e Elísio de Castro, Moniz (S. Pedro do Sul) e Castro Corte Real (Bem
posta) etc. Os ilustres representantes destas duas últimas famílias,
constituiram seu lar e aqui fixaram residência própria, respeitados e
acarinhados por todos os espinhenses. Também chegaram famílias da
Vila da Feira, que havia 5 anos estavam sentidas pela emancipação da
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sua dilecta filha; de S. João da Madeira, Azeméis, Albergaria-a-Velha,
etc. Manuel Casimiro, o grande Cavaleiro e homem de bem, à frente da
Colónia de Viseu, todos os anos para aqui vinha.

A propósito: nasceu em Espinho, na Rua Norte, sua neta Mirita
Casimiro, grande artista teatral. Durante 4 meses a nossa praia regor
gitava de banhistas que davam a Espinho um animação que é difícil
traduzir.

Os banhos principiavam cedo e duravam até às 1O horas. Havia
muitos divertimentos: boa música nos cafés, concertos às 5.ª' e Domin
gos pela Banda «Saqueiro» e pela novel Banda da Fábrica Brandão
Gomes, números de Variedades, etc.

As visitas à Fonte do Mocho, local aprazível nesse tempo com água
muito apreciada e fama de maravilhosa, eram constantes.

Fo11tít'e do Mocho

De vez em quando organizavam-se passeios - com as respectivas
merendas - ao Mosteiro de Grijó, visitando a Quinta dos Bragas, e a
Paços de Brandão, também de visita aos Solares da Portela e Engenho
Novo, a convite dos respectivos proprietários, a veranear na praia.
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Para estas digressões eram mobilizados todos os gericos do «Gui
dinha», pilecas do «Ti Granja» e as burras do «Giqueiro», com os solí
pedes particulares, eram algumas dezenas de animais! Se a partida
da caravana era ruidosa, o regresso, ao entardecer, era uma festa!
Foguetes do «Pilatos» e um «Funqáqá», improvisado com instrumentos
da Música da Fábrica, soprados por amigos e familiares.

À noite na aristocrática «Assembleia de Espinho», era o assunto
predominante. - Desta casa me ocuparei em outro artigo.

Todos os anos era infalível a Batalha de Flores. A que se efectuou
em 1904 - a favor da A. de Socorros Mútuos de Espinho- foi memo
rável, sendo tal o número de carros ornamentados, que foi preciso
alongar o percurso do «Corso». Houve certo despique entre as duas
colónias balneares, cabendo as honras à espanhola pelo carro que
apresentou o Conde de 3 Palácios, imitando um Castelo onde suas
filhinhas «metralhavam» a assistência com «bombons» e chocolates,
flores ·e serpentinas. D:stinguiu-se também o carro da família Alvelos
com um grande Pelicano de surpreendente efeito. Oliveira Grosso,
grande «sportman» e mestre de natação, nosso assíduo veraneante,
na sua «charret» lindamente apresentada, puxada a 2 parelhas, trans
portando sua família, foi também um dos mais apreciados. Duas bandas
de música alternavam, festivamente, esta encantadora festa .

Possuia Espinho um belo ginásio, provido dos mais modernos ape
trechos para cultura física e aberto todo o ano sendo, durante a época
balnear, facultada a entrada aos banhistas, o qual, fundado a expensas
do Sr. Dr. Bessa de Carvalho, grande amigo e animador da nossa terra,
estava situado na rua do Norte (Rua 4), a seguir à Farmácia Resende
(Teixeira).

Todos os anos nos vrsrtavam as m,elhores companhias teatrais,
e nessa época, Sousa Bastos, veio ao «Aliança», com uma esplêndida
companhia, tendo à frente a grande Palmira Bastos, mais tarde sua
mulher.

Representou-se a «Perichole» e a «Boneca», duas famosas operetas,
tendo na última, a ilustre artista uma das suas maiores glórias. Recordo
saudosamente o empresário Figueiroa Júnior.

Um acontecimento que despertou grande sensação foi a vinda para
aqui, em gozo de férias, do Conselheiro Campos Henrique, presidente
do Conselho de Ministros, hospedando-se no Particular. É fácil calcular
o movimento que esse ilustre homem público trouxe à nossa praia.
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O mês de Setembro era frequentado pela magistratura, professorado,
agricultores, etc.. continuando com grande animação e com os mesmos
divertimentos dos meses anteriores. A festa da Senhora da Ajuda era

mais típica e popular e realizava-se na antiga Igreja - desmoronada
pela invasão do mar em 6 de Dezembro desse ano no grande largo do
seu nome e estendia-se pela rua do Cruzeiro, afastada um pouco do
«Chiado». O «picadeiro» era pouco animado na Avenida, mas mais na
rua Bandeira Coelho onde havia bons estabelecimentos. O motivo era
a boa música nos Cafés, que se enchiam. Assembleia repleta e Baila
rinas e Variedades no Central.

Postado à esquina do «Chinez», o Benjamim barquilheiro, todas
as noites, com uma gaitinha na boca anunciando os seus produtos ...
O mês de Outubro era destinado à boa gente da Bairrada que dos
Concelhos de Águeda à Mealhada aqui afluia em grande número.

Algumas famílias ilustres com residência própria, aqui permaneciam
ainda. As últimas a retirarem-se eram: as Foz de Arouce, Proença e Gra
ciosa, que a Espinho prestavam os seus melhores auxílios materiais
ao comércio, beneficência e indigentes. E ainda a propósito da bene
mérita Senhora Condessa da Foz de Arouce: quando a nova Igreja
estava ainda a construir-se e os actos do culto começaram a realizar-se
do Altar-Mor ao Transepto, Sua Ex.ª ofereceu o magnífico Harmónio,
de construção francesa, o melhor no género, e que se encontra ainda
em bom estado e onde há 40 anos acompanha os serviços religiosos.

Espinho durante muitas dezenas de anos foi a praia famosa e de
irradiação internacional. Já em 1864 o Almanaque Geográfico de Portugal
se referia: «Espinho, povoação da freguesia de Anta, concelho da Feira,
é uma das mais concorridas e mimadas praias portuguesas, frequentada
por distintas famílias. Bom hotel, hospedarias e casas para alugar».

Isto foi há quase 50 anos!

Os acontecimentos políticos de 1910, exílio voluntário de muitas
famílias que aqui vinham, atitudes impensadas; próprias do tempo,
prejudicaram um pouco a continuação desses banhistas, mas outros
vieram. A guerra civil de Espanha também afectqu bastante, mas este
ano já cá tivemos famílias espanholas e francesas e na próxima época
muitas mais ... se Deus quiser.

*
Veraneantes intelectuais

Sentados num banco da Avenida, em tardes amenas, lá estavam
os três, conversando alegremente, com risos intercalados que denun
ciavam alguma anedota ...
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Eram Antero de Figueiredo, Alberto Pimentel e Trindade Coelho -
três grandes, como agora se diz: Antero tinha aqui residência fixa na
rua do Passeio Alegre (hoje 62) e já se considerava espinhense, como
dizia, o que muito nos honrava. Alberto Pimentel, com seu caracte
rístico bigode, lunetas e bengala; Trindade Coelho, sempre com a sua
«odalisca» a fumegar nos lábios, com o seu típico chapéu - que teve
a sua popularidade entre a rapaziada de Espinho - vinham de Lisboa
«respirar o ar iodado desta vossa sublime praia», como diziam. Em
outros locais também se viam os noveis drs. Augusto de Castro e Sousa
Costa, que também para aqui vinham gozar as suas férias.

No «Chinez», em mesa certa o Dr. Manuel Laranjeira, com seus
amigos, notoriamente intelectuais, pontificava, fazendo qeralrnente parte
desses Concílios espirituais escritores do país vizinho cujas obras
Laranjeira conhecia assim como conhecia a fundo toda a literatura
espanhola. Numa temporada vieram para Espinho veranear os autores
da célebre Zarzuela, em voga nesse tempo e de fama mundial, «xd.a
Côrte de Faraón» - Léo e Sarrált - que apreciavam muito o nosso
filósofo com quem diariamente conviviam até alta madrugada.

Poetas ilustres não esqueciam Espinho. Fernando Caldeira, Augusto
Gil, Fausto Guedes Teixeira, António Feijó que, de vez em quando, das
margens do Lima, vinha até nós e João Saraiva, que aqui compôs algu
mas das suas poesias, não faltava ano nenhum e aqui permanecia com
sua família durante toda a época balnear. Seu filho, espinhense nato
e considerado Eng.º José de Vila Saraiva, vereador da Câmara de
Gaia, continua a dar-nos sempre 'ª honra da sua convivência durante
os meses de veraneio.

Músicos célebres aqui estiveram e actuaram como Pablo Casais,
o maior violoncelista do mundo, ainda vivo, que aqui esteve a tocar
na recuada época - 1897 - no Café Central, tendo então 18 anos. Era
tal a sua fama que aqui acorria todo o meio artístico e amadorismo do
norte de Portugal e até de Lisboa, sendo o artista convidado por El-rei
D. Carlos, para, no fim do seu contrato de Éspinho. actuar no Paço Real.
A sua vinda ocasional para a nossa praia merecia referência de meu
pai, algumas vezes ouvi o fenómeno.

O local onde tocou em público - depois de seus estudos, no Con
servatório Real de Madrid - ainda existe no «Costa Verde», antigo
Central. Não seria interessante a colocação duma placa com o seu
nome, invocando ·a sua actuação artística em Espinho? - Outros céle
bres artistas deliciaram com a divina arte os nossos banhistas: D. José
Hierro, Guérveoz, director do Conservatório de Madrid; Fórsini; Caggiani,
que seguiu daqui para S. Pitsburgo (Rússia) para a Orquestra Imperial;
Benetó, Milano, René Bohé, Quiléz, José Bonet, Pedro Blanco, Carlos
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de Sá, Symaria, Gusman, - o grande contrabassista que tocava a solo
este ingrato instrumento - Remartinez (tragicamente morto na Curia),

Passos, Loriente, Pimenta, Luís Antunes, Alvarez, etc., e ultimamente
Júlio Murillo e Miravall, e ainda na época passada, (apesar de deslocado
no género musical) o grande violinista Carlos René, aluno de Hiérro. No
Chinez era tradicional o sexteto Hiérro, cujo titular durante quase trinta
anos para aqui veio ou actuar artisticamente ou veranear, chegando
a comprar um prédio para sua habitação.

No Peninsular, alguns anos desde 1904, um magnífico quarteto
(Caggiani, P. Bianca, Quiléz e Symaria), deliciava a culta assistência.
No Central exibiram-se bailarinas, variedades, etc. Numa temporada,
num café, um simpático e querido artista espanhol, chamou a essa
casa grande concorrência. Chamava-se Robles que era o encanto da
colónia balnear. Belíssima voz, cantando lindas canções da época, entre
elas as célebres e encantadoras - «Música Proibida» e «Estrela Ca
dente» - que a todos deliciava. Cantava lindamente e com muita graça.
Lembro aquele monólogo em que dizia: «Que borrácho estoy! que cala
rnidad» ... e num repentino desafio ao público: «Hay por ahi alguno
valiente que se quiera bater con otro valiente?» ... Bons tempos!

Permito-me prestar homenagem a todos estes ilustres artistas -
com os quais convivi - e que fizeram da nossa encantadora, radiosa
e progressiva Espinho, noutros tempos. um famoso centro de inte
!ectualidade e cultura.

Para os falecidos, o meu pensamento em Deus pelo seu eterno
descanso. Para os poucos que felizmente ainda vivem, os meus desejos
de longa vida com saúde.

Prato variado

Nessa relativamente recuada época, o desporto da moda era a
bicicleta. Frequentemente s-e viam caravanas de-banhistas de ambos os
sexos, passeando pelas ruas de Espinho e arredores, montados naqueles
veículos que davam uma nota de modernismo.,e de elegância. Além
de outros, recordo-me do Sr. Capitão David Rocha, director da Carreira
de Tiro, e suas filhas; as senhoras Bessa de Carvalho, irmãs do dr. José
Bessa de Carvalho, que todos os dias davam seus passeios.

Geralmente, só pessoas de certa categoria possuíam a sua bici
cleta. Não havia Polícia de viação ... O trânsito era livre. Também as
havia de aluguer na filial da Casa Lino, do Porto, estabelecida num portal
do Hotel Bragança, a 12 vintens à hora. Quantos 6 ,vintens gastei em
meias horas... Organizavam-se corridas de amadores e profissionais.
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A estas corriam os mais conhecidos nomes do ciclismo: José Maria Dio
nísio, Lucas Bento Real, Mário Duarte, Felix Saraiva, António Fernan
des, etc. O percurso era desde a Rua 1.0 de Dezembro {hoje 29) à Rua
da Estação. Eram muito animadas estas festas desportivas. À noite na
«Eleqante Assembleia», procedia-se à entrega dos prémios aos vence
dores, havendo terceto para o baile.

Como já disse, noutros apontamentos, às 5.ª5 feiras e domingos
havia concerto pelas Bandas locais: Soqueiro - excelente conjunto -
e a da fábrica Brandão Gomes. Executavam seus programas num ele
gante coreto improvisado defronte da Assembleia e ambas da regência
de meu saudoso pai. No Largo da Graciosa não existia coreto, mas sim
um elegante pavilhão de divertimentos circundado com lindos arbustos
e rose1ra1s.

Aos domingos tocava a da Fábrica e viam-se sentados à entrada
da Assembleia os srs. José e Augusto Gomes, Henrique e Alexandre
Brandão, proprietários da 'Fábrica, apreciando a sua Banda. Na sua
companhia estavam geralmente os srs. Marquês da Graciosa, Conde
de Proença, Fernando de Bourbon e outras pessoas suas familiares.
Não havia cadeiras nos passeios, mas sim uns modestos bancos cama
rários.

Na Assembleia dançava-se às tardes e varanda e janelas regorgi
tavam de senhoras que davam uma nota de constante alegria. As orques
tras dos Casinos também tocavam das 3 às 5 da tarde.

Um grupo de rapaziada «fina» - como se dizia - animava todas as
festas e organizações balneares e todas as noites se juntava para as suas
partidinhas do «Monte», principalmente no «Chinez». Depois dos cafés
fecharem, iam cear ao «Pardal» ou ao «Caçador», onde a «Senhora
Mariquinhas», muito obesa, arranjava uns apreciados petiscos, fazen
do-se acompanhar um ou outro, da sua «Pépa» ou «Conchita», raptadas
do Central ou do Peninsular, onde também; no Salão onde está o «Bar»
do Casino, havia bailarinas. Recordo alguns nomes desse saudoso e
distinto grupo que toda a Colónia balnear .muito apreciava e estimava:
Mário Duarte, Félix Saraiva, Álvaro Lavandeira, Calabaça, Alberto Fer
nandes, José Vicente, etc. Uma ou outra vez, vinham do Porto passar
a noitada, Astayéte e Alexandre Braga. Salvo erro, o único sobrevi
vente dessa «inclita» geração, é José Vicente que Espinho estima e
conhece pela sua educação, seu espírito alegre e que, apesar dos seus
70 bem esticadinhos - desculpa amigo - ainda se conserva em plena
vitalidade. As suas apreciações agrestes e escaldantes, por vezes
mas razoáveis e filosóficas, aquilatam da categoria intelectual dos seus
mencionados companheiros das tertúlias de há 50 anos!
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Visitaram-nos durante muitas épocas 4 simpáticos e estimados
banhistas que com suas distintas famílias para aqui vinham.

D. Francisco Tavarêde. Fausto Sampaio, ilustre pintor que todos
os anos expõe seus trabalhos na Capital, David Pimentel de Saavedra
e um outro de que não recordo o nome, todos 4. surdo-mudos.

Era um espectáculo interessante vê-los sentados no Chinez ou
dentro, nos sofás do Casino, a gesticularem, «contando» suas anedotas
e acontecimentos da época anterior.

O mais curioso é que D. Francisco Tavarêde e Pimentel eram uns
apaixonados pelo «Mo.ite», jogo dificílimo de apontar ...

Fausto Sampaio. de Anadia, é sobrinho do falecido dr. Manuel
Alegre sempre lembrado com saudade, entre nós,

Cafés e Hoteis

Eu sou o Café «Bragança» ...
Eu sou o Café «Madrid» .
Eu sou o Café «Chinez» .
Que é com certeza o melhor dos três ...

Esta era a quadra alusiva aos catés de então, cantada na revista
«Espinho por um óculo» da autoria de António Felix. distinto banhista
que aqui passou alguns anos e a qual tempos antes se tinha levado à
cena no «Aliança» representada por amadores espinhenses, dos quais
me lembro dos seguintes: Senhoras Donas: Júlia e Luisa Esteves Mo
reira, Rosa Dias, Olivia e Beatriz Vaz, Albertina e Luzanira Neves e os
Senhores Vicente Dias, A. Costa (Carteiro), Avelino Vaz, 1rmãos .Josó
e Chico Franco, António Bouçon e outros. As duas primeiras distintas
senhoras eram de Portalegre, filhas dum industrial estabelecido em
Espinho, durante alguns anos. As outras senhoras espinhenses nossas
familiares e também do maior respeito.

Eram os 3 cafés de Espinho que existrram durante bastantes anos,
e cada um com sua freguesia distinta. O «Braqaaça» do Snr. D. António
Fernandez. figura com ares aritocráticos, de capa à espanhola e caracte
rística forma de cumprimentar... tinha clientela seleccionade assim
como no Casino anexo.

À tarde, eram certos para o <Dominó: - Barros (ourives), Delgado
(sapataria), Jeremias Pais de Almeida (cabo do mar) e Alberto Pinto,
professor de piano (e que eu ia, chamar para me dar a lição). Era
dirigido pelo sr. Manuel Ferreirinha, pai do finado ·Felizberto Ferreirinha.
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O «Madrid», do sr. Miguel Silva, irmão do sr. Silva dos Tabacos,
era frequentado por artistas, operários, etc. e principalmente à noite,
era muito animado e concorrido. Aos Domingos havia concerto e baile
abrilhantado pela tuna do «Rico-Chico». Estava situado no prédio onde
hoje está a Farmácia Teixeira - num prédio em forma de chalét.

O Chinez! - O Chinez! do sr. José Fernandes Lago, homem bom,
exemplar chefe de família, cujos descendentes Espinho muito estima,
era o café onde «tudo» 'se reunia. Políticos, Militares, Médicos, Jorna
listas, Literatos, Músicos, Negociantes, Industriais e até os Ingleses do
«Golf» que, nos dias de «ajustamento», davam suas runiões dançantes.
Tinha este café todas as caracerísicas da China. Bilhares, mesas, cadei
ras, bancos, adornos nas paredes, quadros e o tecto, tudo cheirava ao
Celeste Império. Casa das mais gratas recordações para todos os Espi
nhenses. Quem vives-se em Espinho e não frequentasse o Chinez não
marcava. Mais: foi a 1.ª casa em Portugal iluminada a luz eléctrica. Em
1889, ano da Exposição em Paris, o seu proprietário, Evaristo F. da
Costa, adquiriu motor e respectivo dínamo e instalou no «Chinez» e seu
Casino a luz eléctrica. Espinho pode orgulhar-se de ter 'sido a 1.ª terra
portuguesa que teve este sistema de iluminação. Foi um acontec.rnanto
que fez muita propaganda, pois de longe vinham banhistas veranear
e ver a «nova luz».

Foi publicamente inaugurada, salvo erro, em 1903. Ainda me
recordo da iluminação a petróleo e no «Chinez» luz eléctrica.

Durante dezenas de anos até à sua demolição, frequentei diaria
mente este café - sem nenhuma falta - e motivos tinha para escrever,
se soubesse, muitas páginas. Lembro aos valores intelectuais da nossa
linda praia, um livro com o titulo «Ü Café Chinez de Espinho».

A minha modesta vida artística foi por lá iniciada e principiei tinha
14; já lá ia, já «bulia» nas teclas, «planava» umas canções e fadinhos
da época. O piano dos concertos do verão ficava no estrado, ao fundo
norte. O sr. José Fernandes, paternal amigo, pedia-me para tocar uma
«modinha». Lá ia e já tinha reportório.jl A casa, embora frequentada,
enchia - para verem o «rapazote» tocar ... O autor do «Amanhã» e
«Comigo» no lugar do costume rodeado. por seus acólitos, que queria
ver-me seguir estudos superiores de piano, para o que tinha algumas
vezes falado com meu pai, lá se ia conformando, ouvindo-me pesarosa
mente ... algumas vezes me pedia para tocar a «Marqarida vai à fonte»,
canção muito em voga que ele gostava, e ainda é sempre bonita.

Quando tocava, os 30 reis do café já estavam pagos ...

Os hoteis eram: Bragança (onde está o Palácio Hotel), Chinez
(altos do Café); Particular e sua grande filial (ainda existe); e era o
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mais concorrido; Hotel do Porto, onde está a Pensão Demétrio e Uni
versal, no Largo d'Ajuda, que mais tarde serviu de Paços do Concelho.

Todos muito frequentados durante a temporada balnear - pelo
menos 3 meses - e mesmo durante os outros, pois estavam abertos
todo o ano, tinham relativo movimento. Além destes havia bons restau
rantes, nomeadamente o «Ezequiel» que.. tinha muita clientela. Dias &
Irmão, cujo estabelecimento com o mesmo norn s ainda existe; Caça
dor, Pardal e outras casas do género de somenos importância.

A Assembleia (1911-1928)

Antes de 1911 não posso dar quaisquer notas sobre esta casa,
porquanto a minha actuação e convivência principiou neste ano. No
entanto, permito-me dizer que li um livro de inscrição de frequentado
res desde o remoto ano de 1882 em diante que me causou surpresa
e certo interesse, pois já lá estavam mencionados nomes das mais
distintas e nobres famílias portuguesas e espanholas.

Era difícil a admissão e acesso. Casa no género consideradíssima
e famosa a «Assembleia de Espinho».

Até então uma ou outra vez, ia substituir o colega Júlio Pontes,
pianista considerado e pessoa de sociedade. O secretário durante mui
tos anos, era Frederico Gabado, director dos correios, homem austero
mas de fina educação.

Naquele ano, 1911, a Assembleia e todo o prédio que era de
accionistas, foi adquirido pelos Senhores Manuel Joaquim e Marques
dos Santos, sendo eu por os mesmos contratado como pianista - lugar
então ambicionado e desejado - não sendo alheio a este caso o «refe
rendurn» dos bons amigos, dos quais um só vive e a quem já tinha
prestado as minhas provas pianísticas numas célebres reuniões dan
çantes que se realizavam nas salas do lado poente da mesma casa e que
foram de auspiciosos enlaces. Eram: Alberto Camacho, Dr. Fernando
Matos, João do Carmo Valente Perfeito, António Fernandes e Augusto
Gomes Junior.

Nesse ano, embora as entradas fossem ainda muito acauteladas,
já não havia o rigor dos anos anteriores. Os secretários foram Aires
Buraca, Jerónimo Moreira e Joaquim Rodrigues que ainda presta ser
viços no Casino. Nesta casa durante 17 anos, nos 3 meses balneares,
diariamente, como pianista e algumas vezes com o encargo de nada
faltar para a boa ordem e respeito que sempre houve - fui testemunha
e assisti a interessantes cenas a que cupido não era estranho e que da
vam assunto para um grande l·ivro. Ainda toquei o «Passe de Quatre»,
Polka, Mazurca, Quadrilha e Lanceiros e já dançavam o «Gue Step».
Depois vieram: o Tango, Fox-Trot, Morna e o Fado de Espinho.
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Algumas vezes, a «Furlana», dansa aconselhada pelo Vaticano para
substituir o «escandaloso» Tango, e que era animada por duas lindas
irmãzinhas colegiais: Joaninha e Maria Corte-Real. Havia sectores
diversos: ao fundo norte, a colónia das Beiras, onde pontificavam a
Baronesa de S. Geraldo, a já irrequieta Mirita Casimiro a entoar cantigas
de Viseu e os irmãos Lucena Vale, estudantes daquela mesma cidade,
onde hoje ocupam elevadas posições, e que também dançavam e em
roda marcavam o «Estaladinho».

A seguir, lado nascente: famílias de Espinho e do Porto; entre
outros os considerados: Dr. Castro Soares, eng.º Casimiro Barbosa, Ale
xandre Brandão, Augusto Gomes, João Saraiva, Condes das Devesas
e S. João de Ver, Luís Fino, etc. Ao fundo sul, era local certo para o
grupo de meninas pretendentes ao «Conjugo-Vóbis». - Quantos e
quantos casamentos!. .. As valsas que tocava (a mais linda dama)
tinham nomes sugestivos e descritivos que traduzi: «Declaração de
Amor», «Quando o Amor Nasce», «Quando o Amor Morre», «Juras de
Amor», «Tudo Passa». etc. Tinha sempre pedidos de qualquer, conforme
a temperatura e situação do namoro.

Não havia mesas a estorvar! Dançavam muitas dezenas de pares
e nos dias animados, principalmente às 5.05 feiras em que vinha a

Baixa e1S1pinhense:o Teatro Avenida, Hotei Braçamça e1 o Ga{'éGhiin.ez(1910)

Caravana da Granja, era esfusiante a alegria. A sala era grande, dançan
do-se à vontade e à vista dos olhares das mamãs ... Todos os anos
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havia concertos por distintos amadores que executavam primorosamen
te. Alguns que me lembra: Senhorinha Benedita Santos, Miguel Palma
de Vilhena e os irmãos Joaquim e Mário de Oliveira, este último médico
em Lisboa. A Princesa espanhola D. Eulália, quando aqui veraneou,
todas as noites aparecia com suas damas.

Um simpático e estimado rapaz de Espinho - Alberto Fernandes
- cuja belíssima voz todos apreciavam e que podia ter feito carreira
artística, uma ou outra noite aparecia para cantar. Parava a dança para,
com o maior silêncio, o ouvirem. Eu acompanhava-o na «Sierra de
Granada», «Alma de Dias» e «Pastoral», de Viana da Mota. Recordo
saudosamente esse amigo. Estas esperadas audições, dizia-me, verifi
cavam-se quando ele ficava «depenado» nos baixos da Assembleia ...
Primava eu sempre pelas mais recentes novidades musicais do género.
Todos os anos recebia de casas editoras de Paris os seus mais moder
nos números de danças, e num determinado ano recebi, como novidade
e surpresa, o meu «Tango Azul» (sempre a simpática côr). No estrado
onde tocava e onde se via melhor o rodopiar tinha de vez em quando
a honrosa companhia dos Srs. Dr. Castro Soares, José Gomes, D. Fer
nando de Bourbon e outros. Também numa ou outra noite o grande
Oscar Silva, ainda felizmente vivo. Nunca houve durante esses longos
anos qualquer incidente nem barulho (a não ser na sala do Bridge) que
perturbasse a boa ordem e respeito nessa casa.

Apenas um caso houve que passo a relatar e que ia originando
um grande conflito. Numa noite, por causa de namoriscas, em que
não foi alheia a política, travaram ..•se de razões dois jovens cujos nomes
omito. Um, monárquico, outro republicano. Generalizou-se o zum-zum a
ponto dos drs. Amadeu Valente e Manuel Alegre tomarem, com seus
amigos, as respectivas defesas. Alvoroço, gritaria, a escadaria intran
sitável, eu a tocar as mais «suaves melodias» mas ninguém se enten
dia ... Por fim, tudo acalmou e toquei a «Tout-passe». Amadeu Valente
e Manuel Alegre, amigos., tratavam-se por «tu» e foram contemporâ
neos. Nessa noite ainda passearam juntos na Avenida.

Quero patentear aqui a minha gratidão .ao sr. Manuel Joaquim
que, durante aqueles anos da minha actuação, me tratou sempre como
amigo e não como contratado. Nunca faltei e .sernpre empenhado em
bem cumprir. E termino, como prometi, as «Recordações de Espinho»,
as quais são dedicadas ao querido amigo Mário Valente. A todas as
pessoas que me ·enviaram cumprimentos e incentivos sobre estas des
pretenciosas notas, reitero os meus agradecimentos.

Brasileiros

Erradamente se dava e ainda se dá este nome aos portugueses que
novos partiram para o Brasil e que, passados anos, com meios de
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fortuna que angariaram à custa de muito trabalho, voltavam à Pátria.
Era a nossa radiosa praia e terra que escolhiam para descansarem, e
onde eram bem recebidos e estimados. Há algumas dezenas de anos,
até à 2.ª guerra que gerou a presente crise financeira e restrições cam
biais da pátria-irmã era, como dizemos, Espinho frequentada por essa
enorme e estimada Colónia «Brasileira» que com suas famílias aqui
construíram suas vivendas e fixaram residência. Os primeiros que fizeram
edificar suas moradias foram Fulgêncio Joaquim Pereira (de Gião) - o
prédio elegante e apalaçado que se recorda com saudade, onde mais
tarde foi o «Hotel Bragança», construído em 1873 e demolido para o
Palácio Hotel; e António Mota Marques, também de Gião, os prédios
da Rua 19 onde está a Mercearia Pena e abaixo um «chalet» em mosaico.
Alguns de aldeias próximas, outros de bem longe ... Uns com certa
cultura outros mais modestos, mas todos dum trato e familiaridade
cativante.

'Fizeram pante da nossa Câmara Municipal e dirigiram as nossas
casas de recreio, de beneficência e desportivas com todo o carinho,
pois consideravam a nossa terra como que sua fosse. Aqueles foram:
Joaquim de Sá Alves de Oliveira (Estronca), Marques dos Santos,
Augusto Brandão, Santos Pinho, Joaquim Pinheiro, Manuel da Costa
Brandão e por último e que fez parte da actual Câmara, o Sr. Silva
Junior. Estes: Ribeiro Nunes, António José Valente, Manuel Pereira
Granja, Joaquim Gomes dos Santos, Justino José de Carvalho, Silva
Jor. etc. Permito-me recordar, sem menos consideração para os que
fizeram parte das nossas edilidades, o nome de João Marques dos
Santos a quem Espinho muito deve pois foi um seu grande amigo e
protector. A não ser um seu retrato que existe na Santa Casa da Mise
ricórdia, nada mais perpetua o nome desse prestigioso e benquisto
homem bom. Lembro Silva Júnior que em Câmaras sucessivas, Ccnse
lho Municipal e na Misericórdia, tem prestado relevantes serviços.

O comércio local era muito beneficiado, o que se reflectia, princi
palmente no inverno, assim como as instituições de caridade, colégios,
professores, etc.. não esquecendo os pobrês - que sempre houve -
que protegiam generosamente. Primavam pela educação dos seus
filhos, uns ou outros em escolas superiores'. Às meninas era dado o
estudo de música e rara era a que não dedilhasse o teclado do piano, e,
frequentemente ouvia-se este instrumento em todas as ruas... Outros
tempos! ... Nunca se ouvia dessa saudosa colónia um <mão» tratando-se
principalmente de fins beneficentes. Para se aquilatar do movimento
e animação que davam a Espinho, lembro o s€guinte facto: quando
havia espectáculo no 'antigo «Aliança» os camarotes eram 24 - estavam
antecipadamente tomados por .famílias «brasileiras». Ascendentes ilus
tres ocupam hoje lugares de relevo que peço vénia para lembrar: Dr. Má
rio Valente Leal, Juis de Direito, presentemente sub-director da P. 1. C.



RF:CORDAÇõES DE ESPINHO DE HÃ 50 ANOS 23

da Capital do Norte; Dr. Miranda Valente, médico, sub-delegado de
saúde e director clínico das C. ·e P. locais: Carlos Valente Leal, oficial
da C. G. D.; Dr. Pinheiro de Morais, médico; Dr. Nery de Oliveira,
director do H. do Semide, há pouco falecido e seu irmão Flávio de
Sousa, iulstre oficial superior da nossa Armada; Dr. Constante Pereira,
advogado; eng.º' Pinto Pais e Pinheiro Barbosa; Mário Valente, da respei
tável e nunca esquecida família Valente, valor intelectual - que Espinho
acarinha - com a sua perene jovialidade, continua sempre a dar-nos
o calor da sua graça e sincera amizade, e outros em Portugal formados
e que em terras de Santa Cruz exercem suas actividades. Recordo com
saudade - foi meu aluno - seu irmão Alberto Valente, espírito de
elevada mentalidade, cintilante jornalista que em plena actividade
prematuramente faleceu em Lisboa e aqui, na sua querida Espinho, veio
eternamente descansar entre os seus. Não devo esquecer o nome
duma respeitável senhora, filha também de «brasileiros» que tem passa
do sua vida a cuidar dos pobres, nim apostolado de bem-fazer - ainda
no domingo passado lá estava à porta da Igreja com a saquinha na
mão - Essa alma caridosa é a Sr.ª D. Maria Castro, filha do Sr. Comen
dador Manuel Coelho de Castro, grande amigo da nossa terra onde
muitos anos residia e mandou construir prédios. Difícil se torna, sem
omissões, escrever os nomes de toda essa gente bem portuguesa.
Porém, na minha retina perpassam as famílias:

Comendadores Sá Couto e Coelho de Castro, António José Valente,
Ribeiro Nunes, Pereira Granja, António Henriques, Santos Pinho, Irmãos
António e José Santos, D. Luisa Wilson Pinto, Domingos Maia, Delfim
e José Marques Nogueira, Oliveira e Sousa (Passeio Alegre), Bazilisa
Sampaio, Marques dos Santos, Augusto Brandão, Costa Brandão, Joa
quim Pinheiro Gonçalves Rodrigues, Augusto Gomes, António Domin
gos Lopes (decano da Colónia-81 anos), Relvas, Carlos Pereira Dias,
Oliveira Lopes (G. Hotel), Tavares Ribeiro, Vitorino de Freitas, Pardal,
Coutinho, José Costa, Rodrigues Pereira, Augusto Valente (de Buarcos),
Vila Rocha, Irmão Ferreira da Costa ( Cucujães) e Ferreira Pinto Pais,
José Vaz, Pereira da Rocha (av. 8), Leal, José Domingos de Oliveira,
Castro (Rosado), Sargaço, Isidoro, Sousa, Silva .Jr., Justino, J. de Car
valho, Moreira de Sousa, Ribeiro ( R. 16), Domingos Calçada, Gomes
dos Santos, etc. etc. Não desejava terminar as «Recordações de Espi
nho» sem falar embora modestamente e sem brilho literário nestas
sempre lembradas famílias amigas que durante anos seguidos «iam e
voltavam» sempre ansiosamente esperadas, acarinhadas e bem rece
bidas na sua linda Espinho.

Para os que de vez «partiram» - e foram muitos - que des
cansem no seio divino do Senhor. Para os que felizmente ainda vivem,
longa vida, saúde e com Deus.
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Gosto tanto desta terra
Deste mar e desta luz;
Nesta praia abençoada
Minha vida inteira puz.

Minha gratidão

Difícil se torna escrever o nome de todos os homens bons que a
Espinho se dedicaram e trabalharam pelo seu engrandecimento. Não
sendo eu a pessoa indicada para tal, vou tentar nestas «Recordações»
lembrar aos novos alguns nomes desses bons espinhenses esquecidos.
Não me referirei aos grandes que fundaram o nosso Concelho e alar
garam a sua jurisdição administrativa pois esses têm o seu nome gra-

Esplanada em 193(}

vado em quadro de honra ou suas fotografias na nossa majestosa
«Dornus Municipalis», mas sim a outros, alguns de condição humilde,
mas que sempre e durante a sua existência se esforçaram pelo pro
gresso e bom nome da nossa radiosa praia, com quem convivi e conheci
e que já partiram para a eternidade.

Manuel António: fundador e promotor da nossa independência paro
quial. Conselheiro Correia Leal, seu amigo e directo colaborador. João
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Baptista de Carvalho, que mandou construir o «Teatro Aliança», ele
gante e confortável nesse tempo (1891) e o formoso jardim anexo, pro
porcionando aos banhistas um recinto agradável. Também ofereceu à
nova paróquia o sino grande da Matriz que ainda se ouve. António
Augusto de Abreu, chefe da estação da C. P., homem de grande inicia
tiva que irradiava simpatia a todos. Pelos serviços prestados à colónia
espanhola, foi condecorado pelo governo do país vizinho, e fundador
da nossa Associação dos Socorros Mútuos em 1894. Dr. António
Pinto de Araújo Ribeiro (Dr. Pinto). grande médico e amigo dos
necessitados. A ele se deve a fundação do mercado quinzenal, hoje a
grande feira semanal. António de Pinho Branco Miguel (António Mi
guel). Foi muitos anos este bom homem presidente da Junta Paroquial,
respeitado por todos e ainda e sempre lembrado. Era ««maioral» e grande
amigo da classe piscatória. Narciso André de Lima, dos tabacos que
muito trabalhou e sempre pronto a coadjuvar iniciativas para o engran
decimento de Espinho. Vicente Dias, comandante prestigioso dos B. V.
de Espinho, a quem se deve a construção do edifício dos mesmos.
José de Oliveira e Silva, professor oficial, grande obreiro da instrução,
que ensinou a maior parte dos homens de hoje. Dirigiu a única Escola
Oficial que existia nessa época - 1900 - frequentada por centenas
de alunos. Fernando Francisco Pereira, Eurico Pousada, António Trinda
de, Francisco Fortuna, Francisco Faustino, Miguel de Oliveira Granja (Po
veiro), Lobo do mar que salvou inúmeras vidas, dr. José Bessa de
Carvalho, Jeremias Pais de Almeida, César Pais, há pouco falecido, que
chegou a escrever para os três jornais do Porto crónicas diárias enalte
cendo o nome da sua querida praia de Espinho, evitando notícias preju
diciais que nada interessam a quem as lê; Capitão Adelino Dias dos
Santos. Homens para servirem, sem hesitações, a sua terra. Quantos
e quantos conheci. A minha situação de compilador destas notas não
permite evocar o nome de um homem modesto mas que dentro da sua
esfera de acção honrou artisticamente a nossa praia, educando alunos
que hoje têm prestigioso nome. Lembro-me de três caridosas senhoras
que me permite escrever: D. Zulmira Dias Loureiro, patrona da Cantina
Municipal, D. Brites Coutinho, protectora incessante dos pobres e
D. Sílvia Cardoso. anjo de caridade, fundadora do nosso Patronato.
Convivi familiarmente com estas bondosas senhoras.

Felizmente vivos - «ad muitos annos» - e da nossa amizade:

Rev.º Padre Amaral, Dr. Correia Marques, Dr. Gomes de Almeida -
alma-mater da nossa Santa Casa - Coronel Neves Ferreira, Coronel
Alfredo Marques, João Alves de Oliveira, Joaquim Moreira da Costa -
sempre na 1.a linha - Fernando Gomes, José Monteiro Valente, Elísio
Ferreira Baptista, Antenor Ferreira da Costa, Silvério Vaz, Alberto
Maia, Vicente Monteiro, etc. e Dr. Castro Soares, filho - inesquecível
espinhense - Dr. Alfredo T. Corte-Real, António Frederico Alcoforado,
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Eng.º Silva Ruivo e José Miguel. Foram estes cinco considerados homens
de Espinho provedores da Santa Casa da Misericórdia e todos, sem des
falecimentos, trabalharam para a construção do novo Hospital que,
graças a Deus, e ao esforço de todos, mas muito principalmente ao
do actual provedor sr. José Miguel, e seus colaboradores da comissão
administrativa, está próxima a sua conclusão. Bem hajam.

Para todos, conhecidos e ignorados, que trabalharam para o engran
decimento e progresso da nossa querida e formosa Espinho, a minha
gratidão.

Nota - Na última crónica «Brasileiros», esqueci-me o nome do
querido Antenor - descendente do casal «brasileiro» José Ferreira da
Costa - que todos os espinhenses estimam e acarinham.

Desnecessário se torna lembrar a sua vida de trabalho na Santa
Casa da Misericórdia. Bombeiros V. de Espinho e mais instituições
de beneficência. Lembro também seu irmão Luís, grande amigo de
Espinho aqui educado, industrial no Rio de Janeiro, e que ainda ultima
mente angariou naquela capital donativos que montaram a 200 mil
cruzeiros para ajuda da construção do nosso Hospital.

Caldeirada

Nessa época longínqua da minha infância e mocidade, a Praça de
Touros era onde está a Câmara Municipal. A 2.ª inaugurada em 1907,
bonita e elegante, no terreno da parte norte da Fosforeira. A existente
é a 3.ª Os Paços do ·Concelho e Repartições Públicas, etc. foram primiti
vamente no prédio da Rua Bandeira Coelho (19) onde está a Farmácia
Higiene. Mudaram para o Largo da Sr.ª d'Ajuda. depois para a rua Vasco
da Gama (25) esquina de Passos Manuel (12). a seguir para a Avenida
da Graciosa e, definitivamente, em 1943 - honra à Câmara Castro Soa
res, filho - para o majestoso edifício. O primitivo matadouro ficava junto
à 1.ª Praça de Touros - muita ratazana lá havia! eram do tamanho de
gatos. O 2.0, atrás do cemitério, e para sempre o salubre edifício actual.
Três bons colégios: «Madarne» Pousada, interno e externo, D. Rosa
Faro Viana, na Rua do Norte e Berrêdo para rapazes e mais tarde o Colé
gio do Sul do Sr. Alvim, na Avenida 8. Alguns dos nossos conterrâ
neos lá andaram. O Sr. Berrêdo era em espírito radioso, fino e pro
fessor distinto. Uma só escola oficial como já se disse. Colégios mais
modestos: D. Carolina Peixoto, que me ensinou a ler e senhoras de
60, lá andaram. Senhora Carolina do Serrado, minha madrinha - com
a inseparável caixa de rapé e as narinas a pingar. .. António Bouçon
(da engomadeira) que muitos alunos tinha e ensinou a 2 tostões
por mês! Havia também o Colégio do Professor Frutuoso na Rua do
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Cruzeiro e outro na Rua da Liberdade, dirigido por uma senhora D. Maria
(barbuda). O mercado diário era um airoso edifício próprio, com a frente
de cantaria na Rua do Cruzeiro. Defronte num estabelecimento, havia um
papagaio muito bem educado. Tantas imprecações entre as colareias
da Praça que se corrompeu e fraquejava. Teve de ser «transferido» para
o quintal.

A fonte principal era no Largo d'Ajuda, abundante e de duas
bicas, onde, segundo voz corrente, um ou outro polícia era forçado
a um banhito quando se... alegrava. A Câmara desses tempos, para
reprimir desacatos que a polícia era impotente, fardou dois homens
possantes, dois salafrários, a que deram o nome de guardas-campestres,
conhecidos por «Peixe e Sardinha». A farda era de bombazina esver
deada e com um pistolão à cinta.

Metiam medo! Foi por pouco tempo. Venais e gostavam da pinga.
Três inofensivos dementes vagueavam diáriamente pelas ruas. Zé da
Manca, Julinho e um tal Rufino que vinha todos os dias de Nogueira.
De vez em quando «o Basií é todo meu» e o senhor Manuel dos
Persuntos. Era frequente o «Aqui d'el-Rei»! principalmente nos bairros
excêntricos. Todos os dias o Loureiro e o Pires, alquíladores, tinham
os seus carros em rodagem para o Tribunal da Comarca com incriminados
e testemunhas. Até os cavalos iam sózinhos para a Vila da Feira. Hoje:
Paz, Ordem e Prosperidade.

Espinho também teve o seu titular: o Duque de Espinho (António
José da Costa Duque). cujo brasão era constituído por duas formas
da sapatos, um martelo, uma sovela e uma torquês, tudo entrelaçado
com o tira-pé. Era novito mas recordo-me. Distintos banhistas eram
amigos do bom «bate-sola, com quem se divertiam. Mário Duarte e
Félix Saraiva compraram-lhe uma casaca e chapéu alto. De vez em
quando no passeio do «Chi nem fazia o seu discurso ... e «a propósito».

O Pároco era o Sr. Padre Campos - piedoso e muito querido pas
tor - que, com saudade de todos, foi colocado .mais tarde em Arco
zelo, sendo substituído pelo Rev.º Amaral. Há póucos anos ali faleceu.
Presidiu à minha comunhão solene. Recordo com saudade este dia que
nunca esqueço. Meus companheiros. Benjamim 'Dias. Manuel Pinhal,
óscar Rodrigues, e as meninas, hoje respeitáveis senhoras: D. Francisca
Lago, Adelino Lêdo, Albertina Mendonça e outras.

A pitoresca Rua do Bispo ao poente do mercado, nome dado
a essa artéria em homenagem ao grande Prelado Alves Martins, de
Viseu, que até falecer, vinha para Espinho veranear para aquela pacata
ruazinha habitar.

Não havia cinemas, mas sim colectividades de recreio, que periodi
camente davam suas festas: «Alegre Mocidade» de gratas recordações
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«Imparciais» - boa e distinta rapaziada também. - «1.º de Maio» -
artistas e «Vitalidade» - neqociantes, pescadores e mercanteis.

O último foi o «Excelsior», Boa frequência mas vida efémera. Já
havia futebol. Cafés, já os citei. Os primeiros espectáculos de «Animató
grafo» foram vistos no «Aliança» em 1905. Quadros naturais: vacas J
serem mungidas ... Um comboio em andamento ... grande admiração
do público. Antes do espectáculo o pano (écran) era burrifado e
ficava molhado (?). No ano seguinte, 1906, no mesmo teatro já se
deram sessões de «animatógrafo» durante a época balnear. Lá me
estriei no «Reino das Fadas» (a que adaptei música), «A Filha do
Faroleiro», «Perdida na Montanha», etc. Em 1908 funcionavam 4 cine
mas: Avenida, Peninsular, Aliança e «Moulin Rouge», este ao fundo
sul da Avenida Serpa Pinto. Um elegante e vistoso «Chalet» com um
moinho vermelho a girar. Isto passou-se há 47 anos.

Uma boa e afamada banda de música: - «Sequeiro». que honrava
terra. Mais tarde, em 1902 a novel banda da Fábrica Brandão Gomes.

O Gonçalves da Administração e o António Reis, fiscal do Matadouro
- que LJeus lhes perdoe o mau geniozinho - sempre em questão 1:;

pegados. O primeiro, guarda-fiscal reformado, e o último sargento
-artífice. Ambos se achavam com direito à respectiva continência ...

Semanários: «Gazeta de Espinho» - de distinguida colaboração,
«Beira-Mar», «Oceano» e «Reformador». Cada qual defendendo sua
dama. Algumas vezes muito desvergonhada ... As Salgueirais! Mataqal
frondoso de pinheiros miudinhos e outros arbustos e donde proveio
o nome de «Mata». Era onde está o Campo da Avenida.

O carrinho da Fábrica que transportava mercadoria para o Cais
(entreposto) contíguo à passagem de nível da rua 23 e à hora do almo
ço, os chefes e empregados superiores ...

A primitiva Matriz que o mar arrazou e o seu fiel Antoninho Sacris
tão, homem de boas maneiras. O tanger das duas badaladas à hora
de meditação era disputado pelos rapazotés vizinhos. Algumas dezenas
as bati ...

Na rua do Cruzeiro, banheiros, classe piscatória, que imigrou,
Companhas de pesca, etc., se Deus me ajudar, falarei. Havia duas
tunas. Pouquinha música mas bastantes orelhas. A do Rico-Chico e a
Augusto Especial. Um dos elementos de «valor» da 1.ª era o Alfredo
Covas (Nabiça) - meu compadre - que contava seus feitos como
flautista. O Chico do Pipo (Francisco Amorim) homem trabalhador e
estimado, com muitos filhinhos, tocava ocarina. O Valentim funileiro,
trambone. O seu velho instrumento tinha tantos pingos de solda
que o trombone não se aguentou e partiu, caindo ao chão em bocados.
Acto contínuo, diz para o mestre:
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- Caiu de maduro. Não se aflija!

Por último lembro um simpático grupo ambulante que nos visitava
e, num estrado junto ao Coreto d'Ajuda, dava seus espectáculos que
iniciava, cantando todo o conjunto à boca da cena, com música do
hino do 1.º de Maio, em voga.

Glória e arte! Glória e arte ...

E, até à próxima, se Deus me der saúde.

Nota - Na última «Recordação de Espinho» esqueci o nome do
Sr. José Dias Coelho, que foi presidente do município, Gamarista,
director de instituições de beneficência, sempre pronto a ajudar inicia
tivas para a sua terra adoptiva. Permito-me lembrar seu filho, António
Dias Coelho, digno continuador do nome do seu saudoso pai.

.!
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João Francisco da Silva Guetim
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JOÃO FRANCISCO DA SILVA 6UETIM

João Francisco da Silva Guetim era natural da freguesia de Guetim,
donde partiu, muito novo ainda, para o Brasil, país onde trabalhou
e grangeou uma fortuna considerável.

Em 1895, porém, já se encontrava em Espinho, onde tinha resi
dência fixa, pois o seu nome aparece como sócio fundador dos Bom-
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beiras Voluntários de Espinho que a Real Associação dos Bombeiros
Voluntários do Porto tinha fundado naquele ano, na praia de Espinho (1).

Nesta corporação se manteve, no cargo de tesoureiro da direcção
até 1916.

Tendo legado, em testamento, a quantia de 50$00 e tendo sido
reconhecido os seus relevantes serviços prestados àquela Associação,
a Assembleia Geral elevou-o a sócio honorário (2).

João Francisco da Silva Guetim foi «um infatigável propulsor do
progresso de Espinho». Fez parte da primeira vereação da Câmara
Municipal, nomeada em 7 de Setembro de 1899, presidida pelo Dr. Antó
nio Augusto de Castro Soares.

Depois da implantação da República e como antigo republicano,
foi também sócio fundador do «Centro Democrático de Espinho»,
onde deu a sua colaboração política.

Sempre interessado pelos problemas de Espinho, prestou sempre,
quer a instituições oficiais, quer a colectividades particulares o contri
buto desinteressado, próprio de um homem amigo da sua terra e das
suas gentes.

A quando da sua morte, ocorrida a 14 de Março de 1918, «Gazeta
de Espinho», reconhecia publicamente todas estas virtudes nos seguin
tes termos: «... Possuía as qualidades que mais nobilitam um homem:
era um incansável trabalhador pelo interesse colectivo, menosprezando,
por vezes, os seus interesses e tranquilidades pessoais, presidindo a
todos os seus actos a mais franca e pura lealdade, brotada do mais
puro sentimento da honradez e da franqueza.

Nunca se negava a sacrifícios, qualquer que fosse a sua natureza,
desde que o bem estar colectivo exigisse da sua abnegação, o seu
trabalho, a sua energia, ou o recheio da' sua bolsa ... Possuía aquele
sentimento íntimo e nobre que nos ensina a socorrer os desafortunados.
a guiar as crianças e a amparar os velhos; mas este amparo exercido
sem exibições, eirnplesmente com a mira no alto e nobre cumprimento
dos deveres que o homem ao homem deve e que o homem do homem
necessita» (3).

(1) «Monografia de Espinho», de Álvaro Pereira, Espinho, 1970
(2) «Gazeta de Espinho», n.? 888 de 17 de Março de 1980.
(l) Ibidem.
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APRESENTAÇÃO

Quando Lourenço de Almeida e Medeiros teve conhecimento
de que juntamente com outras produções poéticas, Soares dos Passos,
incluiu no seu livro de «Poesias», de 1856, os poemas «0 Noivado do
Sepulcro» e o «Firmamento», aliás, aquelas que são consideradas as
obras-primas, aquele veio a terreiro protestar, afirmando que tais
poemas eram de sua autoria, acusando Soares de Passos de plagiário.

Estas acusações foram feitas nos jornais «0 Distrito de Aveiro» e
«A Locomotiva».

Em 1871, Teófilo Braga, como historiador da literatura, veio à fala
com Lourenço de Almeida e Medeiros para tirar as suas dúvidas que,
porventura, lhe pairasse no espírito, àcerca da autoria de tais poemas.

Desta conversa Teófilo Braga disse, mais tarde, que Medeiros
«lhe formulara as suas provas, que se limitaram a afirmações verbais
contra Soares de Passos, com quem conversara antes das férias de
1854, resultando daí o publicar com o seu nome as melhores compo
sições que contém o livro de poesias de 1856»(1), - concluindo o
historiador, Medeiros não ter dado provas suficientes que o indicassem
como autor dos poemas.

Vinte anos depois, em 1892, Teófilo Braga no seu novo livro
«Modernas Ideias na Literatura Portuguesa», continuou a atribuir, sem
quaisquer dúvidas, a autoria dos poemas em questão a Soares de Passos.

Lourenço de Almeida e Medeiros quando teve conhecimento do
que naquele livro se dizia a respeito da autoria dos poemas, escreveu
duas cartas ao insigne historiador, uma datada de 24 e outra de 28 de
Outubro de 1904, dizendo, entre outras coisas.rque «Soares de Passos
não compôs em 52 o que eu compus em 53». •

Em Novembro desse mesmo ano, em dois artigos no jornal «A
Vitalidade» (n.> 502 e 503 de 26 Nov. e 3 Dez.), reivindica mais uma
vez para si a autoria daqueles poemas, afirmando a certa altura: «0 que
diz a meu respeito o snr. Teófilo Braga nas «Ideias Modernas» é um
escarro na sua obra e sobre o meu nome».

Teófilo Braga, mesmo assim, num artigo subordinado ao título
«0 Noivado do Sepulcro» de Soares de Passos, publicado na Revista
Literária, Scientifica e Literária (2), veio, mais uma vez, demonstrar,
através de provas bibliográficas, que os poemas eram de Soares de
Passos e não de Lourenço Medeiros.
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Durante dez anos, Lourenço de Almeida e Medeiros não mais
ventilou o assunto, pelo menos, não conhecemos qualquer seu escrito
a este respeito.

Em 1914, porém, sai a público a «História da Literatura» de Mendes
dos Remédios, professor da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra. Aqui, mais uma vez se apresenta como autor dos poemas
«0 Noivado do Sepulcro» e «0 Firmamento», Soares de Passos, e em
fim de página a seguinte nota: «Um contemporâneo do poeta acusou-o
de plagiário e precisamente das composições que mais celebridade
lhe deram. Foi o sr. Lourenço de Almeida e Medeiros, que se atribui
a paternidade do «Noivado do Sepulcro», e do «Firmamento», mas o
Sr. Teófilo Braga demonstrou peremptóriamente a impertinência da
acusação».

Lourenço de Almeida e Medeiros, que nesta data ainda era vivo,
apareceu então mais uma vez a «terçar armas» com o novo adversá
rio, escolhendo desta vez, um semanário que se publicava, na altura
na então recente vila de Espinho - «A Gazeta de Espinho».

Com efeito, neste jornal. dirigido pelo Dr. Pinto Coelho, apareceram
uma carta e uma série de artigos dirigidos ao «Snr. Mendes dos Remé
dios - ex-reitor da Universidade de Coimbra», em que Lourenço
Medeiros, que ali é chamado de «individualidade consagrada ao mundo
das letras», mais uma vez acusa Soares de Passos de plagiário, reivin
dicando para si a autoria dos poemas.

É esta série de artigos que foram publicados ao longo de vanos
números da «Gazeta de Espinho» (2) que vamos passar a transcrever,
convictos de que tal polémica é desconhecida da maior parte dos
leitores e de que foi inserta nas páginas de um semanário espinhense.

Resta-nos dizer que ainda hoje se atribui a autoria dos poemas
a Soares de Passos, e o que mais espanta é que a luta encetada por
Lourenço Medeiros, durante mais de meio século, não conseguiu con
vencer os historiadores e críticos da literatura portugue·sa.

CARTA DO SNR. MENDES DOS 'REMÉDIOS - EX-REITOR
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Numa História da Literatura Portuguesa, escrita pelo snr. Mendes
dos Remédios (3), lente de teologia, a páginas 539, encontra-se o que
julgou ser uma apreciação do versejador Soares de Passos (4). Aí se
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lê: - «É um poeta ultraromântico, melancólico, dum lirismo vago e
doentio muito conhecido pela velada O noivado do sepulcro. O ilustre
poeta firmou com sHu nome uma série de poesias repassadas de senti
mento de entre as quais avulta a que intitulou O Firmamento que só
por si faria a reputação de um homem de letras, e acrescenta:

«Um contemporâneo do poeta acusou-o de plagiário e precisamente
das composições que mais celebridade lhe deram. Foi o sr. Lourenço
de Almeida e Medeiros, que a si atribuis a paternidade do Noivado
do Sepulcro e do Firmamento mas o snr. dr. Teófilo Braga (5) demons
trou PEREMPTORIAMENTE A IMPERTINÊNCIA da acusação. Vid. Re
vista Lit. e Scientífica do Século de 1904 de 19 de Dezembro».

A apreciação e a calúnia apensa, reproduzidas servi/mente de
Teófilo Braga, não lustram a História da Literatura do sr. Remédios,
e obrigou-me a renovar a defesa (por vezes feita sem réplica possível)
contra essa calúnia, que eu chamaria infame, se não fosse louca.

O snr. Teófilo mete-se a avaliar a questão do Firmamento para o
que não está habilitado, sem saber as ideias científicas sobre que
versa, cada uma das estâncias nem se eram correntes ou admitidas
em 1853, em que foi com posto nem se o foram até 1864. Não sabe
se Passos, inconsciente e ridículo no seu abuso de confiança, fingindo
ter extraído a poesia do Sistema do Mundo de Laplace, deixou a des
coberto a sua impostura, não sabe nada disso, e portanto impertinente,
e também ridículo, quiz ser o snr. Remédios no labeu, que lança sobre
o meu nome.

Supondo que as poesias reclamadas são as que deram mais cele
bridade ao versejador portuense, é por elas que deve ser classificado
e neste caso não é ultra-romântico de um lirismo reago e doentio

E avaliado pelas restantes ainda esse concerto não é exacto -
tem de ser corrigido - a balada no Noivado só por si não autoriza
a classificação de ultra-romântico - há fantasmas na literatura clássica
- servem, .como um artifício de arte, para tornárem mais impressivos
os sentimentos fortes ou que se imagina sobreviverem.

Entre as poesias do seu livro, exclusivamente filhas do seu estro,
distinguem-se duas espécies, urnas elegíacas, chocas, dezaboridas,
vulgares, em maus versos que arremedam os lamentos da musa rei
nante no seu tempo e outras sobre o tema rebatido das heroicidades
guerreiras dos velhos portugueses sem dúvida melhores em versos
sonoros, empolados, que brigam com a sua melancolia convencional, ou
afeotada.
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A quais compete a caracterizá-lo?

Faz o snr. Remédios grandes elogios ao !Firmamento, como sou
eu o autor, a mim me cumpre agradecê-los.

li

Onde é que está demonstrada peremptoriamente a impertinência
com que me atribui as poesias, que precisamente mais celebridade
deram a Soares de Passos?

Essas não ·era capaz o insigne plagiário de as escrever, nem sequer
de concebê-las - e uma das razões, que mais acontecem, a temos nas
que são realmente <Suas;nada valem, não passam de medíocres as que
publicou no Novo Trovador (6}, durante 1852, 1853, até Fevereiro de
1854, que redigia com Alexandre Braga (7), Aires de Gouveia (8) e
Silva Ferraz (9), e nunca até então falou a Aires de Gouveia, seu
comensal, cujo testemunho invoco, no «Firmamento», no «Noivado»,
nem noutras, que também plagiou; medíocres e vulgaríssimas são igual
mente muitas que fez depois até 1856, em que saiu a lume o seu livro.

Voltaremos a este ponto.

Basta comparar as que reclamo com todas as outras, para a crítica
menos perspicaz ver a diferença de estilo do modo de compor a frase,
da natureza dos assuntos, do género da inspiração, etc; os estilos são
como as fisionomias, não se confundem.

Mesmo o snr. Teófilo Braga conversando comigo em 1871, no
Porto, disse ter já conhecido, que o Firmamento não era de Soares de
Passos, e foi por isso que me ofereceu a sua História da Literatura para
nela se incluir a minha reclamação. Depois, como varia a sabor de
qualquer frivolidade, que entre no seu espírito, recorreu à suqestão
psicológica, quimera no meu caso, para me' negar o Firmamento, e para
me negar o Noivado, teima sem provas em que o Bardo ( 1º) nunca foi
reimpresso, quando o ·foi pelo menos em três folhas, segundo o teste
munho presencial do livreiro José Lopes da Silva, da rua Chã, no Porto.

O snr. Teófilo Braga cita o n.º 4 dos Bardos, de 1852, como se
tivesse diante dos olhos o «publicado e distribuído nesse ano», e só
tenha diante de si a edição em volume de 1854. Cita pois falsamente
aquele número, que seria decisivo. Mas eu emparo-o a que o apresente,
e lá mostre o Noivedo.

E numa carta, como no «Século», abona-se (o que me causou
uma certa lástima) com ter procedido com toda a segurança, porque
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foi consultar o snr. António Carlos da Silva, um empregado na Biblioteca
Nacional, a quem logo escrevi, e tive em resposta que a edição de 1854
pod:a considerar-se autêntica, se não houvesse informações particulares
em sentido oposto.

Desde que eram possíveis informações negativas, não era autêntica.
Era pois inapta a segurança do professor Teófilo Braga.

E essas informações não faltaram, eram categóricas no testemunho
do livreiro a que nos referimos.

E como estava seguro da autenticidade da edição dos Bardos de
1854, se foi consultar o empregado da Biblioteca Nacional? Onde estão
os «caracteres rigorosos de ser autêntica» que o sábio lhe descobriu?

É isto o que na Reviste do Século é peremptório para o Snr. Men
des dos Remédios?

Mas nessa Revista o Mestre não fala no Firmamento, apenas asneou
àcerca do Noivado, como é o que o snr. entende o peremptório ao Fir
mamento?

Mesmo acerca do Noivado a conclusão do snr. Teófilo, inepta ou
arbitrária, considera autêntica a edição dos Bardos de 1854, sem
documentos, sem testemunhos, sem provas de qualquer género.

O grande Passos chegou ao Porto ou formado ou pouco antes em
1854; tinha ouvido em Coimbra o Noivado e levava uma cópia desta
balada, do Firmamento e da Infância da Morte, (versão minha do
francês) - tratava-se ali da Edição dos Bardos em volume.

Mostrou o Noivado a Faustino de Novais, ( 11) que vendera o jornal
ao seu editor Fonseca e quiz publicá-lo - adregou fazê-lo no n.º 4 de
1852 (e dois), que se reimprimiu, ou todo, ou em parte, ficando falsa
para o noivado a data de 1852, e verdadeira para as poesias restantes
já publicadas.

Nega o snr. Teófilo que o Bardo fosse reimpresso (nalgumas
folhas), contra o testemunho coevo e insuspeito do livreiro Lopes da
Silva, porque a reimpressão, mesmo parcial, justifica a verdade, que
o desgosta.

É assim que está demonstrada peremptoriamente a minha imper
tinência, snr. Remédios?

Na balança da crítica o seu peremptorio faz equilíbrio ao autêntico
no snr. Teófilo.
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Mas ainda o snr. Lente engana oe leitores que ficam persuadidos
de que o Firmamento e o resto do plágio, que é enorme, tudo se acha
incluído na demonstração peremptoriai.

E aí anda pelas escolas a calúnia do snr. Mendes dos Remédios.

Haverá paciência que sofra isto? A minha é pequena para tanto.

Eu não posso coibir uma indignação profunda de alguma frase
violenta que lhe escape - e não me julgo obrigado a ser cortês com
quem à toa me insulta. e direi o atribuir a Soares de Passos, depois
das minhas explicações dos testemunhos que invoquei em vários artigos
chega a ser uma estupidez tanto pelo lado científico, como pelo lado
literário.

A falta de melindre, de escrúpulo em aceitar uma calúnia, e em
propagá-la levianamente, podia eu esperá-la de um Teófilo pouco
reflectido e às vezes acintoso nos seus juízos, mas não de V. Ex.•.

A humilhação, o ridículo, que há-de recear o crítico de haver negado
a um autor a sua obra, deviam resolver o snr. lente da Universidade a
avaliar por si a questão literária, a que aludiu, e a não confiar de mais
na autoridade contestável de Teófilo Braga.

Sendo verdade quanto afirmei sobre o plágio até nos seus mínimos
pormenores deixo ao snr. Mendes dos Remédios o avaliar a dolorosa
impressão que sinto ao ver-me desconceituado por T. B. e por s. ex.ª.

Continuarei na esperança de que se desdiga.

Observo por último, que um facto verdadeiro pode não ter modo
de provar-se, mas também o contrário não é possível demonstrá-lo
cabalmente.

Lourenço d'Almeida e Medeiros.

CARTA AO SNR. MENDES DOS REMÉDIOS, SOBRE O FIRMAMENTO
E O NOIVADO DO SEPULCRO

Mostremos claramente ao snr. Mendes dos Remédios onde o
Firmamento contradiz o Sistema do Mundo.

1.º Laplace considera como muita a resistência do Éter, no meio
do qual flutuam os globos do espaço: os seus cálculos, nesta hipótese,
que para ele era dado positivo, demonstram ser inalterável a ordem
sideral. isto é, que os planetas ora se aproximam, ora se afastam, dos
astros centrais, a igual distância.
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E eu julguei pelo contrário que o Éter era resistente, concluindo
daí que as orbitas planetares se iriam encurtando, embora de um modo
insensível, até que a atracção venvendo a força centrífuga viriam os
planetas a cair nos astros, à volta dos quais estão girando.

Por isso diz o Firmamento numa das suas estâncias, falando da
terra:

Um dia não sei quando, um dia ao peso
Dos anos e das ruínas

Tu cairás nesse vulcão aceso,
Que teu sol denominas

Ao mesmo sinistro se refere a estância imediata:

Então, ó sol, então nesse aureo trono
Que farás tu ainda?

Monarca solitário em abandono
Com tua glória finda?

2.º Ainda em 1858 Babinet, da Academia de Ciências de Paris,
nas suas conferências, e num livro de vulgarização, onde as reproduz,
do qual citarei os trechos respectivos, glorifica um certo consenso,
que Laplace na sua Mecânica Celeste averigou ser constante, o que é
a razão matemática da estabilidade da ordem dos Mundos.

E em 1862 Voisot, que também citarei, traslada do Sistema do
Mundo algumas passagens, onde essa estabilidade se afirma.

E aqui tem o snr. Mendes dos 'Remédios, como Lourenço de Almeida
e Medeiros aos seus 17 anos e meio, quando compôs o Firmamento,
já tinha a impertinência que V. Ex.ª lhe descobre agora.

Nesse ponto antecipei 11 anos a astronomia hoje corrente, do que
é um documento aquela poesia, e por isso ainda mais a reclamam .

•
Em vez de algum louvor, que por tal mereço. anda o meu nome

exposto à irrisão pública nos livros de V. Ex.ª e de Teófilo Braga -
castigo da minha boa fé e de ter dado ensejo ao abuso de confiança
do desleal Soares de Passos, desleal ao menos para comigo.

3.º Morreu Laplace em 1812 ou 1814, e o seu livro -o (Sistema
do Mundo) - data de 1804. A esse tempo não estava descoberta a lei
da transformação das forças que só em 1820 entrou a anunciar-se
(contarei a sua história).

O tratado de física de Bendaut, escrito em 1822, por onde em
1853 se estudava na Universidade, e ainda nos anos seguintes, nem
sequer a menciona.
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No acto do meu 5.0 ano, em 1854, António Sanches Goulão, lente
de física, não quiz reconhecê-la. Dizia-me: repare que o seu compêndio
divide a matéria em ponderável e imponderável; e eu objectava-lhe: o
que o nosso compêndio diz ser matéria imponderável é o calor, a luz,
a electricidade; são apenas modos do Éter, nem matéria são, etc., etc.

Em virtude dessa lei o movimento converte-se em calor, e vice-versa,
e, portanto, ao incidirem os globos planetares nos astros centrais, e ao
transformar-se o seu movimento em calor, no acto do choque, hão-de
incendiar-se e reduzir-se a gazes e vapores.

Daí a estância penúltima:

Um dia meditando
Outro céu mais perfeito,

O céu de agora ao seu altivo mando
Talvez caia desfeito!

Então mundos, estrelas, sóis brilhantes,
Qual bando de águias na amplidão disperso,
Chocando-se, em destroços fumegantes
Desabarão no fundo do Universo.

O Passos inconsciente suprimiu a vírgula adiante do chocando-se
e pondo-a no fim do verso disparatando.

E o verso, que remata a estância, era infeliz, um dos que devia
ser substituído, o Passos não o corrigiu, nem podia corriqi-lo - mão
estranha o trocou por outro muito pior, assim:

Desabarão no caos do Universo

Eu publicarei o Firmamento correcto para mais acentuar a minha
impertinência. :

4.º Ora reduzindo-se os globos a nebulosas, o que antes eram
é bem de supor, que uma nova evolução=comece, e depois de muitos
milhões de anos, aparecerão outros sóis e outros mundos, e assim
sempre num vaivém eterno.

Daí os versos da última instância:

E acabado por fim quanto fulgura,
Apenas restarão na imensidade.
O silêncio aguardando a voz futura
de Jeová o trono e a eternidade!
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Já outra estância havia profetizado:

Afinal outros sóis, outas esferas
Virão no espaço descansar 'seu hino

Ora nada disso se lê no Sistema do Mundo de Laplace, que
(note-se) não podia aplicar a lei da transformação das forças ainda não
descoberta, nem a antevia, e quando a antevisse, não a aplicaria ao seu
sistema, porque aí a ordem sideral não se altera, os globos nunca se
chocam, não se daria o facto do movimento se converter em calor, não
há destroços fumegantes, nem silêncios aguardando a voz futura (do
criador),

Percebeu, sn r. Mendes dos Remédios?

As outras estâncias, quase todas envolvem também, ideias cientí
ficas e muitas reflexões procederam a sua composição, de que não era
capaz a pobre mente de Passos, estranho a todas as ciências, sem ter
sequer a instrução dos Liceus, que não existiam no seu tempo, - sem

o talento como que os biógrafos o decoram, como é que entendeu o
Sistema do Mundo de Laplace, e o contrariou, como concebeu. uma
nova ordem cósmica, deduzida de princípios que não eram apl.cados à
astronomia? E tudo isso em quinze dias?

Sem um comentário à poesia como era indispensável, e que
tencionava juntar-lhe, quando a publicasse, os contemporâneos feste
jaram-na mas só eu podia revelar donde as suas estâncias se originaram.

Cavilando com o desejo de deprimir o quimérico como sempre
o snr. Teófilo Braga lembrou-se da sugestão psicológica, fenómeno, diz
ele, então pouco conhecido, (nota descabida) para conceder gratuita
mente ao Passos a elaboração artística, como se esta fosse compatível
com um estado mental que não lhe permitia (compreender, nem esco-
lher, nem combinar), as ideias elaboradas. :

Diz o snr. Teófilo, que o Passos trouxe de Coimbra alguns elementos
que eu lhe forneci e os combinou com outros escolhidos no Sistema do
Mundo, de Laplace, mas infelizmente para o sábio crítico esses elemen
tos são opostos. O Firmamento contradiz o Sistema do Mundo como
é pois que os combinou, suposto na melhor das hipóteses, que soubesse
combiná-lo, o que não lhe era possível!?

É tão inconsciente o snr. Braga no seu concerto, como o foi o Passos
em plagiar o Firmamento julgando-o ao Sistema do Mundo.

Para V. Ex.ª devolvo a impertinência de que me acusa.
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Corrigenda. A 1.º edição do Sistema do Mundo data de 1796 -
o 4.0 ano da República Francesa - não de 1804 - a 3.º edição de 1808.
E Laplace morreu em 1827 e não em 1814. Mas essas datas em nada
alteram o que acima afirmamos.

*
* *

Teve o livro do Sistema do Mundo cinco edições até ao falecimento
de Laplace em 1827 - mas a teoria mecânica do calor não é desse
tempo -no fim do século XVIII dizia o ilustre matemático <mão sabia
decidir-se entre as duas teorias», uma, que o julga matéria, e outra,
uma vibração do Éter - mais tarde convencido da primeira a defendeu.
Ora não sendo o calor um movimento, também o movimento não-se
converte em calor.

Em 1839 Seguin renova a segunda hipótese. E de 1840 a 1850
Mayer na Alemanha e Joule na Inglaterra verificaram ·e determinaram
a equivalência, ou a relação entre o calor e o trabalho mecânico, etc, etc.

Não há no Sistema do Mundo aplicação nem referência alguma a
esses princípios não descobertos enquanto o seu autor viveu, nem
os aplicaria aos globos celestes. porque, corno já dissemos o resultado
de seus cálculos é a estabilidade, a permanência da ordem sideral.

Segundo Laplace os grandes eixos do sistema planetário são
invariáveis - deformam-se, deslocam-se as órbitas, os periélios variam,
variam as inclinações também, etc.. mas no meio destes movimentos
tão complexos e diversos os grandes eixos não variam, ou variam entre
limites, que pouco diferem - não há entre eles desigualdades seculares.

E apesar das acções perturbadoras que exercem uns sobre os
outros globos do espaço as distâncias médies entre eles e o astro
central não mudam no decorrer dos séculos de um modo contínuo.

E porquê?

Porque Laplace nos seus cálculos considera os globos como
sólidos, indeformáveis, ou antes como pontos materiais, e movendo-se
num vácuo perfeito, ou num meio cuja resistência é absolutamente nula.

Veja a inconsciência e a fraude do impudentíssimo plagiário que
do Mundo e a Mecânica Celeste de Laplace, no que vem a ser a
substância desses livros, as suas afirmações mais gerais - que em
1853 ninguém contestava, nem contestou até 1864.
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Veja a inconsciência e a fraude do impudentíssimo plageário que
finge extrair o Firmemento do Sistema do Mundo, quando na poesia
nada há, que esteja no Sistema e só há o que lhe é contrário além de
não lhe ser possível nem sequer lembrar-se impugná-lo!

Continuarei a análise das estâncias. Mas hoje quero rematar
contando uma anedota da recitação das poesias feitas a Soares de
Passos em Coimbra, e em presença de Silva Ferraz numa noite de 1854.

Em seguida aos versos:

Quem poderá contar-vos, quem poderá
Esses mundos contar, a quem dais vida,
Escuros para nós, qual nossa esfera
Vos é nas trevas, da amplidão .surnida,

Perguntei-lhe, se entendia como a terra podia não ser vista das
estrelas. Respondeu-me - que não. Expliquei-lho debalde. Então pedi
a Silva Ferraz que o esclarecesse nessa grande dificuldade, o que tentou
sem mais proveito.

E eis aí a excelência mental daquele que o seu biógrafo, Xavier
Cordeiro supõe tão propenso às matemáticas como à poesia.

Ao que era propenso seu eu ...

Conteste-me snr. Mendes dos Remédios, defenda a demonstração
peremptória do Mestre, convença o país e todo o mundo da minha
impertinência, mas ainda não acha até onde ela vai, olhe que vai longe.

*
* *

Provemos com citações de Flarnarion e Babinet: 1.º - que Laplace
no Sistema do Mundo e na Mecânica Celeste afirmou a estabilidade
da ordem sideral. 2.º - que esta foi um dogma 'astronómico até 1864.

Babinet no seu livro também irrtitulado como·o de F/amarion - Étu
des et Lectures - diz a páginas 239 e seguintes do tomo 4.º e que
publicou em1854:

É precisamente das leis do Cosrno que Laplace tirou as belas ver
dades por ele reveladas sobre a estabilidade do Sistema do Mundo:

- O Cosme. esta transcendente reguladora do universo, nos
oferece, quando estudada matematicamente (na Mecânica Celeste)
um valor que não excede nunca uma certa quantidade fixa (não tanto)».
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«Os séculos que vão acumulando os círculos e as revoluções dos
globos no espaço, são impotentes para fazerem sair o Cosmo de
estreitos limites, que todos sabem ser mais ou menos a unidade».

Era escusado alongarmos a citação, mas os leitores nem .sernpre
terão quem os ilucide sobre este assunto momentoso de que só tratam
os livros especiais.

«Visto que as perturbações dependem daquela transcendente ana
lítica, depois de atingirem um maximum, regressam a um estado normal,
e balançam o mundo solar entre limites pouco diferentes do estado
médio, que assim é reconhecido tão estável como se não fora sujeito
a modificações transitórias».

«Laplace não viu nenhuma causa permanente que altere o universo;
assegurou para sempre a sua estabilidade».

E Flamarion, na 1." secção Sobre a Astronomia, em 1853 e 1864,
pág. 197, Artigo da Idade Relativa dos Planetas, diz-nos:

«Ü professor americano Gustavo Heinrichs, determina a idade dos
planetas pelas consequências da resistência do Éter, as leis da denaidade.
e os movimentos siderais. Não pretende ir até à idade absoluta, pre
tensão ridícula por enquanto, contenta-se com a idade relativa».

«Começa o autor afirmando a não estabilidade do sistema solar.
Modernamente, diz ele, os astrónomos consideram a doutrina, que julga
inalterável aquele sistema como um facto evidente, e a sua demons
tração como um dos mais belos triunfos da astronomia física».

«Mas esta doutrina não é senão uma hipótese baseada noutra
hipótese. a do vácuo, ou dum meio não resistente, a qual nada tem de
sólido, ainda que Newton e Laplace tenham declarado que se a resis
tência existe, é insensível.

«Será legítimo tirar uma consequência por alguns séculos de
observação?» '

«Não há senão um método para julgar a estabilidade do sistema
solar: é comparar o seu estado actual com o que foi há milhões de
séculos - pág. 811».

Seria interessante reproduzir todo o artigo sobre o método seguido
pelo professor americano, mas já não interessa à nossa questão; basta
o seguinte período que o justifica.
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«Comparando os dois sistemas lunar e solar vendo neles um exem
plo da sua configuração recíproca e sucessiva segundo as idades.

«A regularidade e a simetria desaparecem cada vez mais ao passo
que a idade aumenta».

«A forma actual dos sistemas de Júpiter, de Saturno J de Urano,
é muito irregular nos dois últimos, que são mais velhos, enquanto que
o sistema de Júpiter, que é o mais novo, é muito regular ainda - etc..
etc.» - pág. 183.

Eu em 1853 ignorando o que a astronomia tinne por certo, não me
firmei senão sobre um ponto -- a resistência do Éter - e daí concluí o
resto, a ruína universal dos mundos, que me assombrou e me levou
a compor o Firmamento num sentido inverso ao seu primeiro pleno,
como direi.

Conteste-me, snr. Mendes dos Remédios, defenda a demonstração
peremptória do snr. Teófilo, e o plágio do ilustre Passos, ambos dignos
da sua defesa.

E se está convencido da minha justiça, como já o deve estar, a
quem é sério e preza a dignidade, em si e nos outros, não custa reparar
um erro, uma injúria.

Para mais o convencer, revelarei como foram compostas as outras
estâncias do Firmamento.

* *
Alguém já me perguntou, porque não reclamei durante a vida do

insigne plagiário.

Porque não sabia do plágio. Em 1860 fui ao Porto, o na Livraria
Maré pedi o livro de versos do Passos do qual tinha lido um anúncio
no Jornal do Porto, e abrindo-o logo deparei cóm o Firmamento, nem
no começo nem no fim da poesia nenhuma declaração a meu respeito,
e vejo-a dedicada a Silva Ferraz, que desde Coimbra era quem mais
sabia não pertencer-lhe. Procuro as outras, que reclamo; lá estavam
todas; o impudentíssimo abuso de confiança desespera-me e denun
~10-0 aos empregados, que então eram o snr. Magalhães, hoje livreiro·
-editor bem conhecido e Moniz, seu sócio, que já não vive, e viro-me
para o snr. dr. Cândido Gonçalves Mamede, médico, meu contempo
râneo na Universidade, cujo testemunho invoquei, e peço-lhe obséquio
de ma acompanhar a casa de Passos; saímos, levando eu o livro aberto
e no sítio do Firmamento, no meio da Praça de D. Pedro, pergunto-lhe
onde mora Soares de Passos?
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- Ali, junto aos paços da Câmara, o irmão, porque o poeta morreu.

- Voltemos: eu levava a intenção de bater-lhe com o livro na
cara; ia o sr. Mamede assistir a uma cena desagradável, e peço-lhe
desculpa de o não ter prevenido.

Não encontro Silva Ferraz no Porto e ninguém me diz onde reside .

•
* *

Sobre se era ou não possível ao versista Soares de Passos, de
uma inteligência medíocre, e de uma instrução muito escassa, mesmo
em literatura, compreender o Sistema do Mundo de Laplace, encontra
mos, como escrito de encomenda, o trecho seguinte nos Estudos e
Leituras de Babinet, tomo 4.0, pág. 147:

«Os espíritos de primeira ordem, como Laplace na sua Exposição
do Sistema do Mundo preferem um pequeno número de leitores a
tornarem a inteligência inteligível a todos por um trabalho ingrato e
penoso.

«Eu nunca pintaria o engano de muitos literatos distintos, que se
aventuraram a abrir o Sistema do Mundo. Este livro se fora possível
escrevê-lo em hebreu e com os caracteres chineses, não lhes causaria
menor espanto».

E o nosso versejador, que em assuntos ao seu alcance se denunciou
tão medíocre, tão falho de inventiva, sem instrução adequada, escassa
mesmo em literatura, em 15 dias leu e compreendeu o Sistema do
Mundo, induziu ou adivinhou uma doutrina que lhe era oposta, mas ficou
inconsciente de que o Firmamento e o Sistema do Mundo eram incom
patíveis.

Digam-me, se a impertinência, que o snr. Mendes dos Remédios
viu na minha velha reclamação, abonada com as razões e testemunhos
que invoquei, digam-me se é ou não impertinente?

Estamos num caso para indignar, mas também para divertir nas
inspiradas horas, que me vão correndo.

Se me enfada e já me vexa o ver-me obrigado a repetir as provas
de ser minha a obra, que eu só ideei, e que saiu das minhas mãos,
também acho uma certa delícia em que um sábio crítico, em vez de
reconhecer a fraude do snr. Passos me declare numa carta', que proce
dera com toda a segurança e no Século ouse arguir-me de falsidade
(à cerca do Noivado), e porquê? porque lá exarou algumas pata coadas
e frioleiras, a que chama quadro bibliográfico, e que são:
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1.º - Que o jornal - o Bardo - não tinha frontespício;

2.º - Que seguiu uma numeração, até não sei quando, mas que
a recomeçou;

3.0 - Que foi coleccionado e vendido, e que então se imprimiu
e distribuiu pelos assinantes um frontespício;

4.º - Que nunca fora reimpresso (o que é falso, porque o foi ao
menos em três folhas);

5.0 - E recusa sem contestação um testemunho coevo e insuspeito;

6.º - Cita o n.º 4 dos Bardos publicado em '1852 - que nunca viu
(e eu de novo o emprazo a exibi-lo).

Mente duas vezes o snr. Teófilo Braga.

Tal é o famoso quadro bibliográfico, que ridícula e graciosamente
o snr. Mendes dos Remédios considera uma demonstração peremptória!

Não será tudo isto provocante de riso?

Continuemos a análise das estâncias:

Os versos da 4.•:

E quem há-de contar-vos nessas plagas,
Que os céus ostentam de brilhante alvura
Lá onde sua mão sustem as vagas
Dos sóis que um dia romperão na altura?

Referem-se claramente às nebulosas. - na Via Láctea, aquela em
que está o nosso astro, calculou Herschel, só numa parte, 20 ou 22
milhões de sóis, já formados, mas outras considerou-as como ainda
no estado de gazes e vapores - o que muitos não admitiram. Sem
marcar essas diferenças (hoje provadas pela análise espectral), escrevi
aqueles versos.

A estância seguinte sobre a terra:

Dizem, que tu, há muito decadente,
Já vergas moribunda,

Mas não - de tanto sol que te circunda
Teu sol inda é fulgente -

Tu és jovem ainda: a cada passo
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Tu assistes de um mundo às agonias,
E rolas entretanto nesse espaço,
Coberta de perfumes e harmonias!

foi precedida de muitas reflexões.

1.º - A atmosfera, numa época geológica, abundou em ácido
carbónico, que foi diminuindo - daí um desenvolvimento arborescente
extraordinário, o que atestam as minas de carvão. Ora quem nos
assegura de que não vai decrescendo até que se altere a composição
do ar respirável!?

2.º - O mesmo não sucederá com o oxigénio que embora se
restaure, também se combina à custa da atmosfera?

3.º - A água, segundo li em Beron, interna-se cada vez mais no
solo; e não virá a desaparecer como na lua, onde se existe ainda não
dá sinal da sua existência?

4.0 - O arrefecimento sucessivo não irá até ao ponto de não
permitir a vida?

5.º - Aqui objectava-me Marcel Serres no Futuro Físico do Globo,
que a temperatura já não dependia do calor próprio da terra, mas do
calor do sol, e que este era constante.

Compare-se esta informação com a estância, e veja-se como esta
reflecte aquela em vigor.

Li, que o nosso astro se move dirigindo-se para a constelação
de Hércules. e não podendo ser recto o seu movimento, concluí, que
devia girar em volta de um centro qualquer, o mesmo para todos os
outros, e audaciasamente o mesmo generalizei a todas as nebulosas
- daí os versos:

És o grão de areia arrebatado
Por esse imenso turbilhão cru mundos
Em volta trono alevantado
Do universo nos seios mais profun·dos.

Os versos são bons mas a ideia então talvez se julgasse original.

Segundo Herschell o sol compunha-se de um globo sólido cercado
de duas atmosferas, uma vaporosa, outra luminosa, e as manchas eram
porções de superfície do globo sólido e escuro vistas através do duas
aberturas nas atmosferas, quando coincidiam - hipótese extravaqanto.
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que eu não admitia, mas é certo que Aragô e outros cosmogistas a repro
duziram, do que me admiro. Mas supondo que assim era, eu combinan
do-o com a queda dos planetas no astro, escrevi àcerca das manchas a
quadra, que diz:

Que são elas? Talvez os restos frios
De algum antigo mundo,

Que lá referve em borbotões sombrios
No teu seio profundo.

Mal a compus, reparei nas suas contradições ou disparates, como
são restos frios a referverem - em borbotões sombrios no seio do
astro em chamas.

Era preciso substituí-la, mas também precisava de criar uma hipó
tese nova, o que não era fácil e demais obrigada a ser sinistra para
estar em relação com a estância anterior, onde as manchas denunciam
a morte do astro.

Mas como é que o inconsciente Passos seria capaz de mudá-la?
Conservou-a apesar do meu aviso.

E não envergonhará o snr. Mendes dos Remédios do insulto que
sem cerimónias me dirige?

Vejo-me forçado a escrever um apêndice à sua História Literária.

*

Já parece que enfastia a quem me lê, contando tantos pormenores
relativos à composição de uns versos, dos quais nada importa ao
mundo que eu seja ou não o autor.

!

O que tenho dito era bastante para convencer o snr. Braga e o
snr. Mendes dos Remédios e o foi para muitas bons talentos, que à
primeira leitura da minha reclamação reconheceram a fraude do
Passos - mas sou constrangido a desfazer, quanto possa, a calúnia em
que envolveram o meu nome, porque a não quero para epitáfio.

Mais direi sobre as estâncias incorrectas, começando hoje por
aquela que se refere à origem da criação, a 5.ª, que diz no fim:

Seu véu do mundo desfraldou
Ovante
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A sua incorrecção consiste em brigar com o espírito científico
mais ou menos rigoroso, das outras estâncias, foi composta como se eu
aceitasse o génesis bíblico, eu ignorando o que a astronomia física
ensinava sobre o modo por que as nebulosas se converteram em sóis
e mundos, disse comigo, a seguir-se a Bíblia, podiam servir bem ou
mal os versos que aponto; esperava para substituí-los um livro de
Marcel de Serves, a 1Formação dos Astros Novos, porque assim como a
dos novos devia ter sido a dos antigos, mas conservei a estância na
cópia dada à voracidade do poetastro, e como este não estava habilitado
a substituí-la, tal ainda apareceu no seu livro.

(Note-se bem)

O segundo verso da primeira estância:

O livro do infinito

não tem sentido, e os dois últimos vertidos de Lamartine:

Desprende as asas remontando à vida,
Alma, que anseias pelo eterno gozo!

destoam do espírito geral da poesia, (e também da minha fé), mas
querendo consultar o snr. Aires de Gouveia sobre os meus versos
naquela noite de 1854 em que os recitei a Soares de Passos e a Silva
Ferraz, envergonhei-me de levar-lhe incompleta a 5.' estância, e apro
veitei para seu remate os versos de Lamartine, e nestes - o remamando
à vida - não se percebe, não se sabe o que diz, a minha versão não era
boa. À segunda estância deu o Passos a seguinte forma, alterando a da
cópia, que trouxe de Coimbra:

Estrelas que brilhais nessas moradas;
Quais são vossos destinos?

Vós sois, vós sois, as lâmpadas sagradas
Dos seus umbrais divinos!

Pululando do seio omnipotente,
E sumidas por fim na eternidade.
Sois as faíscas do seu carro ardente
Ao rolar através da imensidade!

Na cópia indiquei-lhe algumas variantes, entre as quais fez a
sua escolha, e as misturou com tanto senso, que as estrelas pululando
do Ser divino ficam sendo as lâmpadas dos seus umbrais e as faíscas
que saltam do carro, em que percorre a imensidade - o ilustre plagiário
obrigou a estância a dizer tais disparates, para mostrar ao snr. Teófilo,
de quem já previa a defesa, a sua habilidade artística.
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Presumo o que reflectiu o ilustre Passos ao transcrever a estância
segunda:

1.0 - Entendeu que as estrelas não seriam esferas, e em vez de
esferas pôs estrelas - ora estrelas que brilhais valem o mesmo que
brilhantes, que brilham.

2.º - Não julgou que pudessem ter outro destino senão alumiarem.
A sua mente não se eleva mais alto, por isso, riscou o meu acaso, e o
substituiu por duas afirmativas - vós sois, vós sois.

Eu escrevi:

Esferas que brilhais nessas moradas,
Quais são vossos destinos?

Acaso sois lâmpadas sagradas
Dos seus umbrais divinos?

Se pululais do seio omnipotente,
Sumir-vos-eis por fim na eternidade,
Como as faíscas do seu coche ardente,
Ao miar através da imensidade.

E mesmo assim não me agradava - a ideia de moradas não é
aplicável a estrelas e melhor competem a um deus da fábula aquelas
lâmpadas nos umbrais, e o carro faiscante.

No 1.0 verso da 3.ª estância:

Cada qual de vós um astro encerra

uma estrela encerrar um astro não se admite.

Foram séculos mil, foi um momento,
Que a eternidade fez volver ao nada.

é também inaceitável, porque nem os séculos, nem os momentos volvem
ao nada, nem do nada surgem. •

Àcerca da quadra

Tudo envolvendo pouco a pouco a frente
Nas cinzas sepulcrais de cada filho,
Debaixo deles todos de repente
Apagarás teu vacilante brilho.

tenho a revelar o que a sugeriu.
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Buffon supõe que os planetas nasceram do sol já formado pelo
choque de um cometa, que destacou porções do astro - daí a expressão
cada filho.

O choque de um cometa não teria tal efeito - a hipótese é pueril,
e não a aprovei - ff1as a incidência dos planetas no sol, devendo
aumentar-lhe a temperatura pela conversão do movimento em calor,
podia apagá-lo reduzindo tudo a gazes e vapores, pois que a luz
demanda para se produzir um certo grau de concentração, que o aumento
de calor não permitiria.

Ora a queda dos planetas não sendo simultânea, o terceiro verso,
debaixo deles todos de repente, é força corrigi-lo.

E as cinzas sepulcrais são uma asneira sem dúvida, mas já não sei
se é minha ou do ilustre Passos.

A estância seguinte

E as sombras pousarão no vasto império,
Onde era a luz do dia.

Mas que vale de menos um psaltério
Dos orbes na harmonia?

Outros sóis como tu, outras esferas
Virão no espaço descantar seu hino,
Renovando nos sítios, onde imperas,
Do sol dos sóis o resplendor divino.

refere-se à futura e lenta transformação, que durante milhões e mlhôes
de anos há-de converter outra vez os mesmos gazes e vapores em
sóis e mundos - refere-se a essa eterna alternativa, imaginada ou
induzida por mim sem saber, se alguém se me antecipara em concebê-la.

Mas se houver alguém, com certeza nãg foi o snr. Passos.

Tenho exposto, onde a poesia se acha incorrecta, e como contraria
a ciência no tempo em que foi composta, fol"por isso que a não publi
quei, porque temi que me zombassem os literatos e os competentes em
astronomia.

Reparando em que eram só lamentos as poesias dos nossos líricos
menores, meus contemporâneos, apesar disso mal classificados entre os
ultra-românticos, como também quase todas as dos grandes líricos
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estranhos, perguntava a mim mesmo se o mundo tinha apenas lados
tristes, por onde as musas o encarassem, se nenhum prazer lhes deviam
inspirar a natureza e o destino humano.

Essa tristeza comum aos mais distintos e aos mais somenos vates
a queria eu justificar de certo modo filosófico e pareceu-me ver uma
boa razão em que as nossas aspirações mais altas ao bem, à beleza, à
justiça, à felicidade que idealmente não têm limites, se encontram em
tudo na vida real e se desencanta daí a tristeza dos espíritos sensíveis.

De encontro a esse carpir geral concebi para assunto do Firmamento
uma como que glorificação da natureza e da humanidade, no seu corre
lativo destino através das idades.

Estavam escritas as primeiras cinco estâncias, quando as reflexões
de que já extensamente dei conta, sobre a sorte dos mundos, me fize
ram abandonar aquele tema dilecto, e num sentido oposto escrevi a
mais triste das poesias.

Em 1853, ano em que foi composta, morava eu em liberdade
defronte do lado esquerdo do Colégio de S. Paulo, onde estava então
o Conselho Superior de Instrução Pública.

Lendo que a órbita do cometa de Encke se encurta anualmente,
e suspeitando por aí que o mesmo sucederia aos planetas, saio de casa,
na intenção de consultar José Pereira da Costa Cardoso, aluno do
4.º ano matemático, que a esse tempo devia achar-se na sua aula de
mecânica celeste que era no Observatório, e encontro-o logo ao sair
da porta, e pergunto-lhe se o cometa de Encke se aproxima do sol. Res
pondeu-me:

- Hoje mesmo se tratou desse caso.
•"'·

- E então?

- Encurta a órbita e dum modo considerável.

- E daí se conclui o mesmo para os planetas?

- Isso não sei.

- Pois concluo eu.

E com esta inferência ainda que temerária, volto para o meu quarto
e escrevo a estância seguinte sobre a terra:



58 ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

Um dia, não sei quando, um dia ao peso
Dos anos e das ruínas

Tu cairás nesse vulcão aceso,
Que sol denominas!

E teus irmãos também, esses planetas,
Que a mesma luz, a mesma vida inflama,
Atraídos, por fim, quais borboletas,
Cairão como tu na mesma chama!

Nas férias de 1853 recitei o Firmamento e o Noivado a Francisco
Xavier de Macedo (que todos os domingos vinha de Aveiro à nossa
casa em Fermelã), como atestou seu filho, o snr. Albano Macedo.
capitão médico, que, estando no polígono de Tancos, me escreveu logo
que eu invoquei o seu testemunho num jornal daquela cidade.

Seu pai tinha prendas, e recitava os sonetos de Bocage com uma
expressão que eu admirava, dando-lhes um realce, que aumentava o seu
mérito; e duma vez quiz levar o rascunho das duas poesias e publicá-las,
ao que me opus por estarem ainda incorrectas.

A seguir continuarei citando os testemunhos invocados na recla
mação há já muito e por vezes reproduzidas nos jornais e mais citaria
se a acusação lorpa ou acintosa do snr. Teófilo e o menoscabo assaz
divertido do snr. Mendes dos Remédios viessem mais cedo impor
tunar-me.

*
* *

Continuo na minha impertinência.

Nas férias de 1853 também recitei o Noivado a uma senhora, nossa
hóspeda em Fermelã, D. Maria de Sousa Brandão, que não era literata,
mas tinha ouvidos, e por sinal no terraço de pedra, contíguo à sala de
espera, e durante a sua longa vida sempre atestou esse facto, entre
outros, ao snr. António Dias Simões, de" Ovar, de cuja seriedade nin
guém duvida; ·disso tenho um documento assinado e reconhecido, do
qual mandarei uma publica forma ao snr. Mendes dos Remédios e outra
ao snr. Teófilo Braga.

Lembra-se bem a mesma senhora de duas estâncias, a 1.ª e a 6.•
cuja forma o snr. Passos alterou, quando em 1854 inseriu o Noivado
na edição, em volume dos Bardos feita nesse ano; porém no seu livro
de 1856 lhes restituiu aquela, que tinham na cópia que lhe dei e trouxe
de Coimbra.
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Essa alteração, de que o snr. Teófilo nos informa nas Ideias Mo
dernas, forneceu-me um arguto precioso,

As estâncias a que me refiro eram no Bardo - a 1 •·

Vai alta noite ...
Já meia noite com vagar soou
Que paz tranquila! Dos vaivéns da sorte
Só tem descanso quem ali baixou!

e a 6.ª:

Mulher formosa que adorei na vida,
E que ainda adoro neste chão de horror
Porque tão cedo foi assim traída
Tua promessa de constante amor?

e no !ivro de 1856- a 1.ª:

Vai alta a lua, na mansão da morte
Já meia noite com vagar soou

e a 6.•:

Mulher formosa, que adorei na vida,
E que na campa não deixei de amar.
Ah! se atraiçoas, desleal mentida
O amor eterno, que te ouvi jurar?

Esta, como se vê, é muito diferente.

E como as recitava eu? Como estão no livro de 1856.
s

Se não sou o autor do Noivado, como adivinhei em 1853 as altera
ções, que o snr. Passos fez ou publicou em 1856-.~

O diabo sempre deixa de fora uma ponta da cauda que o denuncia.

Ao senso estético do snr. Braga não agradou ver riscado da estân
cia 6.ª aquele chão de horror, não se lembrando de que um fantasma
não acha horror na sua morada.

Acrescentarei eu mais um pormenor da composição da balada,
que só eu posso revelar, e um reparo, que os dois críticos podiam fazer,
e que não fizeram.



60 ESPI'.'!HO - BOLETI:.VI CULTUHAL

Na 2.ª estância ficara-me ainda incompleto o 1.º verso:

........................... ao longe
Pesada campa com fragor rangeu;

porque eu não atinei com a maneira de nele encerrar brevemente que
desejava que exprimisse; e o ilustre Passos para completá-lo repetiu: -
Que paz arenqulle do 3.0 verso da 1.ª estância, e juntou-lhe: - Mas ao
longe (um ripio). Teremos pois:

Que paz tranquila! mas ao longe ao longe
Funérea campa com fragor rangeu

de modo que a funérea campa rangeu fora do cemitério.

iMais tarde vim a preenchê-lo assim:

Qual som estranho, que se ouviu ao longe

O snr. Passos também trocou pesada por funérea.

Decerto para o vate portuense devia haver algumas, que o não
fosse. Em tudo isto já anteviu que o snr. Teófilo o julgaria melhor artista
que eu, e que o snr. Remédios havia de notar a minha impertinência.
Sem dúvida.

Na estância 7.ª escrevi:

De amor o encanto nem na campa finda!
De além do mundo vir aqui me apraz!
Mas quem dos vivos se lembrou ainda
Do pobre morto, que na terra jaz?

O grande Passos emendou-a para:

Amor, engano que na campa finda,
Que a morte despe da ilusão falaz

Ora se o amor é um engano, que na morte finda, se ela o despe
da ilusão falaz, o que representa o fantasma, que assim se desmente?

Mais uma inépcia para justificar os snrs. Teófilo e Mendes dos
Remédios.

E haverá alguma ilusão que não seja falaz.
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Numa noite de 1854, pouco antes de se fecharem as aulas em
virtude de conflitos, que houve entre os estudantes e os artistas. quiz
ir consultar o snr. Aires de Gouveia, bom apreciador de versos, também
poeta, que até criou o Novo Trovador com Silva Ferraz o Soares de
Passos. Moravam juntos na rua dos Militares. Quando entrei, estavam
à mesa. Soares de Passos discutia com Aires de Gouveia. Perguntei
qual era o objecto da questão. Aires de Gouveia, passando um momento,
vira-se para mim, e diz simplesmente:

-·As Folhas Caídas?

(Já presumia decerto o meu conceito).

Respondo: «São o que há de mais fino e mimoso na poesia portu
guesa, com as cores do sentir moderno numa forma antiga, mas rema
çada e muito elegante ... »

O Passos atalhou: - «Pois eu penso, que se em vez de as afirmar
o nome do Garrett fosse outro qualquer não conhecido, dir-se-ia, que
nada valem».

O snr. Aires de Gouveia, visivelmente enfastiado deste desacerto,
não tardou em levantar-se, e convida-me a acompanhá-lo ao seu quarto,
onde logo apareceu José Carlos Lopes, depois professor de Medicina no
Porto, trazendo uma arte de inglês a quem o snr. Aires de Gouveia diz
- hoje não posso leccioná-lo, preciso de fazer uma dissertação.

- Também eu vinha tirar-lhe o tempo

- Com quê? que me traz? deixe ver.

- Não trago nada escrito. São duas poesias, que havia de reci
tar-lhe.

-·Recite. J

- Hoje não, porque uma precisa de que eu a explique, e não há
tempo para isso.

Ainda insistiu, mas eu despedi-me.

Ao sair topo com Silva Ferraz e Soares de Passos.

-Já se retira?

- Os senhores hão-de querer estudar.

- Amanhã não temos aula. Entremos para aqui.
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E abriram a porta de um quarto, que era do snr. Miguel Teixeira
Pinto, para o qual se descia uma pequena escada. Havia só duas cadei
ras. Eu sentei-me numa defronte da janela, o ilustre Passos na outra
perto do leito, e Silva Ferraz debruçou-se na mesa de estudo, e nessa
atitude esteve sempre.

Abri eu a conversa observando que os nossos líricos mostravam
muita habilidade versejando temas vulgares de pouca substância, e
que para renovarem o lirismo muito lhes convinha o estudo da filosofia
e das ciências.

Em seguida o Passos perguntou-me:

- O snr. Almeida nunca fez versos?

Eu satisfiz à sua curiosidade, dizendo que tinha feito alguns
ensaios, e duas poesias em termos de recitá-las, mas ainda incorrectas.
O assunto de uma delas a que dei por título o Firmemente ninguém o
imagina. Percebi-lhe um sorriso, mas logo o desenganei:

- Veja se alguém imaginou a ruína de todo o universo como é afir
mada pela ciência.

Durante cinco horas só eu falava de versos, da minha tentativa, dos
seus temas. A recitação do Firmamento e do Noivado não podia levar
tanto tempo.

E provado como está que não pertencem ao ilustre plagiário, jul
go-me com autoridade bastante para reclamar o mais, que plagiou, e
que não foi pouco, alegando apenas as provas literárias, aliás sensíveis
ainda assim, porque a morte inesperada de Silva Ferraz me privou do
seu testemunho irrecusável e decisivo.

Numa noite de Fevereiro de 1874 estava eu na Livraria Espanhola
ao Largo das Duas Igrejas, em Lisboa, quando vejo o bom, modesto e
digno Silva Ferraz.

- Há quantos anos que o não vejo e que o procuro.

- Está no Liceu?

- Sim senhor.

- ó snr. Silva Ferraz, não se lembra de que eu recitei, em Coirn
bra a Soares dos Passos e ao meu amigo as poesias do Firmamento e o
Noivado do Sepulcro?
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- Lembro-me e de outras mais.

- Então não me faz o obséquio de o atestar?

- Sim, senhor. Mas agora tenho ali minha mulher à esquina,
vamos ao teatro, e outro dia trataremos disso.

- Ora diga-me: Como é que Soares de Passos lhe dedicou o
Firmamento, sabendo o snr. Silva Ferraz que essa poesia não era dele?

Encoiheu os ombros.

O empregado da Livraria que ouviu este diálogo, e lhe prestou
atenção, como depois me disse, talvez em 1882, quando o snr. Teófilo
converteu a Edição dos Bardos de 1854, isto é o documento da fraude
do Passos em prova de uma falsa imputação, ainda seria possível
encontrá-lo.

No dia seguinte procurei no Liceu a Silva Ferraz, que não estando
lá, ninguém me soube dizer onde morava.

No Chiado falei com Bulhão Pato, a quem disse: - Agora é que
vamos ao Alexandre Herculano contar a história do Firmamento, como
quer.

- Não pode ser, nem este mês.

- E eu preciso de voltar a Aveiro.

Por isso não tratei de obter o atestado de Silva 'Ferraz antes do meu
regresso a Lisboa.

Mal pensava não tornar a vê-lo; a sua morte me expôs a grandes
dissabores.

* *

Vai hoje saber o snr. Mendes dos Hernédios' até onde chega a
minha impertinência, da qual sem as minhas informações não faria urna
ideia justa.

O plágio, por isso mesmo que foi enorme, e demanda uma impu
dência inaudita, predispõe a não ser crido.

Mas não era preciso alongar mais o debate sobre o miserável
abuso de confiança do snr. Passos, se não tomasse a peito bem escla
recer a quem fosse curioso de apurá-lo agora e no futuro.
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Só temo o enfado dos que me lerem; contudo entremeando na
questão pessoal a análise literária, espero obter a sua indulgência
para estes artigos, que ameaçam não terminar.

Divido as poesias contidas no livro, que publicou em 1856, em
quatro classes.

1.ª - As plagiadas integralmente.

2.ª - Aquelas de que só plagiou uma parte.

3.º - As que metrificou os temas, que me ouviu desenvolver, e de
que só plagiou algumas estâncias.

4.ª - As genuinamente suas, que eu subdivido em elegias e odes,
e que formam quase todo o livro.

Nas últimas achamos umas em que é saliente a vulgaridade, e
outras nas quais, não hesito em dizê-lo, há o mais reles e chocho do
nosso lirismo, e todas em tão grande maioria que daí deve inferir-se
que essas, onde há um tema novo com alguma elevação nas ideias e
nas impressões, não são filhas do seu estro.

O mesmo se conclui da natureza dos assuntos qualquer onde se
encarem a natureza ou a humanidade sob um aspecto científico, ou filo
sófico, ou moral, não foi o ilustre Passos que o concebeu.

O estilo, bom ou mau que seja, não deixa de confundir os poetas
e os prosadores. Tanto nas elegias como nas odes, do vate portuense,
nota-se também um certo ar de família, que as patenteia e as distin
gue das poesias plagiadas; até as estâncias do seu fabrico, que nestas
misturou, o crítico menos exercido as reconhece.

As datas mesmo estão a traí-lo. Há exemplos de poetas renovarem
a sua inspiração, ao que se chama urna.sequnda maneira; mas produ
ções tão diversas no estilo, na índole e no mérito, não podiam ser
simultâneas - ou alternarem-se a pouca distância uma das outras.
Como já dissémos, a musa do ilustre Passos, ora alcançando-se, ora
rastejando, seria fenómeno nunca visto, ou não admissível.

Nas outras, em que metrificou o que me ouviu, e só não quiz
desperdiçar as estâncias já compostas, como não criou os temas. Não
podia comunicar-lhes aquela animação íntima, aquela espontaneidade de
sentimento que é essencial e própria da poesia original - é o que
vemos no Anio da Humanidade, nos Anelas e na Visão do Resgate,
entre as quais há diferenças, que ainda explicaremos.
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As poesias que plagiou integralmente são: o Firmamento, o Noivado,
a Noite e a Infância e a Morte (vertida de francês, circunstância que
ignorou, por isso a dá como sua).

As que plagiou só em parte são: o Camões (sete e meia estâncias),
a Visão do Resgate (cinco), a Tristeza e a Desalento (algumas verti
das de Lamartine), a Mendigo (as duas primeiras e a Partida (a pri
meira e a última - esta versão muito livre de Mellevoie, até isto lhe
fez conta).

Os temas que metrificou são os do Anjo da Humanidade e dos
Anelos.

Note-se que o ilustre Passos conservou as poesias os mesmos
títulos que eu lhe dei: - Foi uma consideração para com o plagiado.

O grande crítico Teófilo Braga disse-mo numa carta que efectiva
mente há duas maneiras em Soares de Passos; mas como não reparou
em que não podiam ser simultâneas nem alternarem-se, não tirou daí
a ilacção devida: que uma delas acusava mão estranha. Viu o caso
como de burel.

Vamos verificar as nossas observações e reparos.

Veja snr. Mendes dos Remédios até onde chega a minha irnper
tinência.

O plagiato do snr, Passos há-de parecer uma loucura a quem souber
as circunstâncias em que o fez, sobretudo por Silva Ferraz ter assistido
à recitação ern Coimbra das poesias que se lembrou de publicar como
suas, e cujo assunto nem sequer lhe passou p~l'a cabeça.

Dedicando o Firmamento àquele seu amigo teve, bem se presume,
a intenção de lhe captar o silêncio. O amigo, qué~era sério, não gostaria
muito de tal honra, pois ninguém como ele sabia que o ilustre Passos
não o compôs, nem o concebeu, nem era capaz disso.

Aqui a impudência e a amizade não se conciliam; manifesto é o fim
da dedicatória.

Adiante.

Vamos agora analisar as poesias do seu livro - Camões.
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Logo da primeira, que assim intitulei, uma boa parte não lhe
pertence.

Era o tema que um poeta pela sua extrema sensibilidade, ou em
virtude de um modo de sentir que lhe é próprio, se acha em diver
gência com o meio vulqar que o cerca, daí o seu isolamento moral o que
a 1.• estância exprime no verso quebrado:

Seu feito solitário

É também o que não expliquei nas minhas estâncias, nem o
snr. Passos nas suas; mas sendo esse o tema ou a ideia principal, como
se vê, ele que terminou a poesia apenas esboçada, como eu a tinha,
devera desenvolvê-la. Porque o não fez?

Para a 1.• estância contribuiu a Fonction du Poête, de Victor Hugo
e para a 2.• o prólogo do Fausto (tradução de Henri Blaze). onde
Goethe diz que voltam a seduzi-lo as formas ou imagens etéreas, que
o seduziram outrora; antolhou-se-me que aludia ao seu poder de idea
lização, mas comum a todos os poetas; - e esse dom ou faculdade de
se encantarem não corresponde, ou não satisfaz. a vida real, donde
vem a inquietação ou o sofrimento de espírito que lhes é notado.

Os dois primeiros versos da 2.• estância, como o snr. Passos
escreveu, traduzem mal essa reminiscência do poema alemão:

Pairar nos céus em alteroso adejo,
Buscando amor e vida e luz e glórias ...

ninguém com algum senso tal escrevera e muito menos entregara aos
tipos.

Os poetas não pairam nos céus em alteroso adejo - não sei como
lá pudessem ir buscar amor e vida e glórias.

Aqui entrou a mão do snr. Passos.

É um disparate.

Entre os sinais das suas inspirações esqueceu-me de mencionar
os disparates que nelas abundam, como veremos.

A segunda estância, com os dois primeiros versos. que alterou,
ou corrigiu, ficou assim:

Pairar nos céus com alteroso adejo
Buscando amor e vida e luz e glórias.
E ver passar quais sombras ilusórias
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Essas imagens de fulgor divino -
Tais são vossos destinos, ó poetas,
Almas de fogo, que um mundo vil encerra,
Tal foi, grande Camões, tal foi na terra

Teu mísero destino.

Aí se vê que o destino dos poetas é pairar nos céus e buscar lá
amor e vida e glórias - e que também Camões ló pairou.

E quais são as imagens de fulgor divino? parece que são o amor,
a vida, a luz e as glórias.

Era preciso designá-las ao menos de um modo geral. Por exemplo:

Quem sempre vos seduzem a poetas,

em vez de tais são os vossos destinos - para não termos outro dis
parate.

Na estância 5.• lê-se:

Mas qual onda que o náufrago arremessa
Sobre inóspita praia sem guarida.
A morte crua te arrojou à vida
E às injúrias da sorte.

A morte que arrojou Camões à vida, não era crua; antes do
snr. Passos nos revelar este acto, deveras extraordinário, não se lhe
conhecia outro tão generoso. Tal morte é uma criação genial - negá-lo
seria a maior das impertinências.

Na estância 1o-.
A pátria do cantor mudava a sorte.
Aos dois juraram perdição e morte,
E os dois juntaram na mansão'funérea.

Portugal junto com Camões na mansão funérea caso é, decerto,
que espanta, e aqueles que ali juntaram os dois eram mais crus e maus
que a morte, que arrojou um deles à vida.

Disparates.

Mais:

Ao que alçando a voz do génio
Além dos astros nos ergueu um sólio
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Decretaram por louro e capitólio
O leito da miséria.

Se lhe decretaram por louro o leito da miséria, não seria fácil ao
poeta obedecer e cumprir o decreto - e a um sonho além dos astros
talvez fosse preferível o mesmo leito.

Um sólio, além dos astros?

As outras estâncias remoem a ingratidão dos homens, a pátria e as
ilusões passadas, o gemido da pátria, o pranto que ninguém enxuga,
o escravo a mendigar uma esmola a Camões, o mísero hospital, de
Inês triste os cantos mais tristes, o valor portuquês a soar tremendo
no brado heróico da tuba guerreira, a sorte a findar do ceneore da
pátria, etc.

Leiam-se as estâncias 1.•, 2.•, 3.', 4.', 5.', 6.', 7.' e 12.ª e compa
rem-se com as do snr. Passos, onde estão as frases que acima trans
crevo, e o crítico que à primeira vista não conhecer a mão estranha
que as escreveu, nada tem a discutir comigo, não posso atendê-lo.

*
* *

O Anjo da Humanidade

Até 1854 nunca o vate portuense se importou com a guerra para
condená-la nos seus versos; pelo contrário encarece-a, exalta-a nos
heróis portugueses e em muitos cantos (note-se) e são os mais ani
mados.

Nunca estranhou que seja esse crime um facto universal, sem
explicação plausível, um contraste com o _.conceito que deve fazer-se

do homem, mesmo não civilizado, não o vemos cons.derá-Ia um pro
blema que insta pela solução, não se impressiona sob este ponto de
vista.

E eis donde se originou o Anjo da Humanidade.

Como não criou o tema da poesia, como apenas metrificou o que
me ouviu, não há uma só reflexão - fez uma narrativa em prosa rimada.

Continuaremos esta análise no número seguinte. ( 12}
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NOTAS

i') «Revista Litteraria, Scientifica e Artis'Ico», n.? 120 de Dezembro de 1904.

(2) «Gazeta de Espinho», n.0s 679, 680, 682, 684, 685, 687, 688, 689, 690
e 697 de 15 e 22 de F~vereiro; de 8, 22 e 29 de Março; de 12, 19 e 26 de
Abril e de i4 e 21 de Junho de 1914, respec!ivamente.

(3) Joaquim Mendes dos Remédios (1867-1932) - professor e historiador da
literatura, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

(4) António Augusto Soares de Passos. Nasceu no Porto em 1826. Em
Coimbra, colaborou no «Novo Trovador» - Colecção de poesias contemporâneas
(1851-54). Foi um poeta ultra-romântico. A 1.0 edição das suas Poesias data de
1856. São-lhe atribuídos os poemas: «Ü Noivado do Sepulcro» e «0 Firmamento»,
aqui contestudos por Lourenço de Almeida e Medeiros. Soores de Passos morreu
tuberculoso em 1860.

(5) Joaquim Teófilo Fernandes Braga, nasceu em Ponta Delgada em 1843
e faleceu em Lisboa em 1924. Poefo, filósofo, polemista, folclorista, crítico e his
toriador literário. Com a implantação da República, em 1910, foi presidente do
primeiro qoverno provisório. Obras principais: Folhas Verdes (1859). Tempestades
Sonoras (1864), poesia; História da poesia popular portuguesa (1867), O Cancio
neiro Popular (l 867), O Romanceiro Geral (l 8é7), Contos tradicionais do povo
português (1883), folclore; História da Literatura Porl1uguesa (1870), História do
Teatro Português (1870-71), As Moderna~ Ideias na rneratura Portuguesa (1892),
história literária.

(6) O Novo Trovador - Revista de poesia, fundada por Soares de Passos,
contando entre os seus colaboradores, Alexandre Braga e António Aires de
Gouveia. Publicou-se no Porto, de 1851 a 1856.

(7) Alexandre Braga (Porto, 1829-1895). Poeta. escreveu Vozes de Alma
(1849) com todas a3 características da poesia romântica (medievismo, popularis
mo). Foi colaborador da revista coimbrã «Ü Novo Trovodor».

(ª) António Aires de Gouveia. Poeta. Colaborador do «Novo Trovador».

19) Jocquim Simões da Silva Ferraz, poeta e tradutor português (1834-1875).
Colaborou no «Novo Trovador».

('º) O Bardo - Jornal de poesias inéditas que reúne e publica em dois anos
(março de 1852- março d:: 1854) trezentas páginas de poesias. Publicada no
Porto, o tema mais frequentemente ilustrado é uma meditação acerca do papel
e da função do poeta, do qual se conserva o nome tradicional: o Bardo. Cola
horam nO Bardo: Faustino Xavier de Novais, D. João de Azevedo, Camilo Cas
telo Branco e outros.
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(11) Faustino Xavier de Novais-(Porto, 1820- Rio de Janeiro, 1869),
Dedicou-se ao jornalismo e fundou uma folha de poesia: O Bardo (1852-55). A
sua produção poética está reunida nos seguintes volumes: Poesias (1855) e Novas
Poesias (1858). No Brasil, lançou um jornal literário O Futuro (1862-63). Como
poeta salírico segue a esieira de Paulino Cabral e Nicolau Tolenlino de Almeida.
Em 1870 saem ainda Poesias Pósluma!õ.

(12) Esta serie de artigos não tem conlinuoçõo. Lourenço de Almeida con
tinua a colaborar no «Gazeta de Espinho» mas agora voltado para o conflito, que
entretanto tinha deflagrado - a l .ª Guerra Mundial.

Bibliografia: «Dicionário de Literatura Portuguesa, Brasileira, Galega e Esti
líslico Literária de Jacinto de Prado Coelho; «História de Li
ieroturo Portuguesa, 7.ª edição, de óscar Lopes e António José
Saraiva.
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DA SANTA CASA DA 1MISERICóRDIA

(Século XVIII)

1 - A religião cristã, porque adora a Deus, não esquece o homem,
sua imagem e morada .pelo que vai ao encontro das suas necessidades
espirituais e materiais. A assistência pública em Portugal na Idade
Média deixou-nos páginas de glória para a Igreja, com os seus hospi
tais, gatarias, albergarias, mercearias, orfanatos, reformatórios, reden
ção de cativos. Trata-se de pequenas, mas numerosas instituições de
caridade, espalhadas pelo país.

Os nossos grandes hospitais, a exemplo de Itália, são obra centra
lizadora, começada por D. Afonso V e levada a cabo por D. João li,
D. Manuel, pela fusão de obras similares, mas de âmbito restrito, dada
a autorização pontifícia, e da rainha D. Leonor, com a abertura em
1498 do hospital das Caldas, localidade que, por isso, se viria a chamar
Caldas da Rainha, no qual, além da acção própria termal aplicada aos
doentes pobres, se deveria realizar as catorze obras de misericórdia.
À ilustrada e piedosa senhora, viúva de D. João li, deve-se outra obra
de maior âmbito, qual foi a criação das Misericórdias. Quando regente,
remodelou a confraria de N. Senhora da Piedade, existente na Sé de
Lisboa, fundando em 1498 a primeira «irmandade e confraria, sob o
título e nome e invocação de N. Senhora e Virgem Maria das Miseri
córdias, pela qual irmandade fossem e sejam cumpridas todas as obras
de misericórdia, espirituais e corporais quanto possível for». Assim
se lê no Compromisso ou estatutos de 1516, no qual ainda há hoje
muito de actual. Parece que deste modo a rainha tratava de «reformar,
coordenar e organizar a assistência no País» (Magalhães Basto), so
correndo. não apenas uma enfermidade, mas realizando todas as obras
de rnisericórdia. Esta instituição logo foi implantada em muitas vilas
e cidades do reino, florescendo até no nosso vasto império ultramarino.
A Lisboa seguiu-se-lhe o Porto em 1499, Aveiro em 1518 (Costa Goo
dolphim apontava, antes o ano de 1519) ...
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As Misericórdias, gozando seus direitos e isenções, tiveram os
seus dias maus, sob o domínio filipino, o marquês de Pombal e a legis
lação liberal de 1834, vendo-se em 1851 suprimida a confraria e
nomeada uma comissão administrativa.

2 - Teria havido também em Ovar a Santa Casa da Misericórdia?
Não obstante o P.e António Carvalho da Costa ter deixado escrito em
1708 que tinha Casa da Misericórdia e Hospital na Corografia portuguesa
e descrição topográfica do famoso reino de Portugal, cujo autor seria,
por ventura, copiado, em 1755, por António de Oliveira Freire na sua
Descripçam Corographica do 1Reyno de Portugal, o certo é que as
Memórias Paroquiais de Ovar e Avanca de 1758, insertas no Dicionário
Geográfico do A.N.T.T., são peremptoriamente negativas. Diz o vigário
de Ovar, P.e João Bernardino Leite de Sousa: «nada tem, nem teve
em tempo algum Misericórdia». Mais interessante é o que nos diz o
reitor de Avanca, P.e António de Oliveira Fraiâo. por conhecer a obra
de Carvalho da Costa e por tentar corrigi-lo: «posto que na dita
Corographia lhe atribua Casa da Misericórdia e hosiptal nunca em
tempo algum se lhe acharam estas duas coisas, porém somente tem
um barco, chamado da Misericórdia, cujo rédito recebe o juiz da igreja
e dele provê os viajantes miseráveis e doentes com o necessário até a
vila da Feira». Deixou ainda escrito o dito vigário que as dez moedas
por que se arrenda a referida barca «se dispendem em esmolas aos
passageiros pobres e em carruagens, conforme a necessidade de cada
um, para conduzir os impossibilitados até à primeira Misericórdia».
Por aqui se vê que a mais próxima de Ovar era a da Feira. É uma
alusão importante à Santa Casa da Feira, da qual nos fala Costa
Goodolphim, apontando contas, mas omitindo a data da fundação. No
Dicionário de História da Igreja em Portugal, s. v. Assistência, no elenco
das Misericórdias do País tão pouco se apontou o nome da vila da
Feira.

As respostas tão claras dos referidos párocos, não obstante João
Frederico ter dito que «em tempos passados houve Misericórdia, cujos
bens eram administrados pala Mesa da Igreja», fizeram que o Dr. Alberto
Sousa Lamy, na sua monumental e bem documentada Monografia de
Ovar tentasse ver em Frederico um lapso e deixasse escrito. «Tudo
indica, na realidade, que a vila de Ovar não teve Misericórdia senão
em 191Ü». A última palavra publicada pertence ao Dicionário de Hist.
da Igreja em Portugal Já refendo, no qual se admite Uvar entre as loca
lidades que tiveram Misericórdia, embora se omita a data da fundação.

3 - A ·denominação tserce da Misericórdia é o mesmo que barca
pertencente à Misericórdia, prova de que a teve algum dia. Andando
arrendada destinava-se o produto do seu arrendamento a prover os
viajantes pobres e doentes com o necessário até chegarem à Miseri
córdia da Feira, como já vimos. Havia também uma finta ou mutte,
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antiquíssima: os casados davam seis vinténs, os viúvos três e os soltei
ros trinta reis, receita esta para dispender com os doentes pobres,
socorrendo-os com medicamentos (botica) e carne (galinha). Destina
va-se mais ainda à fábrica do corpo da igreja e das capelas públicas.
A administração destes rendimentos pertencia à mesa ou fábrica da
igreja, como informam João Frederico e a Memória paroquial de Ovar.

4 - O documento que abaixo se publica tira-nos todas as exita
ções, quanto à existência da Misericórdia. Trata-se da «escritura de
fiança» que dá João Pereira Zagalo, dos Campos, da vila de Ovar,
como rematante das obras da Santa Casa da Misericórdia desta vila,
em 31 de Agosto de 1789», feita nas notas do tabelião da Feira José
Pereira Brandão. Nela se diz que a obra tinha sido arrematada no Juízo
da Provedoria de Aveiro por dois contos duzentos e trinta mil reis, sendo
a pedraria por 1.050$000 e a carpintaria por 1.180$000. Os fiadores Fran
cisco de Oliveira Craveiro, Francisco de Oliveira Vaz, Francisco Pereira
de Resende e Manuel Pereira, todos de Ovar, foram aceites pelo pro
vedor da mesma Santa Casa», cujo nome não se menciona, mas deve ser
quem, no final da escritura.assina a seguir ao tabelião, Bernardo José
Ferreira de Sousa (?).

Vejamos, agora, as condições constantes dos apontamentos:

Casa do Despacho: seria demolida e feita de novo, segundo a
planta. Teria uma porta e uma triesta para o norte e duas no lugar das
antigas, de esquadria. O pátio seria ladrilhado em pedra de esquadria,
em fiadas. Por cima da porta, levaria quatro janelas de peitoril, três
para o nascente e uma para o sul. Seria de uma só água.

Sacristia: seria demolida e feita de novo da parte do poente, ao
lado da capela-mór. Levaria uma porta para a igreja e receberia a luz
por duas triestas, do lado do poente. Teria um lavatório de pedra
embutido na parede e uma mesa também e pedra para os cálices, como
sa achava na sacristia da paroquial. Seria forrada em túmulo, de volta
abatida. Levaria um arcaz em todo o comprimento, com gavetas e gave
tões. ferragens de bronze, com armários para os cálices e vasos.

tareie: abrir-se-ia uma porta, que até aí se encontrava fingida, para
a sacristia. Não se fez mais alterações. Nela havia o altar do Ecce Homo.
A armação foi toda de novo, em carvalho e castanho. O forro da
capela-mór seria em túmulo.

O empreiteiro devia dar a obra por concluída, dentro de oito anos,
e aprontá-la-ia ao mesmo tempo que houvesse dinheiro em cofre.

5 - Verificamos que em 1789 se pretenderam fazer obras impor
tantes na Misericórdia já existente, com seu provedor e mesários. Se a



"' ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

casa do despacho e a sacristia seriam demolidas, para se levantar
uma construção nova, «na forma e grandeza que mostra o risco»,
poder-se-ia pensar que a obra a demolir já há muito teria sido construída
(não esqueçamos que a multa, uma das parcelas da receita da Mise
ricórdia era antiquíssima). Não é descabida a suposição de João Fre
derico de que esta instituição de caridade «só se estabeleceu aqui,
depois de 1670, quando a Vila entrava no seu período de desenvolvi
mento e de representação». Depois de 1670, ou talvez antes ...

6 - Fica-nos a úlima questão a solver: os párocos de Ovar e
Avanca, escrevendo, como se viu em 1758 sobre a existência da Mise
ricórdia na vila, por que responderiam negativamente? Não sabiam que
estavam de pé a casa do despacho, a igreja e a sacristia da instituição
e certamente providos os lugares de provedor e de mesários? A res
posta foi interesseira, por não convir dizer a verdade. As razões que
desconhecemos deviam ser graves, e graves desinteligências haveria,
por ventura, na paróquia. Sabemos tão somente que, por esta altura,
António da Silva, Cristóvão de Resende, João da Costa Monteiro,
Francisco da Costa Monteiro e outros se dirigiram ao rei D. José, quei
xando-se da fábrica da igreja. A freguesia tinha para cima de 2.000
fogos e, diziam, ignoravam-se as contas da finta ou multa. Nâo
obstante se ter informado de que as contas eram tomadas em visitação,
ordenou o rei, em 5 de Fevereiro de 1759, que fossem recebidas e apro
vadas pelo juízo secular, como também a cobrança, pelo que deviam
passar a ser tomadas pela provedoria da comarca de Esgueira. Foi
uma resposta bem amarga, assistindo-se à ingerência do poder civil
sobre as actividades da Igreja. Talvez este facto esteja relacionado com
a presente questão.

P.e Aires de Amorim
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DOCUMENTO

No documento que segue, actualizou-se a ortografia, fez-se pontuação, para
melhor ineligência do texlo, e retiraram-se evidentes erros que o '.abelião
rectificou por digo.

«ESCRITURA DE FIANÇA QUE DÁ JOÃO PEREIRA ZAGALO,
DOS CAMPOS, DA VILA DE OVAR, COMO REMATANTE DAS
OBRAS DA SANTA CASA DA MISERICóRDIA DESTA VILA,
EM 31 DE AGOSTO DE 1789

Em nome de Deus, amém. Saibam quantos este público instru
mento de escritu(ra) de fiança à obra da Misericórd.a desta v.la virem
que, sendo no ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mil e
setecentos e oitenta € nove anos e aos trinta e um dias do mês de
Agosto do dito ano, nesta vila da Feira e minhas moradas, aqui perante
mim e testemunhas ao diante nomeadas, e no fim deste instrumento
assinadas, e por serem presentes, João Pereira Zagalo, morador nos
Campos, da vila de Ovar, pessoa conhecida de mim tabelião pelo próprio
aqui nomeado, de que dou fé, e logo pelo sobredito João Pereira foi dito
que ele tinha arrematado no juízo da provedoria da cidade de Ave.ro
as obras da Santa Casa da Misericórdia desta vila, na forma dos apon
tamentos abaixo declarados, cuja obra respeita assim a pedraria, como a
carpintaria, e porque a mesma rematação foi feita pela quantia de dois
contos duzentos e trinta mil reis, convém a saber, a pedraria pela quantia
um conto cento e oitenta mil reis, que tudo perfaz a quantia acima de
dois contos e duzentos e trinta mil reis e porque tinha obrigação de
prestar fiança e a segurança das mesmas rematações, na forma que nos
actos delas se obrigou, por isso disse que por este público instru
mento e, na melhor forma e via de direito que ser possa, dava por
seus fiadores e principais pagadores a Francisco de Oliveira Craveiro,
morador na rua da Praça, da vila de Ovar, e a Francisco de Oliveira
Vaz, da rua das Ribas, da mesma vila, e a Francisco Pereira de Resende,
do Bairro dos Campos, da mesma vila, e a Manuel Pereira, da rua do
Pinheiro, da Ruela, da mesma vila, que são iguálmente conhecidos de
mim tabelião, a qual fiança, ele, provedor da mesma Santa Casa, aceitou
por conhecer o seu abono e integridade e logo asS'im por ele outorgante,
como pelos mesmos fiadores e principais pagadores foi dito que eles
com a cláusula in solidum se obrigavam a cumprir com a obra, na forma
dos apontamentos seguintes:

A casa do despacho será demolida e feita de novo, na forma que
aponta a planta baixa da mesma frontaria, estendendo-se para a parte
do norte pelos mesmos alicerces da antiga, continuando até onde
actualmente finda a sacristia. Terá uma porta da parte do nascente
e uma fresta ao lado donde melhor parecer, duas no lugar das antigas,



78 ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

da altura de cinco palmos e dois e meio de largo, todas de esquadria
esterpilada (?); a porta terá seis palmos de largo e doze de alto. Terá
em cima quatro janelas de peitoril, três para a parte do nascente e uma
para o sul, na forma e grandeza que mostra o risco, à excepção, porém,
das padieiras, porque todas estas serão de balsa, observando sempre
em tudo o risco em cunhais, cornijas, bases e capiteis, no lado da parte
do norte e mesmo que da parte do sul, sendo todas as sobreditas
portas e janelas trespiladas ( ?) de que na e na arte.

O pátio que fica por baixo da casa do despacho será ladrilhado de pedra
de esquadria em fiadas: sacristia nova se fará da parte do poente ao lado
da capela-rnór, rompendo-se para isso a porta que se acha fingida da
parte do evangelho; a casa para a mesma terá de comprido, do norte
a sul, quarenta palmos, de largo, do nascente a poente, trinta; as grossu
ras das paredes são de três palmos e de altura, livre de alicerces, vinte e
quatro. Terá duas frestas de esquadria trespiladas, de sete palmos de
vivo; de alto, e, de largo, três e meio de vivo, isto para a parte do
poente. Levará um lavatório de pedra embutido na parede e uma mesa
para os cálices, na forma que se acha na sacristia da igreja matriz
desta vila e da mesma pedra.

a obra; terá a obrigação de desfazer e demo
lir a velha e na nova será obrigado a emendar qualquer erro em todo
o tempo que se der fé dele na sua factura para em nada
pelo risco e apontamentos que se lhe dão.

A armação da igreja e capela-mór que será de castanho e car
valho com frechais, tesouras, terças do mesmo, posto no cerne,
e grossuras proporcionadas aos tamanhos e comprimentos e guarda ...
da mesma. Será de forro de castanho seco, servindo só a madeira que
não estiver carcomda, sã, capaz da servir.

A porta travessa terá duas couçoeiras ... e almofadas pregadas
por cima; soalhar e travejar, a corro da mesma igreja, que será de car
valho e o soalho de pinho manso.

A casa do despacho e sacnst.a será. armada em uma água, de
carvalho e de castanho, ripada do mesmo e forrada, por baixo e em
cima. de forro de castanho liso, com tabelamentos e arquitraves.
O forro da capela, no lugar da sacristia, será de túmulo com sua cor
nija dos lados, sendo esta e aquela travejada de carvalho e soalhada;
todas as janelas e portas deste e de seu e suas pertenças serão gra
dados e as janelas terão seus postigos, tudo de castanho, sendo
portas em dobradiças ·de chumbar, aonde o pedir, levando chaves,
ferros e que forem necessários para a sua segu
rança; todas as janelas e triestas levarão caixilhos para vidros que
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serão dos melhores e as friestas levarão todas grades de ferro e
redes de arame amarelo A nova sacristia será armada de carvalho
e castanho, frechais, barrotes e forrada de castanho em túmulo, mas
em volta abatida; para melhor comodidade; nela se fará a porta para a
mesma de castanho e carvalho, para as frestas, grades de ferro, rede
e vidros da mesma forma, sendo travejada no seu pavimento. A
mesma sacristia levará um caixão de castanho de todo o compri
mento da casa, com suas gavetas e gavetões, com ferragens de bronze
e chaves em todas as gavetas, levando um armário para os cálices
e mais vasos da igreja. Os telhados de todo este edifício serão feitos
de novo, de cal e saibro traçado de de três carreiros, apro
veitando-se de toda a telha que estiver capaz de servir, dando a mais
da melhor da Regedoura como também os calões para a casa do des
pacho e sacristia; toda a obra será emboçada e guarnecida e caiada,
como também o paredão que faz frente à rua pública. Quem rematar
a obra ficará obrigado a todo o reparo de qualquer ruína que se seguir.
O forro por se achar está em bom uso e quase novo; e que estes
apontamentos aqui copiados são os que pertencem ao rematante João
Pereira Zagalo, e nada mais; e que ele, empreiteiro e arrematante, será
obrigado, dentro de um ano, a fazer a armação de igreja e capela-mór
e telhados, aprontando-lhe a mesa quatrocentos mil reis no cofre
para o empreiteiro levantar, convém a saber, no Janeiro próximo,
seguinte, duzentos mil reis e os outros duzentos mil reis, no princípio
do mês de Julho do mesmo ano de noventa, e neste tempo principiarão
a obra da armação e telhados e a darão finda, dentro em três meses,
depois do último pagamento, à excepção dos telhados, que estes fica
rão de valadio, mas em termos de vedar a água; e que ele, emprei
teiro, dará a obra finda, na forma dos mesmos apontamentos, dentro
em oito anos, e era correndo a mesma obra, conforme o dinheiro que
houver no cofre e se antes se aprontar no cofre dinheiro será antes o
empreiteiro obrigado a antes do dito nernpo completar a mesma obra;
conforme o seu adiantamento, assim serão os pagamentos e, depois
de feita a armação, continuará a sacristia, dentro da que levará uma
porta de esquadria trespilada com porta de castanho e fechadura e
vai esta porta aqui declarada, por se não declarar nos apontamentos;
e a porta da sacristia será da altura da capela do Senhor Esse Homem;
e no caso que ele, empreiteiro, falte na continuação da mesma obra,
havendo dinheiro no cofre, poderão o provedor e mesários meter
oficiais à custa dele, empreiteiro, e de seus fiadores e principais paga
dores, que por estarem presentes disseram se obrigavam a todo o
referido e não duvidavam ser obrigados, um por todos e todos por um,
com a cláusula em (sic) so/idum, podendo-se proceder por qualquer
deles que melhor lhes parecer e poderá ele, empreiteiro, tirar no prin
cípio da obra um mandado de levantamento da quantia de um conto
e quatrocentos rrul reis e nesta quantia eram incluídos os quatrocentos
mil reis acima declarados e o segundo pagamento será da quantia de
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seiscentos mil reis, estando a igreja e sacristia concluídas, e o último
de duzentos e trinta mil reis será, depois de feita e concluída a mesma
obra; e não passará o mesmo empreiteiro a dita obra a outro, mas
querendo passá-la por empreitada a outros oficiais o poderá ele,
empreiteiro, fazer, ficando sempre o principal rematante e seus fiadores
obrigados na forma acima declarado (slc). o que tudo assim mandaram
escrever uns e outros e se obrigaram a cumprir por suas pessoas e bens
e se sugeitam os e depositários do juízo em fé,
testemunha de verdade, assim o disseram e ortorgaram e nesta minha
nota mandaram ser feito este instrumento e dele dar os treslados
necessários, todos de um teor, em pública forma, que eu, tabelião,
lho aceitei, estipulei estipulação tanto quanto devo
e posso e sou obrigado em razão, de meu oficio e declarou ele, em
preiteiro, que se utilizaria de todo o material para gastar na mesma
obra, sendo capaz; o que for capaz ficará para ele, empreiteiro, e por
me ser como me constou de um bilhete do teor sequnte.
A Brandão. Escritura de fiança e obrigação que faz João Pereira
Zagalo, da vila de Ovar, as obras da Santa Casa da Misericórdia desta
vila, em trinta e um dias do mês de Agosto de mil setecentos e oitenta
e nove. Correia. E não continha mais o dito bilhete que aqui copiei
na verdade do próprio a que me reporto, sendo a tudo testemunhas
presentes Joaquim José Ferreira Cabral e meu escrevente e Estêvão
Luís Gomes, também meu escrevente, que todos aqui assinaram com
eles outorgantes, fiadores e rematante, depois deste instrumento lhe
ser lido e declarado por mim, tabelião, José Pereira Brandão, e que o
escrevi e assinei. José Pereira Brandão, Bernardo José Ferreira ... João
Pereira Zagalo, Francisco de Oliveira Craveiro, Francisco de Oliveira
Vaz, Francisco Pereira de Resende, de Manuel+ Ferreira, Joaquim José
Pereira Cabral, Estevâo Luís Gomes»

(Arq. Distrital de Aveiro, [cb, da Feira, José Pereira Brandão,
escritura de 1789, f. 115 N.0 - 119 v.)
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PRAIA DE ESPINHO

(fragmentos)

«... Espinho deve a sua existência à água; o que passamos a provar.
Não diremos que Espinho saiu das águas do mar como Vénus, porque
esta povoação não foi sempre formosa como agora é e de cada vez
mais formosa será.

Em tempos idos uma colónia de pescadores aqui se estabeleceu
exercendo a sua indústria e vivendo numas pequenas casas de madeira
que se chamavam - pa/heiros.

Não sabemos se esta denominação provinha de haver nelas umas
palhas sobre que esses pescadores dormiam.

Os sábios do nosso país que se dêem ao trabalho de descobrir
isso.

Alguns proprietários dos concelhos da Feira e de Gaia aqui
possuiam também palheiros para virem, no tempo próprio, tomar banhos.

Houve um proprietário que teve o arrojo de. mandar construir uma
casa de pedra, sobradada. Parecerá exagero chamar arrojo ao facto
que hoje é tão vulgar e fácil: fazer uma casa aqui e até mesmo um
palácio; mas nesse tempo não o era; porque a condução dos materiais
era muito difícil, fazendo-se sobre a areia, pois que não havia estradas.
O terreno pouco custava, sendo algum dado pela Câmara Municipal da
Feira, como obrigação de imediata construção, o que parecerá a muita
gente uma tolice; porém foi origem de grande desenvolvimento de
construção.

Essa casa foi um abrigo desta povoação. Mandou-a construir José
de Sá ·Couto, avô da senhora condessa de São João de Ver e do sr. José
de Sá Couto Moreira.
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Era homem de grande gordura que pesava dez arrobas.

Os pescadores de Espinho tinham nele um protector, sempre
pronto a fazer-lhes os favores de que careciam: umas vezes, empres
tando-lhes dinheiro para as suas redes e barcos, e outras, auxiliando-os
no livramento dos seus filhos do serviço militar, nesse tempo, de
grande repugnância.

Como a indústria da pesca se exercia em pequena escala, a povoa
ção pouco aumentava, sendo tão pequena que os engenheiros, ao traçar
a planta do caminho de ferro de Lisboa ao Porto, não lhe ligaram a
menor importância, fazendo-se, porque a marcação assim dava, uma
casa da guarda no local onde hoje se encontra a passerel/e.

Os palheiras que exrstram no tempo da construção do caminho de
ferro bem como a tal casa sobradada, foram levadas pelas invasões
do mar.

Era de areia o pavimento das ruelas antigas que então existiam.

Para facilitar a comunicação entre a linha férrea e a antiga o
extinta povoação, o nosso amigo, Augusto César de Almeida Pinto do
Sousa estabeleceu, através do areal, uma passagem, procedendo ao seu
nivelamento, e, tendo de levantar-se o leito dessa passagem, fez uns
suportes de torrão, no meio dos quais foi deitada areia e saibro.

Essa passagem atravessou o regueirão, por onde as águas do rio
Largo, quando este engrossava, seguiam, indo sumir-se perto do local
onde, actualmente, está a fábrica da Luz Eléctrica. Tal rigueirão passava
onde hoje vemos a rua do Norte.

Quem diria, quando este nosso amigo estava traçando tão humilde
obra, que, bem poucos anos depois, por ali passaria a melhor e mais
frequentada rua de Espinho como é a Rua Bandeira Coelho, nome que
lhe foi dado pela Câmara Municipal da ViJa da Feira, em atenção aos
serviços que o engenheiro deste nome prestou, levantando a primeira
planta de Espinho.

Lindas e formosas frequentadoras desta praia, que nessa rua tendes
sentido o vosso coração sensível, render-se a uns olhos ternos e apai
xonados pelos vossos encontros, um humilde pedido vos fazemos, e, es
perança na vossa gentileza e bondade, confiamos na eficácia desse
pedido que se limita a um vosso sorriso, quando o nosso amigo Pinto
passar, todo grave e aprumado, no seu garbo peculiar.

Crêde que ele mais o agradece do que se a qrat.dâo municipal
lhe tivesse erigido uma estátua equestre.
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Tendo sido inaugurada e aberta à exploração, em 8 de Agosto de
1863, a linha ,férrea entre Estarreja e Gaia, os comboios passavam na
sua marcha, não diremos vertiginosa mas ligeira, lançando ciclópicas
baforadas de fumo. Era vê-los ir, deixá-los passar.

A povoação ia aumentando. Para aqui vinham várias famílias dos
concelhos de Gaia e da Feira e alguma casa de pedra ia aparecendo mais.

E o combóio sempre a passar na sua marcha indiferente e fugitiva.

Houve proprietários que se arrojaram a pedir a paragem de alguns
combóios em frente da casa da guarda.

Pediram e obtiveram essa paragem, para o que, eficazmente, con
correu o conselheiro Anselmo José Brancamp.

O futuro progresso e engrandecimento desta praia ficaram assen
tes, desde então; e o nome do conselheiro Brancamp foi esquecido, não
o vemos honrando rua alguma desta povoação que tanto lhe deve.

Muitas pessoas que costumavam ir tomar banhos às praias do
Furadouro e da Torreira, para aqui principiaram a encarreirar, visto que
a comodidade do transporte, pelo caminho de ferro, lhes oferecia maior
vantagem.

Na Foz do Douro para onde iam tomar banhos os habitantes do
Porto, a vida era muito cara, porque aí já, a esse tempo, o luxo impe
rava e os pobres pais, que tinham filhas casadoiras, precisavam de
alargar os cordões à bolsa; ao passo que em Espinho o luxo não tinha
ainda estabelecido os seus domínios.

Algumas famílias do Porto vieram para Espinho, e, satisfeitas com
a vida que aqui passavam, foram apregoar as suas vantagens: o que

;
fazia, de ano para ano, aumentar o número de banhistas.

Muitos proprietários do Douro, antes das suas vinhas serem ata
cadas pela filoxera, ostentavam na Foz do Douro, durante a temporada
de banhos, uma vida de nababos, mas, quando as suas vinhas definha
ram aos estragos do terrível flagelo, ficaram em precárias circunstâncias
porque foram salteados por ele, abuptamente, não tendo nunca pensado
que fosse possível transformar-se num deserto improdutivo, aquela
região que se desfazia em ouro que, prodigiosamente, desbaratavam

Para Espinho se estabeleceu uma corrente de banhistas vindos do
Douro.
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Espinho deve muito ao modo simples e sem luxo usado aqui: E
devemos dizer que já então esta praia era frequentada por famílias aris
tocráticas, por famíilas fidalgas, fidalguia que não se limitava ao nome,
mas sim à prática de acções próprias da sua alta posição social, cum
prindo-nos especializar o bondoso conde da Graciosa. depois primeiro
marquês desta título, que para aqui vinha e convivia com todas as
pessoas que se juntavam em reuniões de franca e sincera amizade,
aberta a todas as impressões dos nobres espíritos.

Todos o adoravam e para todos tinha um dito que alegrava e
deixava as melhores impressões. Era um fidalgo na mais lídima signi
ficação da palavra.

Outro fidalgo ilustre, aparentado até com a casa real, para aqui
vinha e convivia da mesma forma; assim como muitos outros repre
sentantes da aristocracia portuguesa. Esse fidalgo era D. João de
Portugal.

A linda e formosa propriedade que o visconde de Veiros aqui
mandou construir, mostra claramente a afeição que ele tinha por esta
praia.

Como a concorrência de banhistas ia aumentando consideravel
mente, houve a lembrança de se fundar uma Assembleia onde se reu
nissem estes, em alegres e joviais distracções. que, a boa e franca
educação imprimiam nas suas reuniões.

Essa Assembleia teve princípio numa casa próxima da Praça Velha,
construindo-se, depois, no lugar da Senhora da Ajuda, uma casa própria
para esse fim, abrindo-se uma subscrição de accionistas.

Passado pouco tempo a nova casa era pequena para que nela
se reunissem os sócios, e, então, a direcção da Assembleia resolveu
a construção doutra de maiores dimensões na Avenida Serpa Pinto.

*
* *

Majestosos e graciosos grupos formavam as senhoras com seus
lindos cabelos soltos nos brancos penteadores, em que as cores pretas
e loiras desses cabelos punham um tom de admirável beleza.

A simplicidade artística encanta.
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Quase todas usavam bordõezinhos ferrados que não afugentavam
o travesso cupido nem lhes desviavam as setas, servindo, muitas vezes,
de instrumento para sinais que os namorados, entre si, trocavam.

Nos homens a mesma singeleza, sem os arrebiques da moda, que,
de exagerada, nos dá tipos grotescos.

O fato de linho, a·s botas amarelas, o chapéu de palha, e um bor
dãozinho ferrado, constituíam a toilette obrigada e durante muitos anos
nesta praia usada.

E a frescura do linho não apagava as chamas acesas no peito dos
apaixonados pelas formosas que então frequentavam esta praia.

Não sabemos se nesse tempo as mães tinham presentes na memó
ria, e ensinavam às filhas aquilo que dizia um escritor célebre: «E
impossível que uma coquette acenda tantos fogos sem que uma faísca
lhe caia no coração».

A política também concorreu para o engrandecimento desta praia,
para onde vinham veranear muitos dos seus vultos mais distintos, tais
como José Luciano de Castro, Saraiva de Carvalho, Mariano de Car
valho, Bispo de Viseu, D. António Alves Martins, Teles de Vasconcelos
e muitos outros de grande influência.

Esses políticos atraíam a esta praia muitos indivíduos que dese
javam o convívio deles, na esperança de melhor serem servidos nas
suas pretensões e de se evidenciarem na·s graças deles.

A vaidade humana manifesta-se de muitos e variados modos.

O doutor Manuel Augusto Sousa Pires de Lima, que foi muitos anos
deputado pelo círculo da Feira, em 1872, deu nesta praia um jantar
aos seus amigos políticos, jantar a que assistiram o par do reino, José
da Costa Sousa Pinto Basto e José Luciano de Castro.

Nesse jantar houve quentes manifestaçõés políticas e de simpatia
que o Pires de Lima estava agradecendo num brilhante discurso, no
qual afirmava ter inteira fá na lealdade de todos- os amigos, ali presentes,
e esperava que nem um só lhe faltasse, quando houvesse luta. Nesta
ocasião ouviu-se a voz forte dum seu correligionários da freguesia de
Argoncilhe, concelho da Feira, que disse: - «Isso seria comer a isca»
e... o resto da conhecida frase saiu bem vibrante.

Também nesta praia a literatura era dignamente representada pelos
seus melhores mentores. Pinheiro Chagas, Manuel de Arriaga, Guilherme
Braga, Fernando Caldeira, Luís de Campos, Tomás Ribeiro e muitos
outros que a morte arrebatou.
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Dos vivos, que têm honrado Espinho, com a sua presença, não
falaremos.

Durante alguns anos aqui se viram tipos característicos que, de
vários modos, se tornavam bem conhecidos.

O doutor Filipe de Quental, com aquela peculiar bonomia que o
caracterizava, encantava todos os que tinham a ventura de lhe ouvir as
suas belas anedotas.

O Jorge Veiga, com a sua paixão pela música e pela harmónica da
esfera, cantando na roleta, fazia admirável pendant com o doutor Antó
nio José Teixeira, matemático muito distinto, que nas árduas locubra
ções científicas a que era dado, procurava a incógnita maneira de ganhar
na roleta.

Muito frequentava esta praia o abade da freguesia de Arcozelo,
concelho de Gaia, reverendo Cândido José Aires de Madureira, cava
queador muito distinto, e que aturava com paciência evangélica as tra
vessuras que lhe faziam os dois irmãos Manuel Bento e Joaquim Eduardo
da Vila da Feira, dois folgazões, azougados e endiabrados de que o
livrou o padre Espírito Santo, irmão de João de Deus, trazendo-lhe as
primeiras provas do método, por este inventado, para ele ensaiar.

De alma e coração, a esse ensaio se deu que de boa prova, se
entregou o abade com a fé dum verdadeiro apóstolo.

O morgado de Paramos, Miguel Augusto Pinto de Menezes, des
cendente duma família carregada de enorme peso de pergaminhos, era
aqui muito conhecido.

Um dia lembrou-se que fazendo o seu palheiro com umas grandes
e fortes rodas, o podia facilmente mudar para onde quizesse; e, além
de ser um pagode essa mudança, não pagaria, dizia, contribuição. E
assim fez; e pagodeava, quando o mudava,!pondo-lhe várias juntas de
bois a puxar.

Foi ele que teve a feliz lembrança de empregar os bois na tiragem
das redes, sistema que ensaiou na vizinha Costa de Paramos, onde tinha
urna campanha de pesca.

Este sistema causou espanto a uns sábios congressistas estran
geiros que, no ano de 1880, pasando no combóio, e, vendo dirigir-se
tantos bois para a Costa, exclamaram: «Eles vão lavrar o rnar?»

Deixou um testamento muito curioso.
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Bem conhecido era o sapateiro Duque com a sua queda para a
oratória. Uma vez, muito inflamado, disse que todos os políticos portu
gueses, que ele tachava de ladrões, deviam, por uma razão muito natural.
(frase que muito frequentemente usava) serem postos em paz o José
Miguel dos Reis, fundador do Hotel Bragança tinha uma cadela a que
chamava Nero.

Isto era para ele coisa muito mais natural do que as razões do
Duque, pois se a um cão se chamava Nero ...

Servida pelo caminho de ferro, que a atravessa, a passagem amiu
dada dos combóios traz uma variada, e muitas vezes, divertida dis
tracção, além de grande comodidade de os ter ali perto, quando se pre
cise chegar ao Porto, ou a Lisboa, ou a qualquer outra terra servida
por eles.

Como a moda do bom tom nos trouxe, entre as suas variadissimas
manifestações, a frequência de termas e praias, as rápidas e fáceis comu
n.cações. entre estas, são duma altíssima utilidade.

A essa moda obedecem os milhares de escravos que, suavemente,
docilmente, se deixam levar, pela varinha mágica dos encantos que es
lindas estâncias lhes oferecem, com a manifestação do belo, que a
pródiga mãe natureza espalhou e com os atractivos que a arte produz.

Tornando-se qualquer tranways, dentro duma hora chega-se à
cidade do Porto onde há muito que ver e admirar.

A Foz, Matosinhos e Leça estão a convidar o touriste que se dei•;:n;6 seduzr pelos seus convites, assim como peras de Vila do Conde
e Póvoa de Varzim.

[O artigo continua falando da Praia da Granja e do arcebispo de
Braga, D. Frei Caetano Brandão, natural do Concelho de Oliveira de
Azerné:s] .

Crónicas publicadas no Semanário «Gazeta de Espinho», nos seus números
478. 479, 480, 481, 484 e 485 de 13, 20 e 27 de Março, 3 e 24 de de Abril e 1 de
Maio de 1910.
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Continua-se a publicar as actas das reuniões da
Direcção do «Espinho Ctub», cujo livro original faz
parte do Arquivo Histórico do «Museu de Etnografia
e História de Espinho», em formação.

J
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Sessão da direcção realizada em um de Junho de mil novecentos
e desoito, sob a presidência de José Manuel da Silva, secretariada por
J. Moreira da Costa Jor., e com a presença dos directores: Cassiano
Marques, Manoel de Paula Rosado, V. Alves Monteiro e Armando
Francisco Pereira. Foi lida e aprovada a acta da sessão anterior. Passou
-se depois à leitura do seguinte expediente: ofic:o da Associação de Foot-
-Ball do Porto, de vinte e três de Abril, quatorze, quinze e vinte e tres
de maio, informando respectivamente: suspensão por um ano do Vila
novense Foot-Club, deferimento ao pedido para jogarem pelo club
no campeonato Taça de Honra aos sócios, jogadores de foot-bal, João
Lopes, João Brito, António Carneiro e António Lopes, apelando para o
critério da direcção afim de incutir a maior disciplina no grupo repre
sentativo do club na «Taça de Honra», e avisando o adiamento do
desafio marcado para vinte e seis de maio para nove de junho; inteirado,
informando a secção desportiva; ofício da Comissão Administrativa
de Espinho, de onze e treze de maio, o primeiro pedindo ao club para
reparar a vedação do terreno que a Camara cedeu para campo de
jogos do club e chamando a especial atenção da direcção para o pouco
respeito que tal vedação tem merecido aos próprios sócios, e o segundo
participando que tendo de proceder a Comissão 'Ádministrativa à venda
do quiosque que no mesmo campo se encontra e verificando que lhe fal
tam caixilhos, porta e dobradiças, roga ao club promova a sua entrega;
depois de convenientemente discutidos estes assuntos e ouvidas as
comunicações feitas pelo secretário, J. Moreira Jor. que a tal respeito
se entendeu com o membro da Comissão Administrativa, snr. Elisio
Baptista, e também elucidou sobre factos passados, quando
director do Sporting Club de Espinho, resolveu-se mandar levantar
a vedação do campo de jo;ios. ficando a vigilância acerca da sua con
servação a cargo do contínuo do club, informar a Comissão Administra
tiva desta resolução e fazer-lhe ciente que referentemente às faltas
notadas no quiosque é-nos impossível fazer a sua entrega, porquanto
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os objectos em questão foram roubados sem que se conseguisse saber
o autor da proeza, apesar de indagações feitas para tal fim; ficou
encarregado de dirigir os trabalhos de vedação o snr. Armando Fran
cisco Pereira. Por proposta do snr. Cassiano Marques, que foi aprovada,
foi readmitido como contínuo do club o snr. Bernardo Araujo que,
anteriormente, se encontrava fazendo serviço desde o dia dezanove de
maio. As condições para a readmissão toram as mesmas que existiam
anteriormente. O snr. J. Moreira .Jor.. delegado da direcção nos bailes
familiares do club. comunica que tendo os mesmos terminado, fora pro
curado por alguns sócios que lhe pediram para ser interprete perante
a direcção dum seu pedido que consistia em ser facultada a autorização
para mais dois ou três bailes, tendendo mesmo a não ter havido ha
bastante tempo espectaculo destinado a socios; o snr. presidene declara
que, por varias motivos, entende não se deverem realizar mais bailes,
sobretudo pela despeza que sobrecarrega bastante o cofre do club;
propoz então o snr. Armando Pereira pagar do seu bolso particular ao
pianista, atenuando assim as despezas, proposta a que se associou
o snr. J. Moreira .Jor., ficando assim deferido o pedido feito para a
realização dos bailes. Foram aprovados como socios os snrs: Carlos
das Neves. António de Souza Faria, Eduardo Augusto de Souza, Virgílio
Alvares Guedes Vaz, João de Oliveira e Silva e Alfredo Pereira Alves.
Autorisaram-se varias pagamentos. Não havendo mais nada a tratar
foi encerrada a sessão de que se lavrou a presente acta que por todos
será assinada.

José Manoel da Silva
Cassiano Marques

Manoel de Paula Rosado
V. Alves Monteiro

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.

*
Sessão da direcção realisada em quinze de junho de mil novecentos

e desoito, sob a presidencia de José Manoel da Silva, secretariada por
J. Moreira da Costa .Ior., e com a presença dos directores Cassiano
Marques, Manoel de Paula Rosado, V. Alves Monteiro e Armando
Francisco Pereira. Depois de lida e aprovada a acta ·da sessão anterior
foi presente um postal da Associação de Foot-Ball do Porto, informando
que a final da «Taça de Honra» marcada para o dia dezasseis fora
adiada para trinta do corrente; inteirado e dado conhecimento à secção
desportiva. Deliberou-se efectuar no dia vinte e cinco do corrente, no
Teatro Aliança, uma récita, pelo corpo scenico, destinada a socios e
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familias do club. O snr. Cassiano Marques em nome duma Comissão
de sacias do «Espinho Club», de que faz parte, e os snr. Amadeu
Moraes, Alfredo Fonseca, Manoel de P. Rosado, Armando Francisco
Pereira e J. Moreira da Costa .Jor., pede autorisação para a realisação
duma festa no Jardim do Teatro, que terá lagar nos dias 23 e 24,
vespera e dia de S. João, e possivelmente com prolongamento nos
dias 28 e 29, vespera e dia de S. Pedro, e que poderá ter ligação com
o espectaculo familiar marcado para 24, organisando-se assim um
festival que pode resultar brilhante; como entre as diversões projétadas
fiqure uma kermesse e seja necessario angariar prendas para a mesma
que serão solicitadas a sacias e não sacias do club e respétivas famílias,
no goso dos seus direitos, facultando-a também a todo quantos contri
buirem para o brilhantismo da festa, pedia à direcção autorisação para
ser permitida a assistencia ao espectaculo àquelas famílias que, não
sendo sacias do club, auxiliem a comissão monetariamente ou deem
prendas. Fazia notar tambem que as despezas dos festejos no Jardim
corriam de conta da Comissão. Foram concedidas as autorisações
pedidas. Assinaram-se varias ordens de pagamento e não havendo
mais nada a tratar foi encerrada a sessão de que se lavrou a presente
acta que por todos será assinada.

José Manoel da Silva
Cassiano Marques
V. Alves Monteiro

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.

*
Sessão da direcção realisada em um de julho de mil novecentos

e dezoito, sob a presidencia de José Manoel da Silva, secretariada por
J. Moreira da Costa .Jor., e com a presença dos directores Cassiano
Marques, V. Alves Monteiro e Armando Francisco Pereira. Depois de
ter sido lida e aprovada a acta da sessão anterior passou-se à leitura
do seguinte expediente: postal da Associação ge Foot-Ball do Porto
avisando ter adiado novamente para o dia sete do corrente a final da
«Taça de Honra»; notado, informando o secretario haver já dado comu- •
nicação à secção desportiva; oficio do Club Fluvial Portuense, pedindo
a inscrição do club na prova de natação «Taça José de Magalhães»;
resolvido oficiar, agradecendo o convite e, participando não ser passivei
inscrevermo-nos, na presente ocasião, por falta de nadadores; carta
do sr. Rafael Marques, director da tournée artística do Teatro Apoio,
de Lisboa, pedindo para lhe autorisar em a desistir dos espectaculos mar-
cados no Teatro Aliança, em virtude de ter encarregado dos seus nego-
cios no norte do paiz, o snr. Manoel dos S. Oliveira, que, oportunamente,
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os marcaria; concedido.Foi presente uma nota do snr. Amadeu Moraes,
director do corpo scenico. contendo as classificações feitas aos ama
dores daquela secção, e que a direcção aprovou, e que são as seguintes:
Primeira classe: Amadeu Moraes, Cassiano Marques, Manoel Rosado,
Alfredo Fonseca, Diamantino Machado, Joaquim Moreira da Costa
Jor., e António Cirne de Madureira; Segunda classe: Joaquim Fernandez,
Domingos Moreira da Costa, António Carneiro, Ernesto C. Leal, e José
Gomes Pinto; Amadores: Augusto Magalhães, lzabel Cista, Maria
Amélia Pereira, Maria Figueiredo e Julieta Figueiredo. A mesma nota
informava que o snr. Antonio Cirne de Madureira, que obsequiosamente
tem desempenhado as funções de aderecista e contra-regra, embora
não tenha sido aprovado como sócio, já entregou a sua proposta na
secretaria do club, e, por tal motivo, sendo de prever a sua adrnssào é
a razão porque se faz incluir o seu nome; mais comunicava que faltava
preencher um logar de primeira classe, o do amador que exerce o cargo
de ponto, pelo facto de ainda não ter aparecido quem o desejasse
desempenhar, assim como faltava tambem completar com um amador
mais a segunda classe, o que oportunamente se faria. De tudo to:
tornado o devido conhecimento, sendo aprovado que, em virtude de
quatro amadores de primeira classe pertencerem à direcção e terem
logar no camarote destinado à mesma,vagando por isso os seus logares
na friza destinada aos amadores, se concedesse, nesta época, a regalia
de livre transito no teatro aos amadores de segunda classe. Resolveu-se
mais entregar o mais breve possível, os cartões de livre transito no
teatro a todos os amadores e amadoras classificados e aos membros
da direcção. Foram autorisados varies pagamentos e aprovado
como sacio o snr. Antonio Cirne de Madureira. Não havendo mais nada
a tratar foi encer.rada a sessão de que se !avrou a presente acta que por
todos será assinada.

José Manoel da Silva
Cassiano Marques
V. Alves Monteiro

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.

*
Sessão da direcção realisada em quinze de julho de mil novecentos

e dezoito, sob a presidencia de José Manoel da Silva, secretariada por
J. Moreira da Costa Jor.. e com a presença dos directores Manoel de
Paula Rosado, V. Alves Monteiro e Armando Francisco Pereira. Depois
de lida e aprovada a acta da sessão anterior, passou-se à leitura do
seguinte expediente: telegrama da Associação de Foot-Ball do Porto,
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adiando mais urna vez a final da «Taça de Honra», para catorze do
corrente; o secretario comunica ter, na devida altura, informado a secção
desportiva que resolvendo com a Associação este assunto; notado;
convite, boletim de inscrição e regulamento do Comité «Pró Sport».
do Porto, para as suas provas de natação e Walter-polo; resolvido
agradecer, informando ser impossivel, na presente ocasião, aceder aos
seus desejos por falta de nadadores; petição assinada por socios do
club e algumas amadoras do corpo scenico, rogando a cedencia da
plateia do teatro para al1irealisarem aos domingos reuniões para apren
dizagem de dança, comprometendo-se a dar pianista para tal fim, e
responsabilisando-se por qualquer dano; deferiu-se o pedido em questão,
fixando-se às vinte e quatro horas para terminação das reuniões,
ficando o snr. Moreira Jor. encarregado de se avistar com os peticio
narios e informa-los desta resolução, assim como de lhes lembrar
o maximo cuidado com a conservação do mobiliario porque são respon
saveis; mernorandurn do snr. Armínio Vieira, pedindo o Teatro Aliança
para realisação do espectaculo para ele e snr. Manoel dos Santos
Oliveira, do Porto, nos dias seis, sete, desoito, dezanove, vinte e nove
e trinta de agosto e sete, oito, doze e treze de setembro do corrente
ano; resolvido tomar o pedido na devida consideração e enviar ao snr.
Vieira as condições de aluguei, pedindo-lhe para, conforme o estipulado
nas mesmas nos enviar um documento de responsabilidade pelos dias
marcados. Seguidamente o snr. Moreira Jor. comunica que o socio
snr. Alfredo Pereira Alves que, com a devida permissão, se achava
presente, tinha demonstrado o maior empenho em que adentro do
club se organise um grupo musical, constituído por socios, e que ele
se propunha dirigir, sem remuneração alguma, dando-lhe toda a sua
boa vontade e maior dedicação. O snr. Alves corroborou as afirmações
feitas pelo snr. Moreira Jor. afirmando o seu muito desejo pelo engran
decimento do club, pelo que a direcção reconhecida pela forma desin
teressada e verdadeiramente entusiasta porque o snr. Alves se pro
punha à creação do grupo musical, deliberou proceder à sua organi
sação, dando para isso plenos poderes ao snr. Alfredo Pereira Alves
que será auxiliado no seu empreendimento pelo director, snr. Manoel
Rosado. Por proposta do secretario foram demitidos por falta de paga
mento, Alberto Milheiro, (Sobrinho), Antonio Duarte de Araujo e João
Gomes de Pinho. Foram aprovados como sçcios os snrs. Arminio
Vieira, Belmiro Moreira Soares e José Pereira ·de Carvalho. Autorisaram
-se varias pagamentos e não havendo mais nada a tratar foi encerrada
a sessão de que se lavrou a presente acta que por todos será assinada.

José Manoel da Silva
Manoel de Paula Rosado

V. Alves Monteiro
Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.
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Sessão de um de Agosto de mil novecentos e desoito. Por falta
de numero suficiente de directores para poder reunir a direcção deixou
de se eíectuar a sessão que neste dia se devia realisar, sendo por tal
motivo, lavrada a presente acta que por mim J. Moreira da Costa Jor.,
1.º Secretario foi escrita e será assinada.

J. Moreira da Costa Jor.

*
Sessão da direcção realisada em quinze de Agosto de mil nove

centos e desoito, sob a presidencia de José Manoel da Silva, secreta
riada por J. Moreira da Costa Jor., e com a presença dos directores
Cassiano Marques, Manoel de Paula Rosado, V. Alves Monteiro e
Armando Francisco Pereira. Depois de lida e aprovada a acta da sessão
anterior passou-se à leitura do seguinte expediente: carta do snr. Trin
dade Jor., de Lisboa perguntando se lhe pode ser cedido o Teatro Aliança
para os dias 27 e 28 do corrente; resolvido responder-lhe afirmativa
mente, enviando as condições do aluguei; circular do Club Desportivo
Nun'Alvares, participando os seus corpos gerentes; notado. O snr. Mo
reira Jor., em nome da secção desportiva, comunica que de acordo
com a Associação de Foot-Ball do Porto ficou resolvido que o desafio
final da «Taça de Honra», se realise em Espinho, no nosso campo de
jogos, e no dia 25 do corrente pelas dezasseis horas e meia, sendo
concedido aos socios do club e suas familias o bonus de cinccenta
por cento nos bilhetes de entrada; notado, deliberando-se mandar
imprimir e distribuir aos socios um aviso, informando-os não só da
realisação do ·desafio como tambem da concessão feita. Por convite
feito pelo «Comité Pró Sport», do Porto, resolveu-se inscrever um repre
sentante da secção desportiva na prova de natação «Travessia do Porto
a nado». Em virtude da concessão feita pelo emprezario teatral Snr. An
tonio Vieira, permitindo a entrada nos espectaculos que efectuar em
Espinho, foram passados cartões de livre transito no Teatro Aliança
aos socios deste club e autores da revista «De pêta e bêta», snr. Mário
Valente, Alberto Barbosa e Fausto Neves. -Por proposta do secretario
e Antonio J. Ferreirinha, e por falecimento o snr. Alberto Faria, todos
foram demitidos por falta de pagamento os snrs. Manoel Roreira Ramos
socios do club. Foram autorisados varias pagamentos e não havendo
mais nada a tratar foi encerrada a sessão de que se lavrou a presente
acta que por todos será assinada.

José Manoel da Silva
Cassiano Marques
V. Alves Monteiro

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.
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Sessão da direcção realisada em um de Setembro de mil novecentos
e desoito sob a presidencia de José Ma-noel da Silva, secretariada por
J. Moreira da Costa Jor., e com a presença dos directores Cassiano
Marques, Manoel de Paula Rosado, V. Alves Monteiro e Armando
Francisco Pereira. Foi lida e aprovada a acta da sessão anterior. Auto
risou-se para os dias tres e quatro do corrente a transferencia dos
espectaculos no Teatro Aliança, marcados para vinte e sete e vinte
e oito de Agosto, pelo snr. Trindade Jor.. de Lisboa. O snr. Moreira Jor.,
em nome da secção desportiva participa que a mesma afim de corres
ponder ao apelo feito às Colectividades desportivas pelos prisioneiros
portugueses de guerra, internados na Alemanh·a, e secundando a ini
ciativa do jornal «Ü Sport de Lisboa», abrindo uma subscrição para
compra de artigos de sport que serão enviados àqueles nossos irmãos,
resolveu realisar no nosso campo de jogos, no domingo, dia 15 do
corrente, um desafio de foot-ball com entradas pagas, e cujo produto
líquido será enviado àquele jornal; notado, dando a direcção todo o
apoio a tão patriótica iniciativa. Não havendo mais nada a tratar foi
encerrada a sessão de que se lavrou a presente acta que por todos será
assinada.

José Manoel da Silva
Cassiano Marques

Manoel de Paula Rosado
V. Alves Monteiro

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.

*
Sessão da direcção realisada em quinze de setembro de mil nove

centos e desoito, sob a presidencia de José Manoel da Silva, secre
tariada por J. Moreira da Costa .Jor.. e com a presença dos directores
Cassiano Marques, Manoel de Paula Rosado, V. Alves Monteiro e
Armando Francisco Pereira. Depois de li-da e aprovada a acta da sessão
anterior leu-se o seguinte expediente: circular-convite do F C. do
Porto para o concurso internacional de lawn-tênis que vae realizar-se;
resolvido responder, agradecendo e informando ser impossível, na pre
sente ocasião, fazermo-nos representar; ofício do Ginasio Club Portu
guez, convidando-nos para a prova «Travessia do Tejo a nado»; foi
deliberado agradecer, comunicando não nos podermos inscrever. O Se
cretario participa que o snr. Arminio Vieira pretendia alugar o Teatro
Aliança para os dias vinte e quatro e vinte e cinco do corrente, ficando
resolvido ceder-lhes, mediante as condições costumadas. O mesmo
snr. comunica que o snr. Trindade Jor., de Lisboa, que tinha alugado
o Teatro Aliança para os dias tres e quatro do corrente, não só não
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comparecera com a companhia que dirigia, como tambem não se justi
ficara de forma alguma pelo seu procedimento, propondo, por tal
motivo, que tal incorrecção ficasse exarada na acta. afim de prevenir
futuros contratos com o mesmo snr., o que foi aprovado. Ficou assente
que se realisasse no dia 26 do corrente uma batalha de flores, cujo
produto liquido, caso houvesse, fosse destinado à Associação de Assis
tência aos Pobres de Espinho, e em caso contrario o deficit fosse cobrido
pelo dinheiro recebido pela Comissão de Propaganda de Espinho, em
poder da Associação Comercial e Industrial de Espinho; foi para tal
fim nomeada uma Comissão composta pelos snrs. Cassiano Marques,
Manoel de Paula Rosado, Armando Francisco Pereira, J. Moreira da
Costa Jor. e António Aires Madureira. Autorizaram-se pagamentos e
não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão de que foi
lavrada a pre·sente acta que por todos será assinada.

José Manoel da Silva
Cassiano Marques

Manoel de Paula Rosado
V. Alves Monteiro

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.

*
Sessão da direcção realisada em um de outubro de mil novecentos

e desoito. sob a presidencia de José Manuel da Silva, secretariada por
J. Moreira da Costa Jor., e com a presença dos directores Cassiano
Marques, Manoel de Paula Rosado e Armando Francisco Pereira. Depois
de ter sido lida e aprovada a acta da sessão anterior, leu-se o seguinte
expediente: circular do Foot-Ball Club do Porto, particípsndo os seus
corpos gerentes; o secretario informa ter respondido agradecendo;
convite do Sport Algés e Dafundo para disputa da «Taça Veloso de
Lima»; respondeu-se agradecendo e dizendp ser impossível presente
mente a nossa inscrição por falta de concorrentes que nos representem.
Foi resolvido alugar-se pela quantia de cinco escudos, sem mais encar
gos, à Liga da Mocidade Republicana do Norte. o Teatro Aliança, afim
de na tarde do dia seis do corrente ali ser realizada uma sessão de pro
paganda. O snr. Moreira Jor. apresenta um oficio que lhe foi dirigido
pelo «Athletic Club; desta praia, em que é pedida para utilização dos
seus sacias, o nosso campo de jogos; deliberou-se responder lamen
tando não podermos aceder à sua pretensão, por varias motivos, entre
eles o de aquele recinto ter sido cedido exclusivamente para o Sporting
Club de Espinho, hoje secção desportiva deste club. avultando também
J facto de já Rm tempo haver sido solicitado pelo Imparcial Foot-Ball
Club, a quem foi egualmente recusado. Foi proposto e aprovado que na
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acta se lançasse um voto de profundo sentimento, e disso fosse dado
conhecimento às famílias enlutadas, pelo falecimento da avó do snr.
António Almeida Jor.. pela morte dos ·snrs João e Alberto Pinto, pae
do sr. Antonio Almeida Jor., pela morte do sacio Snr. Manoel dO.
Lopes, assim como pelas vitimas do desastre ocorrido na nossa praia
em dezassete de setembro passado. Autorizaram-se varias pagamentos
e não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão de que se lavrou
a presente acta que por todos será assinada.

José Manoel da Silva
Cassiano Marques

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.

*
Sessão da direcção realisada em quinze de outubro de mil nove

centos redesoito, sob a presidência de José Manoel da Silva, secretariada
por J. Moreira da Costa Jor.. e com a presença dos directores Cassiano
Marques, V. Alves Monteiro e Armando Francisco Pereira. Foi lida e
aprovada a acta da sessão anterior. Tomaram-se as seguintes delibera
ções: que do proximo dia um de novembro em deante todo o serviço
de expediente referente à secção desportiva fique a cargo da direcção
da mesma; que sejam demitidos de sócios os seguintes snrs.: por falta
de pagamento, Adelino Manoel Vieira, Antonio Coutinho e Henrique
José Leite; por terem retirado de Espinho, Augusto Santos e Eduardo
Candido; que em virtude de em agosto de mil novecentos e desassete
terem pago as suas quotas até agosto da corrente ano sejam arquiva
dos os recibos de Janeiro a Agosto inclusivé, tirados em duplicado, e
pertencentes aos snrs. Manoel Martins de Almeida e Miguel Monteiro;
que conste da acta não se ter recebido o alãquel do Teatro Aliança.
em seis de outubro, pelo facto de não se ter realisado a sessão de
propaganda promovida pela Liga da Mocidade Republicana do Norte.
Autorisaram-se varias pagamentos e não havendo mais nada a tratar
foi encerrada a sessão de que se lavrou a presente acta que por todos
será assinada.

José Manoel da Silva
Cassiano Marques
V. Alves Monteiro

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.
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Sessão da direcção realisada em um de novembro de mil nove
centos e desoito sob a presidencia de José Manoel da Silva, secretariada
por J. Moreira da Costa Jor., e com a presença dos directores Cassiano
Marques, V. Alves Monteiro e Armando Francisco Pereira. Depois de
ter sido lida e aprovada a acta da sessão anterior, foi presente um
oficio do snr. Alfredo Pereira Alves em que dizia que, pretendendo
recomeçar os trabalhos encetados para a organização do corpo musical
do club, lembrava a convocação dos sócios para uma reunião destinada
a tal fim, com o intuito de se dar o maior desenvolvimento possivel à
nova secção; resolveu-se mandar imprimir avisos a tal respeito para
serem entregues aos socios do club, marcando-se a reunião para as
vinte horas do dia doze do corrente, apresentando-se como delegado
desta direcção o snr. J. Moreira da Costa Jor., em virtude de estar
ausente o director snr. Manoel Rosado, primitivamente nomeado para
auxiliar a formação do corpo musical. O secretario comunica que o
corpo scenico. salvo caso de força maior, realisará um espectaculo
destinado aos socios e suas famílias no dia dezassete do corrente, o
que foi aprovado. Autorisaram-se pagamentos e não havendo mais
nada a tratar foi encerrada a sessão de que se lavrou a presente acta
que por todos será assinada.

José Manoel da Silva
Cassiano Marques
V. Alves Monteiro

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.

*
Sessão da direcção realisada em quinze de novembro de mil nove

centos e desoito, sob a presidencia de José Manoel da Silva, secre
tariada por J. Moreira da Costa Jor.. e corna presença dos directores
Cassiano Marques, V. Alves Monteiro e Armando Francisco Pereira.
Foi lida e aprovada a acta da sessão anterior. O snr. C. Marques parti
cipa que dificuldades varias impediram o "corpo scenico de realisar
o espectaculo familiar que a direcção havia marcado para o dia 27 do
corrente, propondo que o mesmo fosse adiado para 24, e que foi apro
vado. A direcção, sabedora da ceia de homenagem que um grupo de
sccios do club levava a efeito no dia desasseis do corrente, homenagem
prestada aos foo-ballers do club, vencedores dos campeonatos deste
ano, resolve associar-se à mesma, oferecendo seis garrafas de charn
pagne. O snr. Armando Pereira ficou encarregado de mandar afinar, ou
reparar devidamente, o piano do club, em virtude de ser urgente e
necessario à conservação do mesmo. Foram demitidos de socios: a seu
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pedido o snr. Evaristo José da Cunha; por falta de pagamento, Eugenio
José da Silva; por falecimento, Carlos das Nevas. Pelo falecimento deste
socio e da esposa do snr. Z. Marques Miranda, foram propostos e apro
vados votos de sentimentos. Aprovaram-se como sócios os snrs:
Ricardo Braga de Castro Soares, Nuno Alvares Pereira, Djalma Pereira
da Costa, Apolino Gomes de Freitas e Artur R. Vasconcelos Moreira.
Autorisaram-se varios pagamentos e não havendo mais nada a tratar
foi encerrada a sessão de que se lavrou a presente acta que por todos
será assinada.

José Manoel da Silva
Cassiano Marques
V. Alves Monteiro

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.

*
Sessão extraordinária da direcção realisada em vinte e tres de

novembro de mil novecentos e desoito, sob a presidencia de José
Manoel da Silva, secretariada por J. Moreira da Costa Jor., e com a
presença dos directores V. Alves Monteiro, Cassiano Marques e Arman
do Francisco Pereira. Depois de ter sido lida e aprovada a acta da
sessão anterior o snr. presidente comunica que convocara esta reunião
afim de se tomarem deliberações sobre varios assuntos urgentes, que
passou a expor, e que depois de convenientemente discutidos produ
ziram as seguintes resoluções: adiar para o domingo, um de dezembro,
o espectaculo familiar anunciado para o dia vinte e quatro de novembro,
em virtude de doença súbita do snr. Amadeu Moraes, e pelo facto de
ser impossivel a sua substituição, por falta de tempo, dando-se imediato
conhecimento aos socios por meio de aviso; propor à proxima assem
bleia geral a nomeação duma comissão para proceder à reforma dos
estatutos do club; apresentar à mesma assembleia geral um projecto
de regulamentação sobre espectaculos famijiares. Foi presente uma
comunicação da Secção desportiva em que pedia a entrega da quantia
de dez escudos afim de proceder na Associação de Foot-Ball do Porto
à sua filiação na época 1918/1919, e inscrição do primeiro grupo de
foot-ball no campeonato de primeira categoria, o que foi autorisado.
Não havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão de que se
lavrou a presente acta que por todos será assinada.

José Manoel da Silva
V. Alves Monteiro
Cassiano Marques

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.
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Sessão da direcção realisada em um de dezembro de mil nove
centos e desoito, sob a presidencia de José Manoel da Silva, secreta
riada por J. Moreira da Costa Jor., e com a presença dos directores
Cassiano Marques, V. Alves Monteiro e Armando Francisco Pereira. Foi
ilda e aprovada a acta da sessão anterior. Tendo chegado ao conheci
mento da direcção que a ceia de homenagem aos íoot-Ballers do club
deu aos seus organizadores um deficit de tres escudos e cincoenta cen
tavos, e atendendo a que essa festa foi de verdadeira confarternização
entre os sacias do club, foi resolvido que por ele fosse coberto esse
prejuízo. Deliberou-se lançar na acta um voto de sentimento pelo fale
cimento da avó do sacio snr. Fausto Neves. Foram aprovados como
sacias os snrs. José de Castro Manso Prêto, Joaquim da Rocha Ven
tura, Joaquim Ferreira da Costa e Jacinto Fernandes Vaz. Autorisaram
-se varias pagamentos e não havendo mais nada a tratar foi •encerrada
a sessão de que se lavrou a presente acta que por todos será assinada.

José Manoel da Silva
Cassiano Marques
V. Alves Monteiro

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.

*
Sessão da direcção realizada em quinze de dezembro de mil nove

centos e desoito. sob a presidencia de José Manoel ·da Silva, secreta
riada por J. Moreira da Costa Jor., e com a presença dos directores
Cassiano Marques, V. Alves Monteiro e Armando Francisco Pereira.
Foi lida e aprovada a acta da sessão anterior. Em seguida o snr. presi
dente propos, o que foi aprovado por unanimidade que se lance na
acta um voto de profundo sentimento pela morte do Ilustre Chefe do
Estado, Ex.mº Senhor Dr. Sidónio Paes, victima do vilissimo atentado
do dia catorze do corrente. Foi presente um óficio do snr. Administrador
do Concelho convidando o club a fazer-se representar nas homenagens
a prestar a Sua Excelencia o senhor Presidênte da Republica, na sua
passagem por Espinho; o senhor presidente da direcção informa que,
em virtude do triste acontecimento a que já se fez referencia, f.icou sem
efeito a manifestação projectada. Pelo secretario foram feitas as seguin
tes propostas, que foram aprovadas: tirar recibo de quota, a principiar
corrente rnez, ao sacio snr. João Cezar Nunes Marques dos Santos,
que se encontrava de licença, e já regressou a Espinho; demitir de sacio,
por falta de pagamento, aos snrs.: Antonio Lopes Carneiro, Ismael do
Espírito Santo, Francisco Marques Miranda, José Xabregas Jor., Maria
Pinto de Almeida, Augusto Silva, Joaquim Fernandes, Ernesto Pereira
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Pedro, Gomes de Oliveira, <ManoelAlves, Manoel Pinto Moreira Ramos,
Marcelino dO. e Silva, Antonio de Souza Faria e Eduardo Augusto de
Sousa. Autorisaram-se varios pagamentos e não havendo mais nada
a tratar foi encerrada a sessão de que se lavrou a presente acta que
por todos será assinada.

José Manoel da Silva
Cassiano Marques
V. Alves Monteiro

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa Jor.

*
Sessão da direcção realisada em trinta e um de dezembro de mil

novecentos e desoito, sob a presidencia de José Manoel da Silva, secre
tariada por J. Moreira da Costa .Jor., e com a presença dos directores
Cassiano Marques, V. Alves Monteiro e Armando Francisco Pereira.
Foi lida e aprovada a acta da sessão anterior. Concedem-se a demissão
de sacio aos seguintes snrs.: a seu pedido, Domingos M. F. Guimarães,
Joaquim 'F. de Souza, José Francisco Ribeiro, Manoel P. Granja, José
Nogueira; por falta de pagamento, Antonio S. Costa, Augusto Pinto de
Souza, Felizberto Ferreirinha, Americo Moreira da Costa, José Quintino
da Silva e Gaspar Silva. Autorisaram-se varias pagamentos e não
havendo mais nada a tratar foi encerrada a sessão de que se lavrou a
presente acta que por todos será assinada.

José Manoel da Silva
Cassiano Marques
V. Alves Monteiro

Armando Francisco Pereira
J. Moreira da Costa .Ior,
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A ESTÃTUA-MENIR lf'ALWA
DE CHAVES - De Vítor Oliveira
Jorge e Carlos Alberto Ferreira de
Almeida. Trabalhos do G. E. A. P.,
n.º 6. Porto, 1980.

O presente opúsculo inclui um
trabalho conjunto destes dois pro·
fcssores da Faculdade de Letras da
Unívrsidade do Porto, sobre uma es
tátua-menir f'álica casualmente des
ccberta nos fins do mês de Agosto
de 1980, no leito do rio Tâmega,
junto à ponte romana de Chaves, e
que os autores estudaram.

Depois da introdução onde nos
informam como foi descoberto cs;e
achado arqueológico, os autores fa
zem a sua descrição exaustiva, ten
do, para isso, dividido em quatro la
dos: Face 1 ou anverso; face 2, ou
lado esquerdo; face 3 ou reverso e
face 4 ou lado direito.

Dizem-nos que a ea.átua-m enír
foi obtida pelo talhe e sequente
polimento de um bloco granítico,
tendo ao centro uma secção qua
drangular, com cerca de 30 cm de
lado; na parte superior, ou cabeça,
a secção é ovoide, irregular, com um
eixo de cerca de 29 cm. A sua altura
máxima é de cerca de 1,62 metros.

Nas Considerações finais, os au
tores integram esta estátua menir
no grande mundo das está:tuas-meni
res mediterrânicas.

O escudo é acompanhado de um
mapa ,topográfico da região do achado
e de várias fotografias e desenhos
de estátua-menir.

REVISTA TÉCNICA DO TRABA
LHO --- N.0 5/6 Julho/Dezembro
1980.
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Trata-se de uma revista sobre Di
reito, economia, medicina, pr.evidên
cia e segurança, publicada trimest ral
mente pela Federação dos Smdicaros
dos Trabalhadores Texteis, Lanifí
cios e Vestuário de Portugal, diri
gida pelo Dr. Jorge Carvalho.

Neste número a revista inclui tra
balhos de interesse não só para a
classe, mas também para o
público em geral. Assim, são de
salientar os seguintes artigos: «0
Novo Código de Processo de Tra
balho -- Alguns comentários, por Jor
ge de Carvalho; «A Ccoitruio.ção
Coleciioa na URSS», conjunto de tex
tos legais, traduzidos de «Ies drois de
I'Organisatlon Syndicale de Base»,
do Concelho Central dos Sindicatos
Sovieticos», Jurispruâéncia Comen
taâa 'I'rnbulluuior que prestou
serviço a outro. entidade paronal apos
despedimento nulo; «Despedimento
Justa Causa»; Resptmstibüuiadc d1is
ciplinar fora, do tempo e do local de
trabalho»; Acidentes de Trabalho e
Doenças Projiseionaie»; por Manuel
Baptísta; «Riscos e EnSilagem de Ce
reais a Granel», por Luís Filipe Car
din; «Cultura Popular, Educação e
Trabalho», por Helder Pacheco, ex
tenso trabalho sob os vários concei
tos de cul..ura popular em países de
mooráticos ~ não democrú.Icos: e
«T'rubnlhsuiore« Produl1ivos e Impro
dutivos» e «Ponto de ruptura entre
os 'I'rubaltuulores ?», por J. Nagels.

ARQUEOLOGIA - N.0 4 - Pu
blicação do Grupo de Estudos Ar
queológicos do Porto Dezembro
1981.

Com novo aspecto gráfico apare
ceu mais um número da revís.a «Ar
queologia» dirigida por Vítor Olivei
ra Jorge e editado pelo G. E. A. P.
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A parte mais substancial deste
número é dedicada à metodologia
em arqueologia, com a apr esenéação
de várias técnicas na pesquisa e
tratamento de material arqueológico,
que foi terna de uma mesa-redonda,
constituída por duas sessões, uma
realizada na Faculdade de Le.r'as e
outra na Faculdade de Ciências, am ·
bas da Universidade do Porto.

Ê o material dessa mesa-redonda
que aqui se publica e é o que segue:
«0 Que Pedem os Arqueólogos Aos
Outros Cieniistas t , por Vítor Olivei
ra Jorge; «Arqueologia e Arqueome
ria», por J. M. Peixoto Cabral; «A
Fluorescência do Raios X e o Método
Pixe como técnicas anoliticae não
destrutivas em Arqueologia», por F.
Bragança Gil e Gaspar P. Ferreira;
«Métodos de datação absoluta em
Arqueologia», por Maria de Fátima
Belo; «Oonsequéncias da Informática
na investigação arqueolo qica», por
Maria da Conceição Rodrigues; «Ar
queologia e Geografia», por Suzanne
Davean; «Uma Metodologia para
análJse dos deposito» do Quaternário»,
por J. Soares de Carvalho; «Ensaio
de aplicação da Pedagogia e Arqueo
logia», por M. A. Valeriano Madeira
e J. M. Betcncourt Medina; «Deter
minação da proveniência de cerâmi
cas», por J. M. Peixoto Cabral; «Apli
caitinones de la espectroscopia M iiss
btiuer al esiudio de cerámiicas», por
J. R. Gaucedo e M. Gracia; «Sobre
to. tecnologia de al ceramica castre
iui», por F. Guitian Rivera e J. M.
Vásquez Varela.

Inclui ainda este volume os tra
balhos: «Elementos de cultura mate
rial na estação puleolitéco. de Vilas
Ruivas (Ródão), de Luís Raposo e
A. Carlos Silva, em que os autores
estudam estruturas de habitat erga
nizadas e artefactos encontrados na
quela estação; «0 Complexo Arqueo
lógico do Sapiás de Negrais (Sin
tra I-Ll l», de Eduardo da Cunha
Serrão, que continua este escudo com
a descrição do espólio e das condi ·
ções da jazida, dando a sua inter
pretação cronológica; «Indícios de
uvrui ocupação da segunda idade do
ferro no Castelo de Serpa», por José

Rodrtgues Braga e António Monge
Soares, que estudam uma série de
estratos com cerâmica aparecídos
sob a muralha compreendida entre
o Palácio do Marquês de Ficalho e
a torre que ladeia a sul a Porta
Nova, em Serpa; «Três Sepulturas
no Moinho du Meia - S. IVliguel do
Rio 'I'orio (Abrantes)», de J. Can
deias Silva e M. Salet.e da Ponte.
Este estudo refere-se a uma necró
pole descoberta em S.Miguel do Rio
Torro, constituída por três sepul -
1turas que aqui são descritas em por
menor e que os autores datam da
época paleo-crístã, preto medieval
ou préárabe; «Pintura de milagres e
estudo do traje: pequeno exemplo»,
de Agosinho Araújo, é um trabalho
sobre um traje típico do pescador
poveiro - o catalão, espécie de ca
rapuça de avantajado tamanho, feito
de uma espessa flanela encarnada,
com forro branco.

Várias no.ícias completam este
número quatro: «No Centenário do
nascimento de Teslharâ de Chardin,
por Viitor Oliveira Jorge, «Estações e
Monumentos e «Museus».

BEIRA ALTA - Vol. XL -
Fase. 2 - 2.º trimestre. Viseu, 1981.

Temos presente mais um fascí
culo desta prestlmosa revista regro
nalísta do distrito de Viseu.

Neste número F. J. Cordeiro La
ranja conclui o seu trabalho: «Al
gun11 Sumários da História de La
mego», que abrange um período his
tórico daquela cidade que vai desde
1555-·até 1861, data da morte d'El-Rei
D. Pedro V.

Alexandre Alves, director da re
vista continua o seu extenso traba
lho «Artistas e Artífices nas Dio
ceses de Lamego e Viseu», dando
-nos um rol exaustivo de mestres
carpinteiros, pedreiros, pintores, dou
radores, relojoeiros, que nasceram,
viveram e trabalharam naquelas duas
dioceses.
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Matos Duque, conclui o trabalho
«A Htiinlha. do Buçaco» com comen
tários e conclusões sobre táctícas de
ccmbate, tanto da parte das tropas
anglo lusas como das francesas. Em
anexo dá-nos alguma correspondên
cia do Duque de Wellington a várias
personalidades, entre as quais o Ma
rechal Massena, comandante do exér
cito invasor.

António Machado de Faria contí
nua em «Gente da Beira», a tirar do
pó dos arquivos, os vultos que, de
qualquer maneira, contribuiram para
a hís.óría daquela região.

Alberto Corneia e Celso Tavares
da Silva descrevenos «Os Fresoos tia
Matriz da Sarzeda», do concelho de
Sernancelhe. Tratam-se de dois pai
néis hagiográficos, um designado de
Painel dos Már.Ires e o outro de
Painel de São Bartolomeu, que são
atribuídos à segunda metade do sé
culo XVI.

Armeiua Fernandes continua a
descrição de «O Livro da Doação da
Salzeda», com notas explicativas mi
nuciosas.

Completa ainda este fascículo a
designação de «Cossoiros do Castro
do Cárcoda; por A. José Carvalho da
Cruz e «Viseu-roteiro bibliográfico»,
pelo mesmo autor.

REVISTA DE GUIMARÃES -
Vol. XC --- Janeiro-Dezembro 1950.
Guimarães, 1980.

Foi distribuída há pouco a exce
lente revista de cultura histórica que
a benemérita Sociedade Martins Sar
mento, de Guimarães, edita anual·
mente. Trata-se do número referente
a 1980, que vem, toda ela. recheada
de trabalhos de alto nível com que
sempre nos habituou.

Almeida Fernandes continua o
seu profundo e extenso trabalho sc
bre «A Nobreza na Êpoca Vimarano
-Portuqalense», falando agora de um
«feudalismo» portugalens·e - portu
guês», descrevendo as Associações
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de infanções e prestimónios; os «ho
nores» administrativos .e honras imu
nidades; a «benefactoria» e as bee
trias: a transmissão do dominium -
- dominium e a justiça e municipa
lismo dominial, exemplificando tudo
isto no território «vimaranense».
Mapas e rotograrias completam este
estudo notável de historiografia por
tuguesa.

O Director da revista, José Maria
Gomes Alves, nos seus «Apontamen
tos para a História do Concelho! de
Guimarães» apresenta, com notas
elucidativas •e comentártos a propó
sito, dos Manuscritos do Abade de
Tagilde, ilus.rando com fotografias
de igrejas e casas senhoriais do Con
celho de Guimarães.

A parte arqueológica que ocupa
quase as restantes páginas da re
vista, inicia-se com o trabalho con
junto de G. Zbyszenski, O. da Veiga
Ferreira, C. Penalva e A. J. Menezes
Teixeira, intitulado «Nova Contri
buição para o conhee;imento do Paleo
lítico da Quinta do Cónego», estação
descoberta pelos dois primeiros perto
da Igreja de Cortes a S. E. de Leiria,
no decurso do levantamento geoló
gico da carta de Leiria, na escala
de 1/50.000.

Os autores descrevem as indús
trias li .icas ali encontradas que per
tencem ao período Acheulense anti·
go, médio e superior.

Três estampas do material encon
trado ilustnrm o artigo.

Vítor Oliveira Jorge apresenta
nos «A Ma~pa 2 de Outeiro de Gre
gos - Serra da Aboboreira, Baião»,
monumento megalítico escavado pelo
autor no verão de 1979. Trata-se
de um dolmen simples, de câmaras
poligonais de pequena área rodea
dos por um conraforte de lajes jus
tapostas, e envolvidos por um tumu
lu.s d·e terra de grandes dimensões -
dolmen aqui descríto com muita mi
núcia e acompanhado de ro.ogrertas
e mapas.
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.roao Luis caraoso suoscreve o
trabalho «0 Povoado Pré-Histórico
de Leceia. (Li.sboa/Portugal) - Estu
do da Colecção do Escultor Ãlvaro de
Brée», O presente estudo é - como
afirma o autor na introdução -
subsídio para o conhecimento do po
voado pré-histórico de Leceia, situa
do nos arredores de Lisboa, baseado
nos ma te riais recolhidos pelo fale·
cido escultor Alvaro de Brée.

Descreve-nos, pois, o autor, a
situação geográfica e historiográfica
da estação, o inventário do material
correspondente à ocupação castreja,
(constituído por machados, enxós, es
capas ou cinzéis, percutores, mós
manuais), o material de pedra las
cada (lâminas sem retoques, fura
dores, raspadeiras, núcleos, pontas
de seta, elementos de foice) e mate
rial de osso de uso comum.

Eduardo Baraja Salas estuda «To
ponimos Portugueses en Extrema
dura» (Estremadura espanhola)
como alcarabíza, arrife, arvelos,
chandavila, fatela, mariiiera, parre
ra, rontíãa, ete, e «Zounismos Port.u
gueses en la Fauna Esremena», como
cotoviamillafre, mocho, pintasilgo,
poipa, pombo, rola, etc.

Completa este volume com «No
tícias da Actividade Cultural», ence
tada pela Sociedade e subscritas pelo
director da revista. Entre as notí
cias sobressaíem as respeitantes à

Festa de 9 de Março, de homenagem
ao patrono da Sociedade; ao II En
contro de Numismatas-1980; «Moe
das Romanas encontradas em Freixo
de Nu nuio t; seu termo»; «Achados
de Numismas Romanos; Actividade
Arqueoloçia Nacional - Campanha
de Escavação, Centenário da Morte
de Camões, etc.

,...

Oficinas Gráficas de
RIOS & IRMAO, LDA.
Santa Maria de Lamas
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