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NOTA PRELIMINAR

1 - O Senhor Director deste Jornal invocando o lema «A Bem
de Espinho», pediu-me para voltar a falar do assunto que serve de título
a este artigo e aos mais que lhe seguirão, e sobre o qual há anos aqui
se inscreveram trinta artigos iniciando uma campanha, que, se outra
virtude não teve, ao menos a de criar-se a ideia da necessidade de,
em complemento de Obras de Defesa da Praia se fazer pequeno acos
tadoiro e permitir que modernas artes de pesca pudessem ter sua sede
em Espinho.

A oportunidade do reinício desta campanha era própria, visto
estar-se em vésperas da inauguração das Obras de Defesa em frente
da Esplanada e da Piscina.

Acedendo ao amável convite. aqui apareço de novo. E se a primeira
campanha criou a ideia da utilidade do acostadoiro em complemento das
obras de defesa na mente daqueles que querem ver Espinho na ver
dade terra grande, de imortância, mas durante os doze meses do
ano, em vez de ser apenas durante dois, passando-se os restantes dez
à espera de nova época balnear, todavia apenas no Parlamento a voz
do Senhor Deputado Dr. Berchior da Costa se levantou um dia tocando
ao de leve o tema, em virtude de recentes destruições feitas pelo mar,
sem que o caso fosse por diante no que tinha de útil realização. E seria
o levar a que se «empregasse» a bom juro o .direito necessário a tal
empreendimento, em vez de «gastar» apenas em obra exclusiva da
defesa da propriedade urbana, que em boa verdade, devemos confessar,
merece mais camartelo que defesa, visto que a propriedade da parte
de baixo do Caminho de Ferro, é em grande parte propriedade velha,
paga e repaga há muitos anos, quando Espinho pelo seu clima e
esplêndidas condições com que a Natureza lhe foi pródiga, merece
nessa parte antes moderno Bairro da Beira-Mar para ficar Praia que
ficasse a melhor do País, que a conservação do casario que já fez o
seu tempo, e que quanto a estética deixa hoje muito a desejar.
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2 - Aqui me têm pois os de Espinho. novamente, a batalhar pelo
Porto de Pesca, uma vez que sendo o Mar de Espinho o mar da sardinha
por excelência, faz Espinho a figura do dono do pomar farto e abun
dante. mas dele come a fruta que os de longe aqui vêm colher, e
depois para cá mandam.

Necessário acho porém ainda certas considerações previas que
justifiquem o meu interesse neste assunto, e para que muitos saibam
quem fala, e porque fala.

Como qualquer médico, limitei-me e continuo a limitar-me a
formular espécie de «récipe» de carácter político, explicando porém
de antemão o que entendo por Política.

A- Política

1 - Há muito quem empregue acerca de sua pessoa, esta velha
frase: «Eu cá não sou Político».

Fórmula cómoda, que evita ao sujeito incómodos e arrelias, dares
e tornares com a Polícia Política, passa-se por boa pessoa, e as
mulheres gostam.

Devo declarar que não pertenço a essa categoria. Sou e sempre
fui Político até à medula.

E até porque certo filósofo da Antiguidade Clássica afirmou isto:
«Ü Homem é um Animal Político». o que leva à conclusão lógica
de que o Homem que não é político é apenas um «Animal». Razão
talvez de certas preferências por quem declara não ser político.

Acompanhei e fui educado em Política que já pertence ao Passado,
que foi gerida por homens honestíssimos e dedicados com sacrifícios
de seus interesses pessoais à causa da República e da Administração
severa e sábia dos interesses nacionais, que morreram pobres, não
metiam a conta de seus serviços, e «gastavam o seu».

Insultados, enxovalhados até na sua honra, não chegamos a ver
qualquer processo legal que os condenasse, e apenas o barulho, a
poeira do ódio sectário estabeleceu a onda que os afundaria. anulando
as suas obras e intenções, levando-os a bem poder dizer como Cipião
Africano: «Ingrata Pátria ... »

2 - Há também muito quem diga: «não pode nem deve voltar-se
ao Passado». Sou desses.
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Não pode nem deve voltar-se ao Passado, no que ele permitia
em que Homens com H maiúsculo fossem enxovalhados pelo garotio
politiqueiro e de avidez de respeito, ficando quase anulados em vida,
anuladas as suas largas e patrióticas iniciativas e concepções, como
o caso bem conhecido do gigantesco organizado e patriota do melhor
escol, sacrificado pela propaganda de descrédito, organizado por ávido
e insaciável aventureiro político em pagamento de dívida contraída
para poder repor dinheiro do Estado perdido no jogo.

Sou daqueles que não querem o regresso a tal Passado em que
era possível que o garotio politiqueiro para fazer vingar os seus inte
resses e ambições pessoais, atirasse impunemente lama à cara, de
quem honestamente trabalhava, levado pelo mais alto sentido patriótico,
e com o máximo aprumo e elegância mental, exercia funções elevadas,
mas não transigia com aventuras nem nelas se atascava.

3 - No gozo dos meus direitos crvrs e políticos, no gozo do
direito que a Constituição me garante de liberdade de opinião, não
estou filiado como partidário da actual Situação. Nem dela usufrui
benesses, nem tenho portanto a mínima parcela da responsabilidade.

Político até à medida, não sou porém daqueles que por sectarismo
cego diga sistematicamente mal de tudo embora não seja necessário
que seja eu a vir dizer bem do que incontestavelmente há de bom,
e muito de apreciar, na actual Situação, porque francamente não posso
nem devo intrometer-me nos serviços da Propaganda Oficial, aos quais
compete ditirambar, porque para tal é que são pagos.

Devo porém pôr em relevo o que considero o melhor e mais inte
ligente acto do Chefe da actual Situação, porque foi acto que garantiu
a elaboração do melhor florão com que pode engri•naldar-·se a Situação
Salazarista.

Esse acto foi o de conferir plenos poderes a esse meu grande
amigo dos tempos da Universidade, Duarte Pacheco, um dos Batalhão
Académico Republicano que em 1919 subiu fJ Serra de Monsanto, e
apesar dessa grande «mancha» do seu passado, com que a intriga
politiqueira quiz inutilizar o melhor obreiro da actual Situação, teve
o actual Presidente do Concelho o senso de tapar ouvidos a intrigas
contra o Homem a quem se não perdoava o ser o «homem da escalada
de Monsanto; e mantê-lo no seu posto através de tudo.

E Duarte Pacheco fez UMA OBRA.

E essa obra é o melhor florão a engrinaldar a Situação actual.
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É que Duarte Pacheco pertencia a uma geração educada nos
princípios da «Honestidade em Política». Fez UMA OBRA, governou, e
«não se governou».

4.º - Era preciso que eu aqui apresentasse este pequeno «introito»,
para que sectários de ambos os lados me não tomem por subserviente
louvaminheiro com pretensões a «penetrar» na política da Situação,
nem por desertor que vira costas a todos aqueles que levaram uma
vida de sacrifícios por terem um ideal,

Não venho louvaminhar a Situação como qualquer pedinte de
empnegos, nem pretendo atacá-la pelo facto de não ter usufruído
benesses que aliás não pedi, porque também me considero isento de
qualquer parcela de responsabilidades.

E ao lançar este brado A Bem de Espinho, embora s'e trate de
brado vindo de quem está na Oposição, o que implica Colaboração,
vão as minhas homenagens para todos os Vencidos, e para todos
aqueles que hoje falecidos pertencem ao Passado, mas que ao Passado
deram o melhor do, seu esforço, e sempre quiseram apenas o Bem da
Nação, manifestando-o nos actos, sem necessidade de palavras a esta
belecerem fórmula pollrica.

A História não data apenas de ontem, mas tem largos séculos
de esforços comuns, e todos aqueles que desde o início souberam e
puderam projectar o seu nome para além, muito para além do breve
espaço da sua vida terrena, julgados pela posteridade têm a sua sentença
laudatória ou condenatória na mente de todos nós.

Nem sempre os triunfadores de momento foram os que se pro
jectaram para a posteridade com sentença Iàudatória indiscutível, visto
que o processo deles ainda continua em debate, quando muitos ven
cidos já estão por sentença da História considerados grandes, sem
discrepância, indiscutivelmente grandes.

5.º - Ser Político, não representa pertencer a esta ou aquela seita
partidária, estar a favor ou contra o partido dominante conforme man
darem as conveniências, necessidades ou apetites pessoais.

Ser Político não quer dizer organizador de cabalas eleiçoeiras,
exercer larga actividade a livrar mancebos da vida militar para conseguir
votos, fazer favores e obras de misericórdia à custa dos dinheiros do
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Estado, fazer cada qÜal o seu engrandecimento e fortuna pessoal mercê
do ignominioso «Tráfico de Influência», combater iniciativas por elas
virem de credo contrário, vender favores da Administração. etc.

A toda esta espécie de actividades não pode dar-se o nome de
Política.

Deve antes chamar-se-lhe como dizia um escritor brasileiro: -
Polirticalha -.

E, imitando o imortal Eça de Queirós quando apresentava as dife
rentes espécies dos chamados «Patriotas» vulgares, classificando-os
em: - Patriotas, Patriotadores, Patriotinheiros e Patriotarrecas -
também já houve quem classificasse as várias espécies que em seu
conjunto constituem a Politicaiha, em Politiquetas, Politicotes. Poli
tiqueiros, Politicantes. Politicadores e Politicalvos.

6.0 - Ser Político é ter ideia superior (acima dos interesses mes
quinhos) dos Interesses Nacionais, e dos lnteresses Locais, visando
sempre o mais alto fim patriótico sem pretender apenas a propaganda
de momento, falaz, pouco duradoira, amanhã transformada em icono
clasia pura.

Ser Político é olhar apenas ao Interesse Nacional sem atender
ao interesse de Seita, na Seita é constituída apenas por ávidos e insa
tisfeitos.

Ser Político é saber olhar às graves responsabilidades perante a
História, é ansiar pela honestidade máxima nos negócios do Estado,
pela Administração honesta. séria e proveitosa, com o maior desin
teresse, pondo de parte a ideia de qualqu·er espécie de lucro, ou ilegí
timo e passageiro enqrandecirnento pessoal ou aumento de fortuna
própria.

E não basta ser pessoalmente desinteressado. mas é necessáio
evitar que outros à sombra do prestígio "de um, se aproveitem para
benefício próprio em prejuízo dos interesses gerais, para que se não
repita o dito àcerca dos que vão à vinha e d'o que fica a quardar embora
não coma uvas.

Ser Político é ter noção muitíssimo elevada, superior, do que inte
ressa ao bem da Nação ou das parcelas da Nação.

O Homem, como disse o filósofo grego - É um Animal Político.

Quem pois se arroga a dizer que não é Político, confessa implici
tamente que é apenas - Um Animal - O que é aliás sempre garante
de amáveis simpatias.



238 ESPINHO - BOLETil\1 CULTURAL

B - Obras de Defesa

1 - Data de largos anos a discussão do problema das Obras de
Defesa da Praia de Espinho. E, sem pretender fazer-se biague, mas
olhando à realidade doe factos eu sempre disse que o mar era o
melhor amigo de Espinho, e a quem Espinho teima em voltar as costas,
parece que o considerando apenas como a «poça de água» ao fundo
da Rua 19, onde os banhistas aparecem no verão, mas para que se não
procura outros atractivos, decerto com a convicção de que grande
favor já é o haver a «poça de água» em que muitos tomem banho.

E foi afinal o mar que 1em Espinho, e como zeloso pai vai destruindo
o que já não serve, porque os tempos são outros e há necessidade de
modernizar.

O mar destruindo o paredão e avançando sobre· a prnio.

Longe vai o tempo, em que foi acontecimento de vulto a constru
ção da primeira casa de pedra e cal, ao lado das casas de madeira
de que na «Mata» ainda há um venerando exemplar, na Rua 2 entre a
Rua 37-B e a Rua 39. (1949)
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Foi autor dessa arrojada iniciativa, construir uma casa de pedra
e cal, um «brasileiro» enriquecido, que deixou o seu nome vincado
em muitas obras de beneficência - o Comendador Sá Couto, segundo
nos informa o infatigável investigador quase nosso patrício, (era de
Cesar) Pinho Leal.

Começada a construção de casas de pedra e cal, o mar, parecendo
ter inteligência, começou com os seus ataques contra a Praia, e as
barracas de madeira foram sendo devoradas pelas ondas, e a parte
baixa de Espinho desapareceu.

2 - Começou o alarido a respeito das destruições do mar, esse
alarido tem vindo até aos nossos dias, como, digamos assim, propa
ganda à americana, em que se tira das próprias contrariedades o melhor
partido. Até nos seus ataques, por isso, o mar tem sido e continua
a ser o melhor amigo de Espinho, e a quem Espinho teima em virar
as costas, para olhar apenas para a Avenida Oito. sem que afinal ali
vejamos coisa que mereça que se diga que representa a honra, o brio
de Espinho. Em novidades, melhoramentos, apenas temos camuflagens
de prédios velhos, que há muito deviam estar demolidos e substituídos
por outros que fossem o orgulho da terra porque dinheiro não tem
faltado a justificar que se adie a imposição do cumprimento de obri
gações contratuais, respeitantes ao desenvolvimento turístico e à
modernização digna da principal artéria.

3 - Poderá parecer revolucionária esta forma de encarar as des
truições provocadas pelas invasões do mar, mas só elas trazem aqui
ou acolá prejuízos a este ou aquele particular que já tem o prédio há
muito amortizado e pago, ternos que convir que a demolição quase total
da parte inferior ao caminho da ferro, terá que fazer-se um dia embora
por expropriação, porque essa parte baixa não está à altura da categoria
que Espinho merece, pela sua localização e pelo seu clima.

I
Quem folhear os jornais de há seis dezeriâs de anos a esta parte,

lá encontra de quando a quando a triste odisseia da «Praia Mártir» a
chamar-se a atenção dos Poderes Públicos coin grande alarido, e os
Poderes Públicos, em todas as situações, sempre atenderam aos apelos
lançados.

4- Eagora muito à puridade, é de perguntar aos de Espinho:
vistas bem as coisas afinal quem foram as vítimas das destruições do
mar? Veremos que exactamente os que menos se queixavam ou tinham
razão de queixa. Gente que ficou desalojada, na sua maior parte· eram
inquilinos.
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Os verdadeiros prejudicados, proprietários não vieram a beneficiar
de qualquer auxílio, suportam os seus prejuízos, podendo melhor ou
pior com eles. mas suportam-nos; e as barracas destruídas, pagas e
repagas há muito, desaparecendo, deixando limpos os lugares que
ocuparam, falta alguma fizeram porque não eram na verdade constru
ções que dessem grande brilho à terra.

Dos auxílios beneficiaram inquilinos. os que menos perderam,
afinal.

Será duro dizê-lo em público, mas é assim mesmo. Não me consta
que qualquer proprietário viesse a ser indemnizado do prejuízo sofrido.
E até porque muitos há que dignamente recusariam qualquer auxílio.
Perderam uma fonte de rendimento, aliás já adquirida a preço que
garantisse bom juro ao capital empregado. E na maior parte dos casos,
os casebres levados pelas ondas, há muito que estavam pagos, e mais
que pagos, porque se tratava de aquisições a preço de ficar pago
capital e juros em meia dúzia de anos.

Embora seja desagradável para muitos dizer isto, esses muitos
hão-de concordar que é assim mesmo.

5 - Várias tentativas se fizeram para defender a praia. E da
memória de todos. o primeiro «paredão» que pretendia defender a
Capela da Senhora da Ajuda.

Mais tarde, depois de muita discussão de técnicos. vingou o sistema
de esporões aconselhado pelo Engenheiro VON HAFE, sistema que se
teve a virtude de defender a praia dos ataques provenientes das corren
tes dominantes Norte-Sul e Sudoeste-Nordeste, não tinha para os
ataques aliás raros das correntes Oeste-Leste, como a última que pro
vocou o brado para as obras em conclusão.

Esta corrente Oeste-Leste, proveniente do mar dos Sargaças, e que
pela sua origem, arrasta consigo os elementos orgânicos que consti
tuem o principal sustento da sardinha, provocando assim o afluxo dos
cardumes a esta parte da Costa em frente a Espinho, e tornando portanto
o mar de Espinho o Mar da Sardinha por excelência, neutralizada a certa
distância da costa pelas corrente Norte-Sul e Sudoeste-Nordeste, muito
raro ataca a praia. Mas quando ataca, em certos ciclos a que obedecem
as correntes marítimas. o ataque é de frente. e o sistema de esporões
torna-se não só ineficaz, mas até prejudicial porque «canaliza o embate,
tornando-o mais violento como aconteceu pela última vez.

6 - Mas tal circunstância não serve de argumento contra o sistema
de esporões. E não serve, porque os ataques frontais são raros, visto
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durarem dezenas de anos os espaços de tempo entre dois ciclos em
que tais ataques são possíveis.

E os ataques mais vulgares, normais, são os ataques das correntes
dominantes ou sejam as correntes do Sudoeste, ou as correntes do
Norte, que pela sua continuidade neutralizam a umas milhas de dis
tância da praia a corrente. chamemos-lhe assim, do Mar dos Sargaços.

Os ataques de frente, como o último, obrigam a obra dispendio
síssima como a que está quase concluída, e que a fazer-se para defesa
de toda a frente de Espinho, levaria a dispêndio superior ao valor da
propriedade velha a pedir camartelo. que defende.

7 - A experiência mostra-nos também que o mar depois de
avançar, não tem recuado. Quem se lembra da distância que ia da
Fábrica Brandão Gomes à orla do mar e de compará-la com a· distância
actual, encontra provada esta asserção.

Quem não se lembrar, tem um documento à vista: o rochedo que
emerge em frente à Praia, e a que os banhistas rarissimamente conse
guem chegar a não ser em raras vazantes, é pelos velhos conhecido
pelo «Património do Padre André de Lima» há pouco falecido em
avançada idade, sendo pároco de Esmoriz.

Foi ali uma casa, que teria sido atribuída como «partimónio»
quando da ordenação do Padre André de Lima. O mar levou a casa;
ficou o local assinalado pelo rochedo que está à vista de toda a gente.
E o mar não recuou, mas continuou a avançar, e hoje só em raros dias
é possível o acesso a tal rochedo.

Assim, a obra de defesa frontal como a que agora se realizou,
trará como consequência um praso de breves anos, o' estreitamento da
praia, ao ponto de ela não deixar espaço pere a barraca que terão que
em uma ou duas dezenas de anos, passar a fixarem-se na esplanada,
tendo nós como o Mar de Banhos. uma espécie .de renque ou Piscina,
circunscrita pela obra actual e pelos esporões. E a restante frente de
Espinho? ..,,

•
• •

PARENTESIS

A propósito da inauguração da Nova Esplanada

1 - Do meu canto de Oposição, sinto-me no dever de lembrar
aos de Espinho o dever de gratidão para com esse desempoeirado rapaz
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que a pasta das Obras Públicas, digno sucessor do saudoso Duarte
Pacheco, porque soube dotar Espinho com obra que Espinho nunca
sonhou, e que eu desejaria não ficasse por aqui, mas que fosse apenas
o começo da realização da grande Obra que Espinho merece, e que
representará ao fim e ao cabo não «dispêndio sumptuário» mas «em
prego a bom juro» dos dinheiros públicos, desenvolvendo a riqueza
desta terra mercê da possibilidade do aproveitamento ao máximo dos
seus recursos e condições naturais, que merecem ser explorados,
engrandecendo-se assim a Vila, que pode ser qrande terra durante
doze meses em cada ano, em vez de o ser apenas durante dois, passan
do-se os restantes dez meses à espera de nova época.

~~

Vis'ta parcial da. Bsplomada inaugurada em 1949

2- Fui educado em escola que ensinava: - «A INGRATIDÃO .. E
CRIME QUE NEM DEUS PERDOA» -

Este princípio foi-me ensinado por Alguém da minha Família a
quem devo o que sou, embora iludindo a sonhada espectativa. Esse
alguém, republicano dos que quebravam mas não torciam, com a
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Política gastou muito do seu esforço e do seu dinheiro, sem receber
jamais um centavo que fosse, a qualquer título, do Erário Público.
Devo-lhe a educação republicana de honestidade em Política, desin
teresse próprio, tendo sempre em vista o bem geral.

Nunca nos serviu a Política para arranjos de vida, mas para muitos
gastos e muitíssimos desgostos.

E é com essa autoridude moral que, sem deixar o meu lugar da
Oposição, bem posso repe.ir o mandamento aos de Espinho, perante
obra que o Engenheiro José Ulrich deu de presente a Espinho, e que os
de Espinho têm o dever de agradecer.

3 - Já por mais de uma vez repeti este principio a centos cretinos
e imbecis, que mercê do liberalismo puderam ser gente, e arvoraram.
quando isso foi moda anos atrás, em absolutistas, depois de terem
andado com seu espírito de subservientes a adular os democráticos
porque eram sempre «indefectíveis e zelosos partidários do governo
que estivesse no podem.

E se a subserviência, com seu «cheiro a pingo de cera e a rançoso
azeite de lamparina» como diz um célebre escritor católico, agrada a
certos e é modo de esplêndido governo de vida para muitos, repugna
porém a todos aqueles que tinham a cabeça em cima dos ombros e
sabiam olhar de frente, em vez de a terem à altura dos joelhos e apenas
sabiam olhar para o chão.

Alguns «subiram» como era sua ambição, Lacaios ontem de repu
blicanos, lacaios mais tarde de, aner-repubhcanos. llacaiot3 sempre
«subiram», fizeram fortuna, mostraram que eram muitíssimo espertos.
Mas de sua obra, restam apenas fumos passageiros de propaganda
generosamente paga.

Zelosos e indefectíveis partidários do governo que estiver no
Poder, são os que mais negam o valor a quem a-tem. e a justa recom
pensa desse valor a quem a merece.

4 - Ao ·lembrar aos de Espinho o seu dev~r de gratidão, faço-o
em obediência ao princípio que sempre deve ser seguido, a emprestar
um pouco de nobreza que a luta Política sempre devia e deve ter de
que «não é honesto negar-se o valor a quem o tem e nanar o justo
prémio a quem o mereça, por mera questão de política partidária.

Determinada forma de governo pode não estar de acordo com o
modo de pensar de cada um; mas nem todas as formas de governos com
que se não concorde, fazem tudo rnal feito. Sempre há alguma coisa
de bom que se aoroveite.
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Este dever imposto à consciência de toda a gente de senso, e
honesta em Política, tem sido em Portugal pouco seguido neste Portugal
«doente» de paixão sectária, em que ainda hoje, tantos anos decorridos,
se não poupam vilipêndios a tanto republicano honesto que só quis
o bem do País, não se poupando a esforços, sem mira ern lucro ou
ambição pessoal, sem mira em engrandeoimento próprio à custa dos
dinheiros públicos ou dos favores da Adrninistraçâo gastando do seu
e morrendo em muitos casos altamente endividado.

5 - Ora os de Espinho são pois devedores de grande gratidão
para com esse desempoeirado rapaz da escola de Lisboa, que aristocrati
camente avesso a picuinhas pollticas. não quis olhar sequer a ter em
consideração de que Espinho era considerado como «a mancha verme
lha do distrito de Aveiro», como dizem, conforme estava no projecto;
- mas quis apenas dotar Espinho com uma obra que excedeu a especta
tiva de muitos.

Não há necessidade de que vão os republicanos de Espinho
engrossar a manifestação ao Ministro. Mas pode o Enqenhei:u José
Ulrich ficar ciente da gratidão dos de Espinho, mesmo os mais republi
canos e acirrados oposicionistas.

6 - E o. pensamento de que a obra é apenas o início da grande
obra que Espinho aguarda, mesmo antes da criação da Comarca
conforme já fora projectada há anos - e até nisto o falecido Duarte

Pacheco mostrou seu interesse por Espinho com o projecto do con
celho com a parte rústica do Concelho de Gaia, e anexação de
várias freguesias da Feira e Ovar que formariam concelho e comarca
apreciáveis e· para o que Espinho era e é esplêndido centro geográfico
-continua a animar todos aqueles que querem que Espinho seja uma
grande terra, pelo aproveitamento dos seus fartos recursos, passando
a actual obra de Esplanada de mera obra de carácter sumptuário, a
começo de arranjo para que venha a adaptar-se à completa obra de
defesa, a possibilidade do Porto de Pesca; «empregando-se» assim, a
esplêndido juro, os dinheiros do Estado, que, nesta obra de agora,
a ficar ela por aqui. teriam que ser considerados como «gastos», sem
qualquer lucro possível, a não se· o benefício trazido à propriedade velha
que está a pedir demolição total.

O embelezamento da Praia é apreciável, e não despiciendo todo
e qualquer benefício concedido para tal fim.

Mas o aproveitamento dos recursos naturais e da posição geográ
fica de Espinho, é muitísimo mais útil e proveitoso, e não representa
luxo, mas necesidade a atender. Emprega-se dinheiro a esplêndido
juro, como já em tempo aqui se demonstrou e voltará a demonstrar.
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•
• •

B - Obras de Defesa

Largas têm sido as disputas entre os técnicos, àcerca da superio
ridade dos métodos de defesa da praia.

Assim, a maioria tem-se inclinado para o sistema que à primeira
vista, apreciadas as coisas através de critério simplista, parece ser o
mais eficaz, que é a defesa directa, frontal, espécie de muro posto em
frente ao mar para lhe fazer suster os ímpetos.

Viu-se há cerca de quarenta anos, qual o mérito de tal sistema.

E continua a ver-s,e. Poder-se-à argumentar que esse sistema pecava
pelo facto de o «muro» assentar em estacaria, que levava o mar a areia
sobre a qual estava construído, deixava a estacaria. a nu, e a conse
quente destruição por falta de base sólida. Precisava ir-se ao firme
assentar os alicerces do muro, e então assim, a defesa seria eficaz.

Mas uma obra dessas, seria de tal vulto, que implicaria uma defesa
que talvez atinqissa a centena de milhares de contos, muito maior
quantia que o valor das casas velhas que ia defender,

Veio então o projecto «VON HAFE», ou seja o «corte» das correntes
dominantes por meio de «esporões», propocando o assoreamento.
Sistema combatidíssimo por técnicos a meu ver de vistas curtas. ou
padecendo do imperdoável mal da inveja.

Mas o que se viu é que tal sistema deu resultado. E tivesse ele
sido seguido até serem completados, por certo que a praia apresentaria
hoje outro aspecto, e muita destruição se teria evitado, pois mesmo
em casos como o último que provocou as obras actuais, em que o
ataque do mar foi «de frente» no sentido oeste-leste, a cor-rente embora
no sentido da terra, sempre seria anulada em seujmpeto pelos esporões,
tivessem e·leso comprimento projectado, e a «canalização» da corrente
no sentido dos esporões, embora alagasse a esplanada, com a vio
lência do seu ímpeto já viria atenuada, não haveria o perigo de arrastar
na sua marcha para a rectaguarda tal quantidade de areia que deixasse
sem alicerce a Rua 2.

Veremos nas próximas marés de Dezembro (1949), 'se as em
seguida à N.ª S.ª da Ajuda não no-lo mostrarem já, que a Esplanada
será invadida pelas águas, e se os parapeitos da Esplanada actual não
forem deslocados, pouco para isso faltará.
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Vista parcial do esporão jwnto à Fábrrica Brasuião Gomes,
com os tertrápodes (1982)

Não faltará de futuro o alicerce à rua nem à esplanada, visto que
a obra foi feita para levar o alicerce ª' grande profundidade, e em certos
pontos devia mesmo ter atingido o firme, mas não sendo «cortadas»
as correntes dominantes Norte-Sul e Sudoeste-Nordeste pelos espo
rões, as casas da Rua 2 terão de quando em vez a «visita» da água
salgada.

Se a actual obra é excelente, atingindo mesmo a imponência e
luxo que Espinho nunca esperou pelo que muito tem que agradecer
aos Poderes Públicos e aos cuidados do. actual Ministro Enqenheiro
José Ulrich, que parece ter herdado, não fosse ele da Escola' de Lisboa,
o desempoeiramento do saudoso Duarte Pacheco, todavia ela não fica
coisa completa, acabada, definitiva.

Não há sistemas infalíveis, na discussão que tanto tem preocupado
os técnicos. A boa solução encontra-se na harmorização e aproveita
mento dos dois sistemas. Ambos se completam,

Por isso, a seguir à obra actualmente em curso e em inauguração,
há que ordenar como seu complemento o acabamento dos proiectedos
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esporões, que virão auxiliar a obra actual, completando-a, e tornando-se
assim a praia de Espinho definitivamente defendida. E sabido é que
o acabamento dos esporões é obra que fica relativamente barata, muito
longe do custo das obras aqoa realizadas.

Confinados os dois sistemas, fica feita a defesa contra as correntes
do lado do poente, e a defesa. contra as correntes sempre constantes
Norte-Sul e Sudoeste !: estas são as mais constantes, e, pelo seu efeito
de arrastarem consigo a areia, as da piores efeitos.

E a melhor defesa contra elas está nos esporões Von Hafe, que
provocou o assoreamento afastando para maior distância a orla do mar .

•
• •

C - Porto de Pesca

1 - As pessoas competentes em assuntos de política marítima
e portuária dirão, abonadas em seus estudos especializados, que esta
ideia de construir um «porto» em Espinho não cabe na cabeça de
ninguém.

E mesmo aqueles também que tendo leves tintas destes assuntos,
dirão também que nem ao diabo em pessoa podia lembrar semelhante
ideia.

E mesmo não há-de faltar quem diga: «isto não passa de malu
queira de advogado «que nunca guiou um barco, nunca fez largas via
gens. pelo alto mar, e que talvez não vá mesmo além de travessias do
Tejo no vapor de Cacilhas, do Barreiro ou da Trataria, ou num caíque
do Rio Douro, de Gaia para a Ribeira, ou vice-versa.

Ora, aqueles que especializados ou rnesrrio apenas com «leves
tintas», de assuntos marítimos, exactamente porque viajaram, coman
daram barcos, andaram pelo mar alto, estão naturalmente habituados
a encarar isto de portos, vendo as possibilidades da construção dum
porto em qualquer ponto, «do mar para a terra».

E vendo-se o problema da criação dum porto em Espinho, enca
rando-o como os técnicos o encarariam, «do mar para a terra», eu sou
o primeiro a dizer que semelhante 'ideia não tinha pés nem cabeça.

Melhores condições havia no Rio de Brito, como há muitos locais
disseminados ao longo da Costa que dariam óptimos portos. O falecido
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advogado de Lisboa, dr. Cunha e Costa, descobriu e propagandeou
um admirável «porto» que hoje é excelente ponto de turismo até: o
«Pertinho da Arrábida». E na frente de Espinho nada há que pudesse
atrair a fragata do dr. Cunha e Costa para aportar, e estabelecer o
costumado acampamento.

A costa é bastante arenosa, o mar muito batido, e os próprios
barcos das Campanhas vêem-se às vezes atribulados para escolherem
local onde varar.

Mas há por vezes que fugir-se à regra geral, aos princípios aliás
sabiamente estabelecidos, para não cair-se em precalços como aquele
brasileiro da anedota, que chegando à sua terra descobriu lindo sitio
para mandar construir um moinho e pôs em prática a idéia. Depois do
moinho feito viu que o sítio era bonito de verdade, mas que lhe faltava
o vento para fazer andar as velas, e água suficiente para fazer mexer
as rodas.

Foi, é certo. encarando os portos «do mar para a terra», que se
fizeram as grandes cidades marítimas.

O «bom porto» para os navegantes de terras estranhas, foi o fulcro
da criação de muitas póvoas marítimas e cidades.

No caso de Espinho, como no de outras terras, poucas, o problema
terá já que ser posto ao contrário; terá que encarar-se o problema «da
terra para o mar». E vou explicar a razão:

Espinho é Póvoa marítima que não tem a sua origem no desem
barque de barcos estranhos vindos de longas terras.

A origem de Espinho, que começou por pequeno aglomerado de
casas de madeira - Espinho, povoação, era ali ao pé da Taboaça, e o
local onde hoje se encontra a praia era conhecido por Espinho do Mar,
portanto espécie de prolongamento de Espinho da Taboaça - filia-se
na faina da pesca.

O Mar de Espinho, é por excelência o Mar da Sardinha. Isso deve
ter a sua razão de ser devido à já falada corrente Poente-Nascente que
embora neutralizada a algumas milhas da costa pelas correntes domi
nantes, tem sua origem ao atravessar regiões marítimas «abissais»,
arrastando consigo o principal alimento da Sardinha de natureza orgâ
nica: o Plancton, E, embora mais ao diante se desenvolva este tema,
os ensinamentos das guerras, e as exigências dos Estados-Maiores,
trouxeram para a técnica moderna e· para a moderna política marítima,
esta concepção aparentemente revolucionária.
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Até agora, fazia-se um porto de mar onde «pudesse» ser.

Agora, as exigências auxiliadas com os largos recursos da técnica,
permitem que se faça em porto de mar «onde for necessário».

*
* *

2 - Disse-se em suma, na última parte do artigo antecedente,
que primitivamente estabelecia-se um porto «onde pudesse ser», que
rendo dizer-se com isso, que seria onde o recorte da costa o permi
tisse, constituindo para os navegantes o «bom porto» de desembarque.
E, locais há, em que o recorte da costa permite fazer portos
excelentes; mas dar-se-ia o caso atrás apontado do brasileiro que
mandou fazer moinho em sítio apropriado, muito bom, muito bonito
e pitoresco para fazer-se o moinho, mas sem água nem vento para o
fazer andar e... sem fregueses que mandassem o seu grão moer.

Para Espinho há que seguir o princípio - «fazer o porto onde ele
é necessário».

3 - A despeito de muitos estudos, talvez ainda a grande massa
de público não tenha dado a devida atenção à importância que tem
hoje a indústria dos transportes.

O desenvolvimento da viação automotora provocando a necessi
dade de ampliação da rede rodoviária transformou por completo o modo
de viver de muitas terras até agora escondi-das e onde raros passavam,
trazendo para as cidades produtos que anteriormente, por folta de
condução para local onde dessem o justo rendimento ao produtor.

Mas, o desenvolvimento da indústria do
máveis serviços às zonas do interior, não é
absolutamente no transporte.

transporte trouxe inesti
para que vamos confiar
.t

O transporte é sempre caro; representa dispêndio para a produção
e quando chega o produto ao consumidor, já""vem onerado com o
pesadíssimo encargo.

Se considerarmos o custo do transporte do produtor ao consu
midor. mesmo quando o produto vai directamente da produção ao
consumo, ainda não pode considerar-se em todos os casos grande
o ónus. Quando porém o produto vem já da indústria que o transforma,
ou do intermediário encontrando portanto já dois fretes pelo menos,
ou seja do produtor ao intermediário ou ao industrial, e destes ao con
sumidor, vemos que há sobrecarga já de respeito.
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Assim, temos de ver a necessidade de poupar ao máximo a despesa
de transporte. Tem importância ~'10 desenvolvimento de qualquer
indústria a economia de transporte. E não se pode confiar apenas na
sua facilidade, porque é necessário atender ao preço por que ele vem

a ficar, encarecendo sempre o produto, e tornando impossível a con
corrência em preços, quando haja da parte dos restantes conco:rentes
da mesma indústria melhor facilidade, sobretudo no sentido da sua
barateza.

4 - Como veremos adiante, e já se tem dito e está à vista de
toda a gente, o mar de Espinho é o Mar da Sardinha.

Dezenas, centenas de traineiras, todos os dias andam em frente
a Espinho na sua faina.

E é sabido que a traineira liquidou por várias formas a pesca
tradicional por meio das redes de arrasto.

Lançamento das reides de arraeto do barco da campanha (1979)



OBRAS DE DEFESA - PORTO DE PESCA 251

Liquidou primeiro, porque tendo a traineira mais facilidade de
movimentos, não está sujeita à área limitada em que tenha, como na
rede de arrasto, que lançar a rede «à sorte».

Pode no barco que leva a rede de arrasto localizar-se pelos pro
cessos tradicionais, principalmente pela presença dos Araus e outras
aves marinhas, o cardume da sardinha. Mas se ele estiver afastado
do raio de acção do barco, deita-se inutilmente a rede ao mar.

A traineira com mais mobilidade, amplo raio de acção, vai ao
local e lança o cerco. lsto na pesca feita à luz do dia. E à noite é a
grande maré das traineiras, com sua mobilidade, e a visualidade mais
fácil para a descoberta do cardume, denunciado pela fosforescência
do peixe, fosforescência que nunca engana. Se acrescentarmos a estes
métodos simples tradicionais, de localização do cardume, os modernos
processos de localização mediante aparelhos de «radar», já usado em
Portugal, vemos a distância que vai do tradicional· «lanço» à sorte e em
limitado campo de acção do sistema de arrasto, ao que a pesca por
meio da traineira pode produzir.

E assim, invadido o Mar de Espinho, pouca ou nenhuma sardinha
fica para os barcos da Campanha que teimam em fazer o seu «lanço»
à sorte; porque outro lhe não é possível, daí a mesquinhez da produção,
e o consequente preço que tem por força que ser caro, caríssimo, e
com lucro pouco mais que nulo paira os empresários e para os «Cama
radas».

IÉ para admirar o esforço dos pescadores de Espinho e a sua tena
cidade, que só tem explicação na grande paixão pelo mar que toda
esta gente tem, pelo mar que lhes leva os pais, os filhos e a eles pró
prios, mas que nem por isso os amedronta ou coage a não tentarem
mais.

Assim, o peixe pela mais proveitosa pesca à traineira, pouco fica
para os de Espinho; mesquinhos restos a que, quem os consume, não
sabe dar o justo valor.

Ficando o Mar de Espinho vazio de peixe;" vem ele para l:·spinho
por que processo? Camioneta de Matosinhos até Espinho. Onerosa
sobrecarga, que em produto pobre mas que pela abundância repre
senta grande riqueza, o transforma em produto de luxo quase .

•
* *
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5 - Não devemos pois iludir-nos, como se não ilude todo o indus
trial que sabe tazer con.tas com a idéia de que a facilidade de transporte
resolve hoje todas as dificuldades.

A facilidade de transporte resolve na verdade muita coisa como
já se apontou quanto às povoações do interior que podem hoje ver os
seus produtos industriais e agrícolas valorizados para poderem sair
do estreito ambiente da zona em que são produzidos, mas também
é necessário não esquecer que por ouro lado o transporte é onus que
encarece o produto e que deve evitar-se ao máximo.

Para a Indústria Pesada há o velho aforismo «carvão à boca da
mina» como o ideal para o desenvolvimento da indústria do ferro.

Temos enormes jazidas de ferro inaproveitadas, precisamente pela
falta do «carvão à boca da mina». E é problema que a facilidade de
transportes não resolve nem resolverá.

Aplicando o exemplo a caso mais corrente e comesi·nho, temos
para termo de comparação a questão da água para a agricultura.

Pode hoje abrir-se mediante a vara do vedar, poço em qualquer
ponto, a qarantir abundância de água. A facilidade de levar um motor
a qualquer local, a infinita variedade de motores para poder ter o
lavrador água abundante para as suas regas, à primeira vista parece
terem resolvido o problema das águas para a agricultura.

Mas aqueles que são lavradores, sabem bem que tal remédio
não basta.

A água de mina a regar pelo pé, a l·imar ou merujar durante o ano
todo, representa riqueza que não pode substituir-se por processos
mecânicos, sempre a provocarem despesa e apreciável empate de
capital.

•
E, para produto pobre como é o pescado, mas de primeira necessi-

dade e ao alcance de todas as bolsas, representa qrande riqueza, o
transporte embora fácil, é encargo que dêve mudar-se sempre que
possível como no caso particular de Espinho, a que assenta muito
bem o exemplo da «água da mina a regar pelo pé», a correr todo o
ano, a limar ou merujar.

6 - Enquanto a pesca da sardinha se explorou pelo sistema da
rede de arrasto, houve sempre em Espinho a Indústria de Conservas.

A Fábrica Brandão Gomes chegou a atingir a culminância da
melhor organização da Península. Foi a mãe de todas as fábricas
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que mais tarde vmam a instalar-se em Espinho e arredores, embora
não fosse a primeira indústria de conserva instalada em Espinho.

Outras houve, enquanto perdurou tal sistema de pesca.

Regresso do. Barco da Compunha. depois· do Iançoimenio das redes dle arrasto.

Modificado o sistema de pesca para o mais produtivo sistema do
«Cerco Americano» a impossibilidade de acostagem da traineira em
Espinho, deslocou a indústria para Matosinhos.

J
E a Fábrica Brandão Gomes que era a honra, o orgulho da terra,

começou a viver a sua crise.

Manteve-se e mantem-se ( 1949) apesar de todas as contrariedades
e vicissitudes porque tem passado, e hoje pouco mais é que Monu
meno Histórico a correr parelhas quase com o Castelo da Feira. Lem
brança saudosa dum passado glorioso.

No tempo da última guerra, chegou a pagar-se seiscentos escudos
pelo transporte duma camioneta de sardinha de Matosinhos para a
Fábrica.
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E a sardinha para consumo público vinha também por camioneta.
onerada portanto com o preço do transporte.que os arrematadores da
lota tinham que levar em conta para fixarem o preço ao peixe, aliás dos
lucros a obter como intermediários.

Ora, se em Espinho houvesse o simples «acostadoiro» que permi
tisse aos empresários das Campanhas locais a exploração da pesca pela
traineira, nem a indústria tenderia a deslocar-se de Espinho, e o movi
manto do pescado para o consumo público dos concelhos vizinhos e
de todas essas terras servidas pelo Vale do Vouga e pela C. P., seria
de vulto e monta a qarantir fartos lucros a Espinho, e barateza do
peixe às populações do interior. E o intermediário ganharia sempre
também, e até talvez mais.

E desde.que o transporte implica ao fim e ao cabo saídas de capi
tais para o estrangeiro, uma vez que nem temos poços de petróleo
nem indústria de automóveis, em que reparar-se na indústria de trans
porte o que ela representa de bom pelos serviços que presta na verdade
do que ela vem a representar como autêntico «íactor de ruína» pela
exportação de capitais que provoca.

Por isso, entendo e parece que não entendo mal que assim como
para a indústria do ferro se põe o problema do «carvão à boca da
mina», como para a aqricultura se põe a questão de «água de mina a
regar pelo pé» e sem esforço nem despesa se tem água todo o ano
para regar e limar, para a indústria da pesca tem que pôr-se como
basilar o problema do transporte, no sentido de poupá-lo ao máximo,
desenvolvendo a indústria local, barateando um género de primeira
necessidade, garantindo melhores lucros aos empresários camaradas
e intermediários, garantindo apreciável receita para orçamento muni
cipal, e pelo Imposto do Pescado qarantindo ao Estado apreciáve] juro
e amortização ao capital «empreqado», não «gasto», e farta receita
para todas as obras que forem necessárias no decorrer dos tempos.

7 - Não se trata propriamente da construção dum «Porto» com
todo o seu dispendioso apetrechamento, a ter que sustentar um Es
tado Maior de funcionalismo, Juntas Autónomas, Capitães de Porto,
Pilotos e Lotas e toda a espécie de trabalhadores.

Trata-se apenas de simples ecostedoiro, que pode ser dado pelo
prolongamento até distância apreciável de qualquer dos esporões ao
Sul da Praia, que cortando mais ao largo a corrente Norte-Sul, provar
que o essoreemerso da parte que lhe tice ao Norte - A Praia de Banhos
- provocando por outro lado mar calmo na perte sul, e que· tendo
ao sul outro mais pequeno em extensão forme bacia e permite o desasso
reamento pela corrente Sudoeste.
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A guarda fiscal terá mais algum serviço, mas deve ser o suficiente
quanto a funcionalismo.

•
• •

D - Importância da existência do Porto de Pesca para o desen
volvimento local e para o Estad.o

1) A ampliação da «Obra de Defesa» a acostadoiro, que permita
a existência de empresas de traineiras em Espinho, será de alta impor
tância para o desenvolvimento local.

2) O Estado «empregará» dinheiro a bom juro e taxa de amor-
tização, em vez de apenas «gastar» em obra sumptuária e de propa
ganda, podendo atingir os fins - Propaganda e Utilidade Prática .

•
• •

1 - Interrompida esta série de artigos pelos afazeres do começo
do ano Judicial aqui se volta a dizer do resto que o havia a dizer,
ernbo-a repetindo o que já há anos aqui se disse e repisou, embora
nessa época lutando-se com a descrença e indiferença de muitos, e até
com a estultícia de alguns, que levaram as coisas à audácia de dizerem
ao autor destes artigos, «que Espinho nada aqradecia semelhante
campanha que nada interessava, pois o que interessava a Espinho era
a criação dum Liceu, que, no entender da semelhante «espinhense» tra
ria como consequência a fixação de nada mais nada menos Dez Mil
Famílias». J

2 - A palavras loucas orelhas moucas, e jal objurgatória com que
o Autor destes artigos foi mimoseado, só serviu para vincar mais uma
vez idéia há cerca de trinta. anos já feita, de que em Espinho às vezes
até se pede a Lua, passando-se a vida a brigar pela futura posse da
Lua, e deixando ao Deus dará os interesses mais urgentes, não dando
andamento a iniciativas excelentes só por elas terem vindo de Pedro
ou de Paulo, fazendo-se até, digamos assim, criminosa sabotagem
na satisfação de caprichos pessoais, quando os interesses locais e
regionais deviam e devem estar acima de todas essas quezílias de cam
panário, que apenas servem para atrasar o desenvolvimento duma terra.
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3 - Distinto médico que há dezenas de anos frequentava Espinho
com a sua família e que agora raro por aqui vem dada a modificação
debaixo do ponto de vista moral que Espinho sofreu - embora a con
tento e proveito de algum - exprimia-se há pouco numa roda de ami
gos em Lisboa nestes termos: «É Espinho terra tão boa e beneficiada
pela natureza e outras circunstâncias, que apesar de tudo, dos coices
de quanta besta por lá tem passado, tem resistido e progredido».

- Parece felizmente que uma onda de senso sempre chegou, e
hoje muito há quem na verdade sinta e proclame a grande vantagem da
existência do acostadoiro que permita o desenvolvimento pela moder
nização da indústria da pesca em Espinho, indústria que foi a origem
de Espinho, e que terá qu·e ser para Espinho o melhor valor económico
dado o rendimento dos impostos que venha a justificar amanhã uma
Previdência paga com excelente ordenado ... e porque a ampliação da
área do concelho será consequência lóqica. fatal, do desenvolvimento
da Vila.

- Esta vantagem parece já ter sido vista e considerada por quem
partiu a idéia, preferindo-se antes entrar pelo caminho mais próprio
ao interesse geral, caminho mais desassombrado, mas que ga an to
ma.or dose de gratidão da terra que é beneficiada.

Os sistemas de governo nada têm a ver paira quem luta por inte
resses locais. E ainda que se não concorde com este ou aquele s.stema.
nada há, nada deve haver que impeça o lançar-se uma idéia. estabele
cer-se um ponto de vista, fazer crítica construtiva.

Não é só com zumbaias e adulações a quem manda, que se serve
o País ou qualquer localidade. Por vezes até dá-se mesmo o caso, de
serem os subservientes mesureiros, com alma de lacaio, que com seu
zelo de servidão exagerado redundam nos piores inimigos de qualquer
sistema.

Assim sucedeu nos começos da República, que com a multidão
de «adesivos» da última hora, zelosos acusadores de hipotéticos inimi
gos da República, «adesivos» que com a sua subserviência entoavam a
palavra República com múltiplos RRRRR (Rrrrapublicanos indef.ectíveis)
mais comprometeram a Instituição com seu vício de apodar de «jasui
tas» todos aqueles que correligionários ontem pudessem vir a ser con
co-rsntes como «adesivos» também, e até republicanos com passado
!argo de idealismo mas que militavam em partido diferente ao de muitos
zelosos rrrepublicanos da última hora.

- É mal afinal de todas as situações, porque no presente também
há muito disso. A doença ataca muitos, que, virados para «novo dono»,
facilmente esquecem quanto adularam os antigos, que só tiveram o
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defeito de pensarem que lidavam com Homens nanja com lacaios. E é
difícil, miuto difícil mesmo, manter-se serenidade no desencadear de
paixões e apetites, esperando sempre da parte do povo uma educação
política que transforme a Política em competência de equipas, todas
porfiadas na consecução do Bem Comum, como conferência médica
em esforço científico para a salvação dum enfermo, ou brigada de
construtores estabelecendo o plano de levar a cabo uma obra, distri
buindo tarefas e assentando num plano de construção em que todos
colaboram, com a noção das graves responsabilidades que a cada qual
cabem, indicando por acordo os dirigentes, e afastando a idéia da
criação de «Infalíveis» ou «Insubstituíveis», criação excelente para
elogio da preguiça e do horror das responsabilidades, com a conse
quência final, nefasta, em vez de criar-se «homens», fazer baixar-se os
homens a eunucos.

•
• •

1 - Já pelos trinta artigos que aqui se publicaram há anos sobre
este assunto, se falou por várias vezes da importância da existência
do acostadoiro que permitisse o estabelecimento em Espinho de Ernp.esa
de Pesca pelo sistema do cerco Americano, que a falta de acostadoiro
impede que se instalem e fixem por cá, o que levou a deslocar-se
para Matosinhos a actividade que durante largos anos tanto movimento
e rendimento trouxe a Espinho.

2 - Não é demais insistir neste ponto, nem os de Espinho devem
atender por questões de inimizades locais apenas para com A ou para
com B, para continuar-se na indiferença perante o desmoronar duma
indústria local que foi a primeira razão de ser do povoamento e desen
volvimento do que é hoje a Vila de Espinho.

Teve Espinho em outros tempos em pleno-' desenvolvimento um
dos maiores empreendimentos industriais da Península que foi a Fábrica
«Brandão Gomes». .,.

Não temos que ver se era dos Senhores Brandões ou dos Senhores
Gomes os possíveis inimigos desta gente devem ter sido das tais
alforrecas encobertas de quem nem sequer o nome ficou, muito menos
a fama.

Passou a Fábrica pelas vicissitudes que todos conhecem. talvez
porque a maldade é infinita, com gaudio de algumas das tais alforrecas.
Ganhou Espinho com a sat.sfaçâo mesquinha do charco que não pode
atingir as alturas a que pode ir a Águia? Espinho perdeu.
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3 - Muita pequena e grande indústria se tem instalado em
Espinho, e toda quanta venha serve para enriquecer e valorizar a terra.

Não devia pois ser gaudio para ninguém o desaparecimento desta,
que a Espinho tão bom nome e fama deu.

Mas esse desaparecimento não se deve às causas aparentes de
vicissitudes das sociedads que a têm explorado. Ele deve-se sobretudo
ao «deslocamento» da indústria para pesca para Matosinhos onde há
um porto, e onde a pesca à traineira pode ter o seu ponto de partida
e desembarque.

Já aqui se expôs sobre o «grão de areia» que pode emperrar a
indústria, moderna, sobretudo a grande indústria, que é esta pequena
coisa que se chama «Transporte»:o transporte sobretudo para a «maté
ria prima», visto já melhor poder suportar essa sobrecarga o produto
manufacturado.

4 - O interesse, e enorme. que Espinho tem na existência do
pequeno acostadoiro que bem pode ser oonstruído como complemento
às Obras de Defesa, é principalmente este de «fazer regressam a
Espinho as suas duas principais indústrias: - Pesca e Fabrico de Con
servas.

A Indústria das Conservas está sujeita às suas crises, dependente
da exportação como está, visto que o mercado interno das oonservas
não é compensador, e até talvez seja um pouco anti-económico porque
obriga a importar muita coisa, desde as latas e tinta de impressão,
até ao ferro para as chaves.

Mas o consumo público do peixe fresco por todas essas terras do
interior até à Raia, uma vez que de Espinho parte a linha do Vale do
Vouga ·e tem à mão também a C. P. a ligar por essas terras fora com
camionagem que vai aos mais remotos povoados, é de tal vulto, que
bem pode garantir a Espinho, sem prejudicar Matosinhos, mas até bene
ficiando Matosinhos com o descongestionamento, movimento de ven
das que ainda que não passe de uma quinta parte do movimento de
Matosinhos, pode atingir os seus cinquenta mil contos anuais. - Mato
sinhos tem tido anos em que se atingiu à roda de duzentos e cinquenta
mil contos.

5 - E tornando-se possível trazer a Espinho movimento de cin
quenta mil contos anuais no rendimento do pescado, a Espinho que
tem à sua frente «o Mar da Sardinha» onde vêm as traineiras de flora
pescar, teremos o Estado, a cobrar os seus 11%, levantar 5.500 contos
- rendimento que dá bem para «gastam em sumptuárias obras de
defesa e o Município a cobrar os seus 3% ou seja mi! e quinhentos
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contos anuais. E ainda há o resto, como contribuições directas e indi
rectas a cobrar das Empresas, etc., etc.. etc.

6 - O Autor destes artigos, já aqui disse bem claramente que
apesar de estar em oposição à actual SituaQão - e está no uso de
pleno direito que a Constituição lhe garante. - lembra aos de Espinho
o seu dever de gratidão para com o Governo que presenteou a terra
com as Obras de Defesa que estão ainda em curso.

Pela sua parte, mesmo sem ser de Espinho, mas por aqui tendo
vivido embora com intermitências desde a sua meninice, tem cumprido
esse dever e continua a cumpri-lo.

Mas ·esse «Dever de Gratidão» de que também se confessa titular
duma parcela embora não seja de cá, não seja proprietário nem comer
ciante na terra, mas apenas mero «hóspede» em casa arrendada, não
se cumpre nem leva a efeito com «adesões» que impliquem quebra de
«verticalidade» mantida por largos anos através de todos os sacrifícios
e até perseguições e vexames, nem com subserviências que poderão
ser muito do agrado de quem menospreze a Dignidade Humana, e
fáceis para quem por qualquer forma pretenda «governar-se» nesta vida.

Esse «Dever de Gratidão», cumpre-o o Autor destes artigos, indi
cando a «quem manda e qoverna» maneira aliás simples e barata de
concorrer para o progresso de Espinho, aproveitando todos os recursos
e condições naturais com que esta terra foi dotada, para o Estado não
precisar de «gastar» os dinheiros públicos fazendo apenas obra sumptuá
ria, mas aproveitar a oportunidade de EMPREGAR a juro compensador
com a possibilidade de breve e fácil reembolso os dinheiros que 'nós
todos pagamos para o Erário.

Receita simples e de barato custo, espécie de «mesinha» de João
Semana de Aldeia, sempre de resultados mais eficazes e prontos que
remédios caros e de nomes pomposos, ela aí fica.

Que a aproveitem os de Espinho e «quem Manda e Governa», que
o Médico promete «não meter a sua conta».

BIBLIOGRAFIA
«Defesa de Espinho», n.0s 902, 903, 904, 906 (houve lapso neste
número; devia ter saído com o 905), 908, 909, 910 ,911, 913,
914, 915. 919, 923 e 924 de 17, 24 e 31 de Julho; 7, 21 e 28
de Agosto, 4, 11 e 25 de Setembro, 2 e 9 de Outubro, 6 de
Novembro e 4 e 11 de Dezembro de 1949.
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FIGURAS E FACTOS DE ESPINHO
DOUTROS TEMPOS

por ALVARO PEREIRA

Nota do Director: Da colaboração dispersa de Álvaro Pereira nas páginas
do semanário «Defesa de Espinho» que o autor publicou no período de 1959
a 1961, sob os títulos «Considerações» e «Espinho de Ontem», o director desta
revista coligiu, seleccionou e ordenou algum desse material.

O tí~ulo e sub-títulos agora opreseníc dos são, por isso, de sua única respon
sabilidade.
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1 - RECORDAR É VIVER

Se recordar é viver, o tempo nos aconselha a que recordemos,
vivendo com os mortos esta hora santa. Hora de saudade em que não
sabemos prantear os que foram a melhor vida, tão sossegados na
quietude do Além.

Vivamos com eles esta hora alta de saudade e falemos-lhes de
nós, da vida que nos deixaram e que só eles sabem, ·no assento etéreo
aonde subiram se bem ou mal a soubemos viver.

Falemos com eles no campo santo da mais verdadeira igualdade,
nessa terra aonde iremos e onde nos esperam tantos entes amigos
e queridos. Franqueemos a soleira daquele portão, entrada comum de
todos e por onde não mais sairão aqueles que acompanhámos na nossa
dor, sentindo o amargo intraduzível duma separação que só Deus pode
determinar até quando.

Passeemos aquelas ruas, onde tantos e tantos vivendo o momento
solene da nossa visita, que lhes diz que não os esquecemos porque é
eterna a Amizade. Ali o que tão novo se foi, quando a sua mente se
povoava de ilusões, e que tão feliz foi que as não viu desfeitas. Mais
além, aquele de quem recebemos o conselho amigo, cheio de palavras
sinceras e das quais sempre ouviremos o eco.

.!

Companheiros de alegrias e de momentos sérios da vida, eles nos
ouvirão neste dia, porque sempre nos ouviram e-responderarn.

Eles, são a nossa própria consciência, sempre pronta para o Bem,
cumprindo rigorosamente a premissa estabelecida. E tantos eles foram,
Santo Deus, os que a nossa saudade acompanhou durante tantos anos!

Por toda essa terra, aqueles que o mar tragou na sua voragem
insaciável. Os que numa noite de temporal viram, de longe e pela última
vez as luzes da sua terra querida.
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Quando o mar foi mais forte, a fragilidade dos pobres barcos não
resistiu, mas nem por isso a gente do mar amaldiçoou as,águas bravas
que, na sua mansidão lhes garantia o pão de cada dia.

Acolá sorrisos da maior aleqria que uma onda traiçoeira trans
formou em poucos momentos. na mais pungente dor. Sepultado na
terra que foi e será sempre sua, um homem que viverá enquanto houver
quem se lembre dos nossos verdadeiros heróis.

2-LUIS NOVO

Lembremos aquela manhã de verão, quando um banhista corria
o pe·rigo de morrer afogado. Um homem, pequeno de estatura mas
grande na alma, lançou-se ao mar, no cumprimento sagrado do seu
dever.

O banhista voltou à terra que era da terra, mas eJe, o homem de
Espinho, ficou no mar porque o mar era seu.

Pobre Luís Novo! Qu·e o teu nobre exemplo sirva a todos que
tenham um dever a cumprir e que a tua alma repouse no seio de Deus
que bem o mereceste com o sacrifício da própria vida.

Quedemo-nos alguns momentos perante esses amigos, qentes da
nossa terra e que estão na terra de nós todos. Agradeçamos-lhe o terem
-nos legado uma terra tão linda, que será para nós o que para eles foi.

façamos, perante eles. a solene afirmação de que tudo faremos
para bem merecermos, quando um dia nos for marcado o horizonte
desconhecido da Eternidade. Elevemos os nossos corações ...

3 - OS VAREIROS: O TI É ROMÃO, O TI BELÉM

Vão-se acabando os vareiros, e os poucos que vão ficando,
chamavam-lhes pescadores. Antigamente, quando parecia que Deus
andava pelo mundo, conheceu Espinho três classes bem distintas:
vareiros, vilões e fidalgos.

Os vareiros. gente do mar que para o mar vivia. na certeza paro
xalmente incerta do dia de amanhã, na dependência da pesca em que
confiavam, tinham por eles a fé inquebrantável naquela imagem peque
nina de Nossa Senhora da Ajuda. Os vilões, homens do gado e suas
famílias, abas-tecidas pela bela sardinha que então saía. Era vê-las, as
mulheres das aldeias, com grandes gigas que abarrotavam no tempo
da salga, carregando o alimento para o inverno que era longo. Depois,
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no remanso dos seus [ares, a bela caldeirada de sardinha, em grandes
travessas. com muitas couves e nabos para fazer fartura. Era uma para
o dono da casa, «cante» os outros só tinham metade, que era preciso
governo. Os mais velhos comiam o lado da cabeça, que sempre tinha
mais sustância, enquanto os pequenos chupavam o resto. Era assim
a vida dos vilões, sem crises porque não conheciam coisa melhor, e com
essa se contentavam e se sentiam felizes.

Os fidalgos eram a gente qrada de Espinho e que só por prazer
desciam à praia a ver o sair das redes. Há tantos anos que isto foi,
Santo Deus, que a tão poucos ainda lembra!

Havia seis cornpanhas a trabalhar, mantendo uma população que
naquele tempo era quase tudo quanto tínhamos. Tudo parece acabar,
restando-nos ainda, como relíquia o velho José Rodrigues dos Santos
Miguel, o Ti Zé Hornâo. que lembra. com os seus oitenta e um anos
(em 1959). uma vida inteira do mar.

Aos doze por lá começou e em 1899 foi, pela primeira vez, socio
duma companha. E com que saudades lembra em tempo, dos Pinhais,
Casebres, Migueis, Arrudas, Ferreirinhas e outros! E se deixou as lides
do mar, a tanto foi obrigado, que as pernas já s·e vão fazendo· madra
ças. Mas ainda lá vai, o Ti Zé, a matar saudades do tempo em que se
metia ao mar para safar o barco, não fosse as ondas caçá-lo, mal
precatado contra a praia. Depois, aos gritos e pragas, lá animava os
homens e o gado para que depressa içassem o que era o ganha-pão
de tantos e a vida de muitos.

Tudo passa e agoira quase se vive na recordação do que foi em
Espinho a vida do mar. As «ricachias», o saco cheio a abarrotar e os
homens, de tronco nu e calças arregaçadas, abraçando a funda para
que o peixe não se perdesse. Há tantos e tantos anos que isso se
não usa!

Depois, na praia, a farturinha do pescado-' e quando a sardinha
era de marca, lá se via ao longe, o Ti Sebastião no seu garrano mon
rado e já se sabia que o lanço ia para a Fábrica. E um mar de sardinha.
poisado na areia. lá ia para dentro das latas a correr mundo e a gritar
orgulhosamente o nome de Espinho. Eram sérios os vareiros! O Ti
Belém, cansado das lides do mar, era o guarda do aparelho de pesca
e um dia a calúnia surqiu, manchando-o com a falta de chumbo das
redes. Estava inocente o bom do Ti Belém, mas não sofreu que duvi
dassem dele. De manhã, volta do lanço, alguém g•-itou tragédia, e o
Ti Belém, vareiro e honesto, tinha encontrado, em nó corredio nas cordas
do mar, descanso para a sua alma atormentada e inocente. Eram assim
os vareiros, que por nosso mal se vão acabando.
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Mas vareiros somos todos nós, e queremos sê-lo porque temos
orgulho duma terra que é a nossa e que tem um simples mas glorioso
passado nas ondas bravas do mar. Vareiros são todos quantos querem
bem do nosso mar, que pelas dores causadas aos nossos maiores se
pode dizer de lágrima feito.

Bem hajam os que procuram Espinho em maré alta de saudade,
trazendo o exemplo vivo de quanto querem à terra que é nossa e a
esse mar que tanto nos tem fustigado mas a quem vemos com o amor
que se vota a um filho mais traquino. Não lhe queremos mal pelo mal
que, inconscientemente. nos faz, antes lhe dedicamos o amor de
quem já não pode viver sem ele.

Da nossa convivência virá mais amor, se é possível, e a certeza
de que Espinho será sempre maior, com a grandeza dos seus vareiros,
quando os homens fizerem com que o nosso mar seja menos mar.

Do amplexo amigo de todos sairá a certeza de que tudo. se pode
esperar, como prémio ao exemplo duma terra que tanto se tem engran
decido e tanto espera ainda.

4 - O MACEDO, O BENTO DAS NEVES E O DELGADO

Espinho, como todas as terras novas, tem uma pequena História,
o que não quer dizer que não tenha grandes histórias, e seria lamen
tável que, bem ou mal, se não relembrassem e não se deixassem escritas
pa..a conhecimn·to dos novos.

Noutros tempos, há uns cinquenta anos bem puxados, havia na
Rua 19 a Sapataria Delgado de calçado mais fino, desde a bota de
cano de fantasia e abotoado até às botinas da senhora, com atacadores
até meio da perna, embora nessa altura as saias não deixassem ver
mais que os calcanhares.

Ali perto, na Rua do Cruzeiro e em casa que o mar levou, tinha
o seu negócio de calçado o comerciante oVídio Basto das Neves com
oba mais grosseira à mistura de chancas e tamancos. Era Oficial da
Administração, nesse tempo, o Macedo, homem de grande estatura
e com os pés a dizer com o dono.

O nosso homem, pelo seu cargo, era uma espécie de suprema
autoridade da terra, pois encarnava em si a actual função da Polícia,
Guarda RepubHcana e demais autoridades. Usava uma cana ferrada
e com ela resolvia tudo. Quando via uma desordem, entrava no meio
dela e com vozinha mansa chamava filhinhos aos desordeiros, desan
cava a torto e a direito, praticando uma justiça que, se nem sempre
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era justa, se tornava proveitosa. Talvez fosse o oficial Macedo o pre
cursor do afamado Tribunal do Mocho, conhecido pelos malfeitores
de muitas léguas ao redor, sempre receosos de sentenças que impli
cavam com a segurança do físico, mas que evitava as reicidências,
pelo menos na zona abrangida por tão elementar justiça.

Ora o Macedo era um homem justo, mas tinha o calçado roto ·e
precisava de arranjar um par de, botas, que o inverno. ia pesado e não
queria correr o risco de apanhar uma pneumonia. A necessidade era
realmente grande, a contrastar com o dinheiro que era realmente curto.
Tanto magicou com os seus botões que a ideia surgiu luminosa. Os
sapateiros não fiavam mais ele arranjaria, com habilidade, a solução
para o seu caso.

O Ovídio tinha lá umas botas que serviam aos seus pés pouco
delicados, mas custavam dinheiro e o Ovídio não queria conversa

que não fosse acompanhada do vil metal. Assim como não quer a coisa,
entrou na Sapataria Delgado, onde hoje é a «Marisqueira», e pediu
para ver umas botas. Admirou-se o proprietário, pois só calçava pés
de gente, mas lá lhe foi mostrando umas botas, completamente sosse
gado, pois tinha a certeza que não lhe serviriam.

O Macedo, com o pretexto de que tinha os pés suados, pediu
para as levar a casa, e ali as experimentaria com meias lavadas. Se
não lhe servissem, logo as traria. Concordou o Delgado, na certeza
de que as botas lhe seriam devolvidas, pela impossibilidade de servirem
a uns pés daqueles. Bem embrulhadas lá foi o nosso homem pela Rua
do Cruzeiro, e entrando em casa do Ovídio, logo lhe propôs um negócio.

Tinha comprado umas botas no Porto ·e verificava que lhe esta
vam apertadas. Se o Ovídio quisesse, podia trocá-las por outras, com
uma avaliação justa. O comerciante mirou as botas, examinou-as bem.
Verificando que podia dar um tanto de volta; demais que poucos
clientes lhe gastariam as botas grandes. Feitos os cálculos e terminado
o negócio seguiu o Macedo todo satisfeito com.os pés bem calçados
e ainda com os tostões para fazer uma pândega.

Quanto ao Delgado, se vivo fosse agora, ainda estaria à espera
das botas ou do dinheiro.

Assim se conta um facto verdadeiro que não tem o periqo de
ser copiado, pois hoje trabalha-se com mais perfeição, sobretudo
desde que se chegou à conclusão de que anda meio mundo a enganar
outro me·io. Foi caso muito falado em Espinho, dele se lembrando
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ainda os antigos. Bem sabemos que hoje, a qualquer momento, se
arranja um par de botas, mas por certo não serão iguais às do Macedo,
que ainda arranjou dinheiro por cima.

Com o progresso foram desaparecendo tais objectos, substituldos
por sapatos mais ou menos eleqantes.

As botas de elástico passaram ao museu das coisas inúteis, esque
cidas de todos como f.icarão as velhas histórias de Espinho, se ninguém
se lembrar de as transmitir aos vindouros.

Entretanto será bom lembrar que os episódios passados em Espinho
não se resumem a um par de botas, mais ou menos gran-des. Há mais
de meio século que isto aconteceu e lamentávl seria que ficasse no
esquecimento com outras habilidades que 'O leitor aos poucos, irá
conhecendo, dando-lhe uma ideia da vida em Espinho de outros
tempos.

Hecordar é viver e podem os novos viver uma vida que, se não é
deles, nem por isso foi pior que a vivida hoje.

5 - A BENGALA DO FIDALGO

Todas as terras da província costumam ter a sua sala de visitas,
e Espinho, enquanto o foi, teve-a no antigo Café Chinês.

Por ali passou a radiosa mocidade daquele tempo, tomando o seu
café feito nos sacos e sem o bu.Jício que hoje se nota. Era uma vida
pacata, quase vida de burgueses, onde se notava qualquer intruso de
passagem. Era tudo em família, desde os patrões ao Zé Gil, que tão
cedo desapareceu deixando os filhos que boa conta deram de si.

Quando o movimento era maior, descia da Galiza o Xenhor Antó
nio, zelando a tal ponto que chegava ·a recomendar aos clientes que não
gastassem muito açúcar, para não prejudicar a casa. Quando apontava
o verão, vinham também o Ramon e Juan, filhos do Xenhor António.
Depois da safra, lá partiam para a Galiza com os escudos trocados
em pesetas que lhes garantiam mais um carnpito a juntar ao património.

Muitos políticos célebres e homens de letras por lá passaram dei
rando marca da sua presença na vida séria e na boémia daquele tempo.
Ainda os velhos de hoje lembram velhas histórias duma distante moci
dade, que só ressuscita se fo~ lembrada.

Assim um nosso amigo que ainda vive, e Deus queira que por
muitos anos, teve a aventura de arranjar uma rica bengala, adorno
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imprescindível naquele tempo para qualquer janota que se prezasse.
Estava a acabar a partida de bilhar, quando no guarda-vento apareceu
um estranho, muito bem trajado, que à pressa pedia um café, e pelos
olhares que lançava para o lado da linha logo se via que ia embarcar.

Veio o café e o fidalgo sentou-se pousando a beng·ala ao lado e
mesmo de longe se via ser coisa rica, pelo trabalho de prata no castão.
Mal tinha saboreado a bebida, um combóio apitava do lado sul', e
depois de colocar o dinheiro na mesa quadrangular de mármore, correu
direito à estação, enquanto que a bengala ficava ali, numa tentação
diabólica para quem a via. Mirou-a o nosso amigo, mas faltava-lhe, cora
gem para se aproximar dela, embora não lhe faltasse vontade. A partida
do bilhar acabara e o guarda-vento que de novo se abria trouxe-lhe s
ideia luminosa, verdadeiramente salvadora.

Com o seu impecável casaco preto, a calça de fantasia, bota de
polimento e chapéu de coco, o Arnaldo Montenegro aparecia brandindo

a sua inseparável benqala. Mui-to conhecido pefa sua boémia, passou
em Espinho pela alcunha de «Dr. Pichelirn», arriante de Baco e cantor
do Fado das Pálidas Madrugadas, quando adregava do Zé Doceira
estar disposto a acompanhá-lo à guitarra. Vê-lo e convidá-lo para
um copo, foi obra de momento e os dois saíram pela porta da Avenida,
rodando pela Rua 19, onde havia um pingato de se lhe tirar o chapéu.

Alguns passos andados, o nosso amigo num gesto teatral, lamen
tou-se da sua bengala que lhe tinha esquecido no Café. O «Dr.». amável
como sempre ofereceu-se para a ir buscar, enquanto o nosso amigo,
por favor, lhe ficava com a dele. Chegou o Arnaldo ao· Café e depois de
uma olhadela viu o tal objecto cobiçado a um canto e abandonado.
Assim se apropriou dela, levando-a ao nosso amigo e louvando-lhe o
gosto que tivera em comprar coisa tão catita.

Assim se arranjou uma bengala com a maior facilidade, embora
esta estivesse guardada muitos anos não fosS·e o dono conhecê-la.
Claro que o copo teve que ser pago do serviço, mas devemos concordar
que ainda assim, o preço não foi muito caro. •

Espinho viveu durante muitos anos uma vida pacata, emoldurada,
de quando em quando, por factos que merecem ser relembrados.
Cremos que não há ninguém que, tendo vivido em vida. não sinta
saudades dum tempo que não volta mais e que talvez fosse mais
divertido que o de hoje, com as suas serenatas ·e pantagruélicas tainas.
onde pontificava a ciência do Franco dos banhos quentes, qeralrnente
acabadas pelas ruas ou nos cafés, quando estavam em condições de
dar com a porta.
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Tudo se vai acabando e até eu muitos se vai desvanecendo a ideia
do «Chinês» e do «Central», com os seus fregueses habituais e um
ou outro fidalgote que passava para o combóio e se esquecia da ben
gala com bom trabalho de prata ...

6- O CARTOLA O DELGADO E O PILATOS

Já lá vão uns anitos bem puxados e duvidamos que a maior parte
dos nossos leitores se lembra das pessoas e dos factos que pretendemos
relembrar.

Era o Cartola um homem cioso dos seus direitos de cidadão livre
e honrado. Vivia para os lados do Rio Largo e levava a vida conforme
podia, mas sempre chegado aos princípios honestos que adaptava.
Tanto lhe servia o burrico, com quem falava nas horas vagas e que
aproveitava para carregar umas venditas de pouca monta, como o
cântaro de água para vender nas festas a cinco reis o copo.

Tinha o Cartola um orgulho na vida e isso lhe bastava para carregar
com alegria o duro e pesado fardo da vida. A filha que Deus lhe de-a,
quase o fazia supor-se mais feliz que o próprio mi. Era realmente
uma moça geitosa, que qualquer pá do nosso tempo diria ter montes
de bestial. Mas nada de bestial tinha a cachopa e muito ao contrário
possuía os dotes femininos que Deus criou para tentação do homem,
que embora muitas vezes se endoideça por um pau com saias, não deixa
de admirar as que nasceram naturalmente dotadas para encher o mundo
de poesia e de graça.

Toda a medalha tem o seu reverso e não poderia o Cartola fugir
ao reverso da sua casa, e um dia, quando i'a para o trabalho, notou
a ausência da filha e do caldinho quente com que sempre se aquecia.
Estranha melancolia o assaltou ao supô-la doente, aumentada ainda à
vista duma pobre cama que não tinha sido desfeita.

Tudo congeminou o bom do Cartola, menos a triste verdade, que
lhe diria que a sua adorada filha fugira para mais não voltar. Os dias
foram passando na esperança vã que ela regressaria ao paterno lar,
onde o pobre pai a receberia com lágrimas de perdão. Mas ela fuqira
para sempre e o Cartola tornava-se furioso, ameaçando com justiça
de marmeleiro, pronto a desancar o criminoso raptor da sua filha.

A todos pedia a esmola dum esclarecimento que lhe desse pista
segura, para que pudesse fazer justiça que lhe fervia na arca do peito,
quase lhe tapando os respiradouros,
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Mas Espinho ... era Espinho, terra pequena onde todos procuravam
divertir-se, fosse à custa do que fosse, e o Cartola recebeu uma carta,
assinada por José Augusto Mergulhão, que Espinho conhecia pela
alcunha de Pilatos e tinha o estabelecimento ao fundo da Rua 19, por
onde hoje (1960) se faz a entrada para a Patinagem. Essa Carta acu
sava o De·lgado, comerciante estabelecido na mesma rua e quas.e em
frente, de ter sido o raptor e conservá-la escondida em sua própria casa.

Não esperou mais o Cartola, que a justiça do seu marmeleiro já
tardava e o crime a seus olhos se tomava cada vez maior com o correr
do tempo. Correu a casa, cuspiu •napalma das mãos e agarrou no cacete
com a alegria satânica de quem vai comer os fügados do seu inimigo.

Frente à casa do Delgado, o Cartola ameaçador e de marmeleiro,
ameaçava de partir os ossos e depois levar a filha que Ihe fugira. Ao ouvir
barulho, acenou o Pilatos à porta e então o Cartola, em altos gritos,
chamava-lhe amigo e.aqradecía o aviso.

De nada sabia o Pilatos, inocente do envio da carta. De nada sab.a o
Delgado, homem honesto e velho de mais para se meter em aventura.

Muito tempo se demorou ainda o Cartola a desafiar o Delgado, que,
cautelosamente, evitou que os ossos se lhe ·desmandassem dentro da
pele que há tantos anos o cobria.

Perto das cancelas, dois homens riam a bandeira desp=eqada.O
Joaquim Reis, dono do quiosque, e o Zé Franco, o dos banhos quentes
e da caldeirada bem regada pela melhor pinga, saboreavam o prazer
duma brincadeira, onde entravam o Cartola. o Delgado e o Pilatos. com
a agravante de que os dois últimos viviam numa antiga e permanenta
inimizade pessoal.

Muita gente se junta ·na santa Intenção de acabar com a desordem
ou de se rir à custa dela, até que o Cartola. na falta do réu que pretendia
justiça, recolheu a casa com o instrumento de tortura que a sorte impediu
que caísse nas costas dum inocente.

Algum tempo se passou ·e a verdade surgiu com o conhecimento
verdadeiro de que .a filha do Cartola tinha realmente fugido, mas raptada
por influente político do tempo, com quem, durante muitos anos, fez
uma vida, se não legal, pelo menos honrada, deixando bom nome de si,

Mais um episódio da vida de Espinho de outros tempos, com parti
cipantes que já não são deste mundo, mas que ainda lembram quando
se fala dos velhos tempos duma terra que principiava o seu progresso
e o continuaria numa cadência que não tem fim.
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7- OTI CAPANTE

Tudo é moderno nos modernos tempos que passam. O ronceiro
carro de cavalos deu lugar ao avião a jacto e as :bombas de S. João
quase se sentem enverçonhadas perante a sua irmã atómica. Tudo se
sirnpnfica e por si •se cornpüca e não tardará que os cinemas sejam
dotados de sistema radar, para serviço pessoal e lntransrnisslvel dos
espectadores assim poderão, com toda a facilidade de modernismo, dar
caçada a qualquer pulga mais incómoda, sem desviar os olhos da Loló
ou da Sofia. Abençoado progresso que veio rpôr mais torto este mundo
onde já ninguém se entendia, quando poucos sabiam ler, escrever e
somar até dez.

Hoje, quer na conversa, quer na escrita, está tudo cheio de palavras
estrangeiras, que só nós compreendemos. pois que na oriqern, se não
significava o contrário, não dizem, pelo menos, o que nós diríamos com
palavras portuguesmente nossas.

Há já Institutos para cada um saber qual a sua vocação, e a dar
resultado, nunca mais se verá um sapa·teiro a tocar rabeca. Antiqarnente

não era assim, e cada um seguia o que mais the desse na real gana,
servindo-nos, para hoje, o edificante exemplo do Ti Capante. de sua
graça Francisco de Pinho Branco Grosso Capante, natural de Espinho,
senhor dumas ricas barbichas e da sua carapuça, como no tempo se
usava.

Era vareiro o nosso homem e por isso, começou na faina da pesca,
tendo acabado pelas ruas, com uma sachola e uma g·iga,arranjando uns
tostões e auxiliando as donas de casa no tratamento dos crave.ros.
Mas isto era necessidade e não vocação. que isto tinha ele e como
ninguém: era o Ti Capante um mestre a roubar galinhas. Jantarada que
houvesse, lá ia ele, alta noite. visitando os quintais e pondo à prova os
seus raros méritos. Não vá leitor julgar que isto de ir às galinhas está ao
alcance de qualquer mortal, pois tem a sua técnica e bastante sabedoria.
Não basta levar um saco, mas também é ne1:essáriosaber deitar-lhes a
mão, e num instante prender-lhes o pescoço debaixo da asa, pois de
contrário farão barulho e o dono pode acordar.

Assim andou o Ti Capante enquanto as pernas não se neqavarn a
saltar o muro ·e respondiam lestas quando o dono acordava e vinha à
janela ver o que se passava, O homem envelheceu e já passava dos
setenta . .O inverno fora pesado e o mar pouco dera, e quando o mar
não dá a fome aperta como qrilheta de condenado. Ainda se houvesse
sol, uma barrigada pela hora da sesta quase fazia tão bem como uma
tigela de caldo, mas até o sol' era um cão, como o mar que o tinha visto
nascer.
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Uma tarde, ao cerrantinho da noite, o Ti Capante ia pela Rua do
Cruzeiro, em direcção a casa, onde nem sequer o esperava um magrn
caldo de coives. Embrulhado no velho varino, pensava na sua miséria
e na fraqueza das pernas que já não serviam para saltar os quintais.
De repente, um canto muito seu conhecido despertou-lhe a atenção na
pessoa e figura dum galo que orqulhosarnente erguia a sua voz, acompa
nhando o sol que se sumia no horizonte olhou-o cheio de. saudade e
e os seus oassos amorteciam na visão tentadora daquele galo, com os
esporões a apontar, e a sair duma janela para os dentes já meio aprode
cidos do Ti Capante, que tão triste seguia o seu caminho, no fim do
qual só o esperava a fome.

Depressa tomou uma resolução, já que nem viva alma via aos
portais. A fome criou forças e de duas passadas, as suas mãos apossa
ram-se da presa que seria a vitima inocente daquela barriga desejosa
e faminta. Mas não foi tão lesto como antigamente, conseguindo no
entanto meter o galo debaixo do capote e alargar o passo.

Por desgraça, o galo, se não cantou três vezes como o seu ante
passado que acusou Pedro de negar a Cristo, piou o suficiente para
dar alarme. A dona, ao dar pela falta do galo, congeminou loqo do
mau encontro, ao ver o Ti Capante que se afastava muito apressado.

A mulher seguia-o, chamando-lho ladrão e clamando pelo galo,
enquanto ele neqava e seguia a Rua do Cruzeiro abaixo. Mais gente
se juntou, e pelo conhecimento do passado, todos acusavam o Ti Capan
te, como se à transparência vissem o galo por debaixo do varino. Eram
muitos e não podia avançar. que não lho permitiam os mais animosos.
Fugir era já impossível e só uma ideia genial o poderia salvar das iras
do povoléu. Então, no meio da rua e com ar teatral, o Ti Capante abriu
o capote. Perante a sua fingida surpresa o galo caiu.

O ladrão olhou-o espantado e numa explicação, que ele achava
muito natural, as suas palavras foram rápidas e concludentes:

- Olha que estipôrl onde se veio epoiser para compremeter um
home? ...

E seguiu solenemente, como se levasse consigo todas as bem
aventuranças deste mundo. Assim acabou o Ti Capante como ladrão
de galinhas.

Não teve festa de despedida, mas aguentou os dichotes da rapa
ziada durante muitos anos.
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8 - OS BAILES DA «SEMEA»

Há uma boa trintada de anos que se inventou uma coisa que não
é de todo desagradável: dançar e comer. Por volta da meia-noite
era servida uma coisa que tinha vários nomes, mas que no fim não
passava duma comedoria para confortar os estôrnaqos e ganhar novos
alentos para o resto do baile, que geralmente durava enquanto houvesse
dançarinos e comida. Tinham estas coisas uns nomes estranqeiros.
mais ou menos espampanantes, que ninguém compreendia mas que se
pronunciava com enfase, como a dar a impressão de que se tinha andado
com eles na escola.

A moléstia também chegou a Espinho, como não podia deixar de
ser, e vá de organizar essas coisas a que chamavam elegantes. Mas o
sol quando nasce, é para todos, e os probes também se ju·lg·aram com
direito à vida, assim se explicando a maneira como nasceram em
Espinho os «Bailes da Sêmea», com fama nacional e até mesmo
além fronteiras.

À falta de croquetes, pasteis, rissóis, timbais e outros comestíveis
que tais, servia-se sêmea com queijo e laranjada, onde entrava vinho
branco e mesmo assim não era à vontade do freguês, que o dinheiro
da inscrição não chegava para que se comesse à medida da tripa. A
fartura não seria muita, mas dançava-se com alegria e sem precon
ceitos de maior, mas respeitando-se decência e compostura.

O elemento feminino era geralmente constituído pelas elegantes
do Bairro da Mata, com os seus pergaminhos um pouco prejudicados
pelo perfume penetrante que escorria das canastras com que honrada
mente ganhavam a sua vida. Eram limpas ·e honestas as vareiras, com
a sua casinha bem ordenada, as suas limpezas muito em ordem, até com
uma certa vaidade.

Em vários locais se realizaram os «Bailes da Semea» -e muito
tempo funcionou na Rua 4, junto a uma casa de venda de bebidas
pertencente a Bernardo Duarte Ferreira, que foi Zelador da Câmara.
Todavia, há que lembrar o organizador da maior parte. dessas festanças
e doutras. ·~ .

Chamou-se Manuel de Jesus Ribeiro e pela sua verdade o homem
dos sete ofícios, desde empregado dos Correios até sinaleiro, tendo
sido até comandante duma corporação de bombeiros num concelho
vizinho. Tanto organizava bailes como cortejos e em tudo pôs o melhor
do seu entusiasmo, para acabar pobre.

De todas as frequentadoras desses bailes, uma brilhou ·a grande
altura, dela se lembrando ainda a que foi a mocidade de então. A
Guida Cabeleira era uma respeitável moça, de estatura invulgar e com um
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rosto comprido que nada devia ,à beleza. Preferia dançar descalça, mas
como a decência mandava que se usassem uns sapatos, ela lá conse
guia meter os pés numas coisas que podiam servir para caixões de
crianças. Podia o seu par calcá-la à vontade que ela não o sentia e não
poucas vezes carregava com o seu par em cima dos próprios pés.
Mas todos a respeitavam, como se tal se houvesse convencionado,
sem a ridicularizar no ar sé.Io que tomava não permitindo que a dimi
nuissem, antes tomando um ar senhoril que todos aceitavam.

iEra filha do velho Marinhâo, que deve ter sido um precursor duma
grande descoberta, pois que, muito em antes de aparecer escrito
pelas paredes, já ele sabia que «beber vinho é ajudar 'Um milhão de
portuqueses», não sendo, por vontade dele, que o vinho azedava nas
pipas. Além disso, estes bailes tinham, de vez em quando, um con
curso de tanqo, com uma benqala de castão de prata para o vencedor
e uma aliança para o seu par.

Que nos lembre, um dos vencedores da bengala é hoje médico
em Espinhe e foi no seu tempo um dos melhores dançarinos da nossa
praia. O elemento masculino destes bailes reunia toda a boa rapaziada
de Espinho, ·e poucos serão os que tendo vivido nesse tempo, não con
servem gratas recordações dos «Bailes da Sêmea».

Parece que não voltarão mais esses bons tempos de Espinho, onde
a mocidade se divertia e se sabia divertir dentro do melhor respeito.

Tudo vai mudando e se vai esquecendo, desde o branco do Júlio
às iscas do Justino, passando pelas saborosas caldeiradas que deram
lugar a pratos finos que não sabem ao que são, mas sim a coisas
que não sabemos o que é.

Recordando os bailes da Sêmea, lembramos um pouco do Espinho
antigo, de que tanto há que contar, quando isto tudo era mais vareiro,
mas que nos parecia mais belo e mais nosso!

.!

9 - O TI TARECO, O ZÉ DA MANCA E OUTROS•
Nem sempre as terras se orgulham das suas figuras do passado,

pela simples razão de que o mundo as viu deslocadas do meio ambiente
em que se viveu,

No entanto, Espinho teve os seus simples, que estimava e lembra
ainda,

Figuras de ontem, que passaram com a sineta do Ti Tareco,
quando de rua em rua, anunciava à população do velho Espinho que
um nosso irmão passar-a a melhor vida.
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E o Ti Tareco, se o finado ganhara os bens do Céu pela troca
dos muitos que deixara na terra, segredava aos mais íntimos que o
enterro metia pada e vinho.

Com o andar dos anos e da civilização, também 01 queijo entrava
na ementa, mas só para os mais ricos que nesse tempo ainda era
a:tigo de muito luxo.

Bons tempos esses, quando a morte dos ricos interessava a todos,
que se mais não herdavam, ao menos se consolavam à saúde do morto.

Muitos se lembram do Zé da Manca, segundo parece nascido
para os lados de Penafiel e abandonado perto da Capela da Senhora
da Ajuda, a primeira de Espinho e mandada construir, em cumprimento
de promessa, por uns galegos em perigo nas ondas do mar.

Devia ter uns seis anos ·e foi levado à pia baptismal pelo consi
derado farmacêutico Resende e Rosa Escolástica, que foi a primeira
pessoa a fabricar doces em Espinho e daí a família dos Doceiros.

A ela se deve o fabrico do pão diário, pois vinha uma vez por
semana. do Porto, numas cestas que um burrico carregava.

Agasalhou-o a Tia Maria Manca e daí lhe veio o nome atravessando
com ele mais que uma geração.

Era bom o pobre Zé. As suas manias eram conhecidas e ninguém
lhe levava a mal que quisesse sair unicamente pela porta de onde
havia entrado.

Calcorriou a estrada de Espinho para Matosinhos e muitas vezes
levava recados ou dinheiro das gentes vareiras. fazendo assim o único
correio usado por eles. •

Esmolas, só as aceitava de dez reis," chegando a ir, onde fosse
necessário, trocar o dinheiro para devolver o sobrante ao benfeitor.

Arrastava os pés pelas ruas e sempre pelo centro, que a esse
tempo não havia o perigo dos automóveis.

Quando tinha fome, penetrava nas casas conhecidas e pedia pão,
caldo e vinho. Sendo um simples, era apreciador do belo e se alguma
pequena deixava lobriqar um dedo de perna acima do tornozelo. a sua
apreciação era concludente:
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O Zé da Manca
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- Perninha boa! Perninha boa!

Pobre do Zé da Manca, se agora vivesse, com a moda das saias
curtas. Ou talvez não, que o belo só o é verdadeiramente quando é
raro ... Assim viveu e acabou por morrer no agasalho dum alpendre
de Anta.

Teve funeral de rico, ele que sempre fora um miserável. Uma urna
cobria o seu corpo que o carro dos Bombeiros conduzia, acompanhado
de várias confrarias ~•

Ficou no cemitério de Espinho, nesta terra que fora sua em vida
e que o cobria na morte.

*
* *

O .Julinho, sempre baboso e bem disposto, alegrava Espinho com
os s·eus ditos alegres, e quando havia festa, era certo e sabido que
o Julinho i·aà frente da música com o seu ar saltitante, calças incerta
mente arreqaçadas e cachimbo ao canto da boca, que uns poucos
dentes podres seguravam.

As suas respostas prontas e simples a muitos alegravam, e nem
sempre primavam pela decência, o que todos desculpavam e com obri
gação, pois só as ouviam quando o provocavam.

A D. Margarida Pires, mais conhecida por D. Genoveva. fora em
tempos cabeleireira em Lisboa e ufanava-se de haver penteado a
Rainha Senhora Dona Amélia e a esposa do Conselheiro José· Maria
de Alpoirn.

Apesar da sua loucura, ainda mostrou o seu saber nalguns pen
teados que f.ez em Espinho, no tempo em que a cabeça duma senhora
mais parecia uma regueifa de pão de ló com montes de fios de ovos
em cobertura.

Hoje, tudo seria mais simples. Bastava que fosse a Paris de França
e penteasse as cabeças como quem rapa um carro de mato. Poderá não
ser tão bonito, mas é mais prático, pelo menos com o contraste com
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o antigo, quando um cabelo branco era o primeiro desgosto, ao con
trário de hoje, quando os cabeleireiros se antecipam à natureza.

Vivia a D. Genoveva numa casinha da Rua 21, esquina. da Rua 12
e acabou na alquilaria do Pires, que a zurzia com o chicote quando
ela desbaratava os seus haveres com um qualquer que 'tivesse o desca
ramento de lhe dizer que era o revisor Matos, aliás imaginário, mas que
ela supunha ser a sua grande paixão.

Assim se lhe foram as joias e veio a acabar na cocheira do Pires,
no meio da selvagem deste e talvez dos olhares ingénuos dos obedientes
cavalos.

* *

O Alfredo Covas, mais conhecido pelo Nabiça, era natural de
Grijó e fazia uns discursos muito a seu jeito, que geralmente acabavam
pela perqunta de que «se não havia um tostãozi.to para o Covas».

Dava-lhe um jeito na flauta. alegrando-se todo quando lembrava
ter tocado na estação à passagem do Senhor D. Carlos, e as lágrimas
bailavam-lhe pela face quando trauteava a músiva que só a morte lhe
fazia esquecer. Era mais ou menos trolha de profissão e assim foi
vivendo, tendo morrido já de certa idade .

•
• •

O sr. Manuel da Lebre, sempre filósofo no seu chapéu de palha e
pés descalços e respos·ta sempre pronta quando custaria um periquito
no Brasil ...

Desculpe o leitor não podermos reproduzir a résposta.

Passeava Espinho com a indiferença de quem vivia num outro
mundo.

O Manuel Brasileiro, que viveu a dizer que o Brasil era todo dele e
afinal não passou de Espinho onde nasceu, viveu e morreu sem ·inco
modar ninguém.
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*
* *

A Emília, conhecida pela «Cruz e água benta», com cruzes de
pano a cobrir toda a roupa e fazê-las no chão com prego ·e mesmo
nos soalhos das casas onde entrava, ou nas portas, o que muito
arreliava os p:-oprietários. Em hora louca, passeava todas as ruas e
sempre bastante limpa e lavada.

*
* *

A Rosa Torta vivia com a irmã e um filho para os: lados do Mocho.
A roupa apodrecia-lhe no corpo e dormia no chão da terra, empenhando
as cobertas quando lhas davam.

Se o leitor conhece alguém muito imundo pode crer que a Rosa
Torta ainda o era mais. Tinha, no entanto, a presunção de ser muito
limpa, e a respeito do filho, costumava dizer:

- O meu filho é muito nojento! Não come em casa de ninguém.

E lá seguia orgu-lhosamente, nas suas vestes às tiras e às vezes
até sem forma de coisa d€ vestir. Morreu, como viveu, na porcaria
e na miséria.

*
li< *

Eram simples mas estimados, deles ·se lembrando ainda os oue
viveram uma geração que vai passando -iduma conta que não é b~m
lembrar ...

1O - OS PASSOS DE SfLV ALDE

Está provado que não há nada como uma festinha para divertir
o povo. Desde a barraca dos robertos até à festa de arraial, tudo serve
desde que seja alegria e sirva para passar alegrement·e os tristes dias
desta vida. O povo de Espinho não foge à regra, antes a excede com
o seu temperamento salgado das águas do mar.
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Parece men·tira, mas é verdade que a cerimónia triste dos Passos
de Silvalde era uma alegria para o povo de Espinho. Noutros tempos,
não sabemos nem ousamos de saber se bem se mal, as festas tinham
um sábado de véspera e os Passos de Silvalde também a tinham. Lá
ia Espinho inteiro em rornaqern, senão ·em romaria, estrada fora, que o
caminho 1eracurto e bom de passar.

Noite fechada, apareciam os farricocos a dar as sete passadas
do estilo, beijando o chão de onde em onde. Todos vestidos de preto,
com um grande capuz, pareciam, na realidade, uns «tarricocos».
Depois a velha cerimónia da Procissão da Peni·tência e, na Capela,
o Sermão do Encontro.

O tema era sempre o mesmo e nem sequer o palavriado variava.
Quase sempre o Abade da freguesia, o simpático Padre Alberqaria
que o povo conhecia por Ferramenta, anunciava ter recebido um tele
grama do padre pregador, anunciando a impossibilidade da deslocação
e por falta deste anunciava ao povo que iria ele próprio falar-lhe sobre
os grandes padecimentos de Nossa Senhora e apresentar-lhe o Divino
Filho.

O povo ouvia com todo o respeito e no fim alguns mais sequiosos,
vinham molhar as goelas na loja do Ti Domingos Caixeiro, que para
esses dias tinha um pingato do melhor que havia. Por volta da meia
-noite todos debandavam e a estrada enchia-se novamente do povo de
Espinho que voltava às suas casas.

No Domingo, depois do almoço, todos ou quase todos voltavam a
ver a procissão e ouvir o sermãozinho. Apreciavam as paisagens e a gar
ganta da «Santa Verónica», figura sempre feita por uma rapariga de
voz melodiosa que ·a música acompanhava o melhor que podia. Volta
va-se a cumprir o preceito do vinho, às vezes cortado com uma [aran
jada e açúcar, para abater o alcoo! e ser mais docinho.

A volta era pacata, até que um doido, no: Cote iro da Areia, quiz
fazer travessuras com a folha de uma tesoura. Foi grande o borborinho
e, se bem nos lembra, parece que não foi estranho o estampido de
alguns tiros que naturalmente fizeram es·tragos. Por isso e pela proibição
das vésperas, foi-se acabando a romag•em de Espinho, estando hoje
resumida à festa de Domingo, e com procissão e sermão, mas de dia.

Os vareiros tinham o seu fraco por os Passos de Silvalcte. Era
hábito, nos sermões de Penitência, o pregador incitar o povo ao choro,
pelo que, a certa altura, procuravam do púlpito como contraregra coman
dando a cena,
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Um dia, quando um casal de vareiros escutava, atentamente, a
voz do pregador intimou como se recebesse essa ordem do Céu:

- Chorai, povo de Silvalde!

O sudário de martírios tinha sido longo e a vareira vivia ia os
horrores do medo do Inferno. A voz do padre tinha sido uma ordem,
e mais que ordem mandava a sua mágoa por ·tais sofrimentos. Um choro
convulso lhe removeu as arcas do peito, marejando-lhe as faces das
lágrimas mais sentidas.

Nisso atentou o vareiro, mas nem por isso se enterneoeu. Real
mente que tinham elies que chorar, se o pregador só mandara aos de
Silvalde? ...

Não se conteve o bom do vareiro e numa sacudidela mais rude
increpou a mulher.

- Não chores, cadela, que é só com os de Silvalde.

A vareira calou-se. Realmente era só com os de Silvalde ... Mas
o pneqador não se calara, que ainda não tinham acabado os martírios
do Senhor.

·E quando os algozes lhe puxavam desabridamente o Seu Santo
braço, lacerando com o cravo a santa mão. o pregador foi mais
sublime.

De braços abertos, clamando conta os miseráveis assassinos, a sua
voz foi ainda mais forte:

- Chorai, povo todo! Chorai!
En·tão o vareiro, numa cotovelada mais forte a num choro sentido,

int.mou:
J

-· Chora agora, cadela! Asara temem é com nós!
E choraram os dois. .•..

11 OS ALQUILADORES DE ESPINHO

Quem hoje desce a Rua 19 e vê quinze automóveis alinhados à
espera de freguês, não faz uma pequena ideia do modo como antiga
mente se fazia transportar quem tinha dinheiro que chegasse para
poupar as pernas e as solas das botas.
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Evidentemente que nos referimos às velhas botas de elástico de
biqueira rombuda, que, além do mais, servia para silenciosamente mos
trar aos meninos que era preciso estudar, senão ...

Mas isto pertence ao passado, quando não havia rapazinhos
tediboie nem meninas sulfamidas, antes se ouvia a frase consagrada
dos pais aos filhos:

- Olha que se não estudas. ponho-te a trolha, com a tábua da
cal à cabeça!

Mas tudo mudou, graças a Deus! A biqueira da bota deu lugar à
mais inteira liberdade e dizem que, por isso, o Mundo vai muito melhor.
Assim seja!

Os automóveis de hoje tornaram o lugar dos carros de cavalos,
alegres no seu trotar compassado.

Em fins do século passado, veio para Espinho, de Ovar, o alqui
lador Loureiro que, com o seu colega Pires vindo de Oliveira de Aze
méis e aqui também estabelecido, tinham duas alquilarias bem mon
tadas para o tempo.

Mais ou menos, o material rolante de cada uma delas, compunha
-se de dois «char-à-bancs», puxados a três cavalos e de catorze lugares,
dois «Iandaus» de quatro lugares e duas portas, com capote de abrir.
três «Coupés» fechados, três «vitórias» com meia capota de abrir
e algumas «charretles» para transportes mais baratos.

Perto do cocheiro, cabia mais uma pessoa, que geralmente era
aproveitado, para os servos ou para os mais novos.

À manjedoura uma dúzia de cavalos esperava a vez, menos nos
dias de festa ou tourada, em que quase não h.avia tempo para comer.

Os fretes não eram caros, pois uma ida e volta aos Carvalhos cus
tava dois mil reis nos carros de quatro lugares e quatro mil reis nos
qrandes.

Um frete à Vila da Feira custava cinco tos·tões e dez mil reis a
Arouca, com ida num dia e volta no outro.

Além dos alquiladores Loureiro e Pires, também havia o Ti Joa
quim do Gago, o Carrelhas, o Quintas e Sameiro e outros mais
modestos.
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Ü•S carros de cavalos foram dando lugar ·aos automóveis, sendo
o primeiro, de aluguer, um marca Berliet, de Joaquim Brandão, muito
conhecido em Espinho pelo sobrenome de «Ideias».

Quando aparecia um freguês, era um martírio para dar à mani
vela, € nem sempre acontecia que aquilo andasse, com evidente alegria
dos cavalos de carne e osso, que ainda por muito tempo se julgaram
pessoas superiores.

Uma noite, altas horas, alguém pediu na Alqu·ilaria do Pires um
carro para transportar um doente a Paços de Brandão.

Estava de serviço o Ideias e vá de preparar os cavalos e acender
as lanternas, que a noite estava escura como breu.

Lá foi até à morada que lhe indicaram e esperou na boleia muito
embrulhado no seu varino e na manta, que o frio era de estarrecer.

Quando tudo estava pronto e lhe disseram o destino, lá foi ele,
animando os cavalos mas não lhe permitindo g ande velocidade. paro
não incomodar o paciente.

De vez em quando, perguntava se tudo ia bem, mas, porque fosse
um pouco surdo e supunha não ouvir a resposta, continuava julgando
tudo pelo melhor.

Chegado ao destino, onde já esperavam o carro apeou-se e abriu
a porta, quando um morto lhe caiu nos braços.

Então lhe explicaram que já assim tinha embarcado, mas não
houvera quem tivesse coragem para o acompanhar, pelo terror que a
todos incutia o acompanhar um morto em noite tão escura, mas assim
se tornara necessário que o funeral se fizesse em Paços de Brandão
sern dificuldades burocráticas.

Nas curvas do Engenho Velho, sernprer lhe parecia ver sair mortos
detrás das árvores, e foi num galope sequido que os cavalos regressaram
é• Espinho.

Quase ficou sem fala o Ideias e depois confessava que nunca
tivera tanto medo como na volta.

Bons tempos, quando a rua se enchia de carros e ali ficavam
o dia inteiro à espera dos clientes.

Ao estalar dos chicotes, sucedeu o roncar dos automóveis, mas
ainda há quem tenha saudades do trotar certo duma boa parelha de
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cavalos. Era bonito, sobretudo em dia de tourada ou do Senhor da
Pedra, com os animais todos empenachados.

Para casamentos ricos, o carro dos noivos vinha do tintureiro
de Gaia, todo afivelado de branco e com almofadas de seda. Os cavalos
brancos eram da praxe para esta cerimónia, além da cartola e libré para
o cocheiro.

Ainda se usavam os confeitas e grandes jantaradas com cozido
à portuguesa, sem bolos de noiva, mas com doces que chegavam e
sobravam e até não parecia mal uma ou outra carraspana, mas tudo era
pela saúde dos noivos, para que fossem muito felizes e tivessem muitos
meninos,

Como tudo tem mudado, leitor amigo! Até nas bebedeiras! Ant:
gamente, o culpado era o último quartilho, enquanto que hoje, «foi o
champanhe que era bestialmente bom».

E assim se irá vivendo, até quando Deus quiser.

12 - O LARGO DO ANJO

Antigamente Espinho tinha a alegria própria das terras pequenas,
sem grandes casas de espectáculos mas com os divertimentos que
todos faziam por arranjar, para si e para os outros.

Muitas vezes, e à falta de melhor, o Largo do Anjo, lá muito

dentro do mar, era cenário de desordens entre os seus mo-adores
com troca de bordoadas de cegar e a exibição, por parte das vareiras,
dos dotes físicos que normalmente deviam andar recatados .

s
Um arre.piar mais forte de cabelos e umas palmadas bem esta-

ladas nas próprias partes carnudas, eram uma exibição folclórica mais
divertida que muitos programas de televisão. :

Em véspera de Natal, com os estômagos bem comidos e melhor
bebidos, a rapaziada dava-se ao prazer de atravessar a porta da igreja
antiga com os barcos que carregavam da praia, arrastando com a
maldição das beatas e dos crentes que procuravam a missa primeira.

Todos gostavam de fazer uma partidinha. Na Rua Formosa vrva
o Marques, (alfaiate de profissão e com uma respeitável marreca e
coxo de uma perna).
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Ali vivra em permanente desordem com a respeitável consorte, a
quem o povo chamava Marquesa, por ser mulher do Marques.

Não primava a Marquesa, segundo consta ao tempo, pela mais
absoluta fidelidade conjugal e das desavenças com o marido lhe
vieram alqumas cicatrizes que ao que se dizia, marcavam a passagem
da navalhita que o Marques gostava de exibir como instrumento
cortante.

Pelo seu físico e pelo amor aos copos era o nosso homem vítima
de algumas partidas e vá de lhe roubarem um gato de estimação
que depois de esfolado pa.ecia mesmo um cabrito.

;E já que parecia, toca de o mandar assar para uma taina, e foi
solenemente convidado o Marques.

O homem comeu que se regalou e bebeu pela medida grande,
mas quando de volta a casa deu pelo desaparecimento do gato, juntou
este facto a uma pele que tinha visto no tasco onde a função se fizera
e que agora lhe parecia ser a do seu bichano.

Deu por paus e por pedras e muitas vezes abriu a navalha pa a
vnqar tão grande afronta, mas por aí ficou com receio de não levar a
melhor, que os parceiros eram duros.

Durante muitos anos o Marques se irritava quando alguém, por
maldade, lhe soltava um intencional MIAU.

13- O AUGUSTO SAPATEIRO, O COVAS E O RICO CHICO

No Café do Serra, onde hoje é a Marisqueira, havia uma sala de
jogo onde se ganhava e perdia. Claro que quem ganhava era o dono
da casa e como· os lucros eram reqularesz tinha um trio de consagrados
mestres para animar as artes.

Ao violino, o Aúgusto Sapateiro, que no verão trocava o ofício
que lhe dava o nome pelo de regente e executante duma orquestra
que. se não valia pelo que tocava, tinha o seu melhor valor no ânimo
com que todos pretendiam fazer daquilo uma coisa d·e jeito.

Nas cordas da viola o Rico Chico pretendia fazer uns trinados
que, se não saíam melhor não era porque ele não fizesse por isso.

Na flauta pontificava o Alfredo Covas, conhecido nos meios musi
cais e na arte de trolha por Nabiça.
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Tinha uma perna mais curta que a outra e este defeito lhe viera
duma aposta de um litro de vinho para se equilibrar no cimo dum
escadão.

Pelos vistos, o escadote falhou e uma perna partida substituiu o
litro do rascante.

Uma noite o Augusto e o Nabiça pretendiam homenagear o Rico
Chico e mandaram fazer três pastelões de ovos com chouriço na tasca
da Pinheira.

Começada a função o Rico Chico atirou-se de alma e dentes, mas
depois de muito rilhar verificou que no pastelâo que lhe destinaram,
criminosamente lhe haviam substituído as rodelas de chouriço por iguais
feitas de rolhas de cortiça.

Foi um barulho dos diabos e até se falou em resolver o caso
à faca, mas uns quartilhos bem bebidos conseguiram a paz.

14 - ANTÓNIO FRANCISCO ALVES - O PARDAL

António Francisco Alves foi nado e criado nas cercanias de Bra
gança. Por ali se fez rapaz, correndo tragas acima atrás dos rebanhos
que geralmente procuravam o melhor restolho nas terras ceifadas
do trigo e nos rebentos mimosos do aromático rosmaninho que desa
brochava.

Não e-a, no entanto, o nosso António homem para morrer naqueles
ermos, que embora exaltado pelos poetas pelo seu eterno bucolismo,

nem por isso deixa de ser enfadonho e monótono para quem lá espera
acabar os tristes dias.

Vai daí, ao saber que uma terra, chamada Espinho se alindava
para um risonho porvir, um sonho o avassalou a ponto de descer os
montes procurando a frescura das águas do mar.

Talvez pela prática adquirida em tosquia de mansas ovelhas pensou
fazer-se barbeiro e se bem o pensou melhor o fez.

Não fugiu à reg:a dos velhos Fígaros e tanto escanhoava o cliente
como lhe aparava os calos ou tratava dos dentes e, não sabemos
porquê, ficou a ser conhecido em Espinho pelo sobrenome de «Pardal».

Foi estabelecido na Rua 19, na casa onde é hoje ( 1961) a Con
feitaria Sameirinho. Naquele tempo Espinho, principalmen·te no inverno,
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era o que se pode chamar uma terra do «lá vem um» e ainda se não
usava, no barbeiro, chamar pelo «senhor que se segue».

Geralmente não se seguia ninguém e havia que esperar um bom
pedaço para que outro viesse.

No entanto, não era o Pardal homem que, de braços cruzados,
esperasse que os fregueses o procurassem, antes ele ia à cata deles.

Enquanto os caçava, o aprendiz esperava à porta, não fosse aparecer
alguém e não haver quem chamasse mestre Pardal.

Nesse tempo a estação de Espinho-Praia era um monumental
edifício de pau de madeira, pouco pior que a actual. Deus a conserve
por muitos anos, pois assim se pode provar que Espinho cresce e se
alinda mesmo no desinteresse dos que tinham obrigação de acom
panhar em progresso que altamente os beneficia.

Ali os passageiros esperavam pela saída do comboio que nem
sempre primava pela ·tabela. Manhã cedo, lá ia o barbeiro Pardal na
mira de um cliente e uma vez reparou que um individuo trazia a ba.ba
crescida.

Logo ofereceu o seu maravilhoso préstimo, mas o passage·iro
objectou que não havia tempo, até que o mestre lá o convenceu. Galga
ram a curta distância e uma ensaboadela como mandam as regras
tornou macia uma barba de semanas.

Feita esta, de risca ao lado e poses na cara. o Pardal notou que os
dentes careciam de uma limpeza e que havia tempo. Acabada que foi
esta, os seus olhos de artista descobriram mais que havia um dente
cariado, mas que bem chumbadinho ficava excelente.

O tempo chegava, que o artífice era lesto e o que é certo é que
o freguês anuiu depois da garantia de não -perder o comboio.

Terminado que foi o serviço, o rejuvenescido cliente esportulou
dois tostões que descontado um pataco pela barba, dava oito vinténs
para a beneficiação da dentuça.

Os anos, bastantes s·e passaram e conhecemos o cliente ocasional
do mestre barbeiro que, com mais de oitenta, contava nos poucos
dentes que lhe restavam, o chumbado pelo mestre Pardal numa manhã
de Outono, enquanto esperava pelo Vouguinha.

Aventuras amorosas levaram para longe de Espi·nho o Pardal e a
sua arte, que seria hoj·e de pasmar mas que nesse tempo era natural,
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até mesmo as consultas de médico que geralmente não passavam dum
conselho para uma sangria feita com sanguessugas no conhaço do
doente.

Assim se afastavam os humores doentios e quando o cliente ia
desta para melhor, nunca era culpa do mestre barbeiro mas sim dum
«ar que lhe deu».

1É certo que muito se tem mudado, mas também o é de que ainda
se cura o flato com um cházinho de era cidreira.

Faz bem ao nervoso e, pelo menos, não faz mal a nada. lsto se
fazia ontem, e hoje se considera ridículo, mas daqui a cinquenta anos
escreveremos sobre o que se pensa do que hoje se faz.

15 - O JOÃO SAGREDA

Nem todos poderão, com inteiro conhecimento, remar no tempo
até ao Zé Mendes, canceleiro da C. P. na Rua 19 e a mais perfeita
rabugioe que Deus ao mundo prantou. Veio depois o Cara de Gato,
com o seu velho capote, que em nada lhe ficava atrás.

É verdade que eram muito malcriados mas abriam as cancelas
quando era preciso. Hoje não o serão tanto, mas em compensação
abrem umas portinhas com uns pomposos letreiros de «entrada» e
«saída», mas por onde muitas vezes, se torna num martírio o conseguir
espaço para meter o corpo.

Os vareiros, quando o mar não dava sardinha, vinham esperar os
comboios para ver w alguém queria que levasse a mala. No entanto,
quando o freguês regateava e não dava o que eles queriam, a resposta
era pronta e concludente:

- «Ohl Dois 'stões p1ra levar a mala! Num bê-me! Lebe-a bornecê!»

E viravam as costas como se tivessem respondido em nome do
próprio Universo.

Alguns mesmo se aclimataram aos serviços nos hotéis e restau
rantes, fugindo aquela afirmação que os vareiros só sabiam tirar tacos
de pinheiro e ir ao mar.

O João Sagreda trabalhava no velho «Chinês» e tanto ajudava
na cozinha como nos outros serviços. Ao balcão do Café, o Joãozinho
olhava pela vida da casa e arrecadava os dinheiros da Câmara da qual
foi norrredo tesoureiro depois dum interessante processo movido ·a
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António Marques Hespanha que até aí acumulava as funções de Rece
bebor da Fazenda Pública e da Câmara. Politiquices do tempo, mas
com o seu quê de interessante para ser contado depois de trinta anos.

O Fernandinho, chefe da casa, dirigia o Grande Hotel e muitas
vezes ajudava na gerência do «Chinês».

Entre o salão da· café e a cozinha havia um compartimento que
tinha servido a restaurante e por este nome ainda era conhecido. Deste,
uma porta dava para :â cozinha e foi justamente por ela que o Fernan
dinho entrou quando o Sagreda empinava, com todo o diâmetro das
suas goelas. um grande púcaro de leite, que deveria ter nada menos
de dez litros.

Estava de costas o velhaco do Sagreda e por nada deu quando
a voz do Fernandinho se fez ouvir:

- Oh ladrão, que me estás a beber o leite!
Não se desconcertou o maroto do Sagreda; negar o delito era

impossível, mas já o não seria desculpar-se. Buscou uma resposta e o
raciocínio foi pronto:

- O Sôr Fernandnhol Isto é leite? Parecia-me auga, o estipor e
sau-rne leite. Eu nem gosto de leite ...

E num gesto de nojo, julgando com isso completar a desculpa,
atirou com o púcaro cheio do precioso [iquido, que. ao derramar-se,
caiu em cheio sobre o fato do patrão.

Durou segundos esta história que levará muitos anos a esquecer.

História do velho Espinho e dessa boa g€nte do ma-. que nos va:
legando o amor a estas areias que as ondas vão fustigando e que por
muito as termos visto já nos parecem realmente nossas.

16 - FRANCISCO PEREIRA BALONA OU O CHICO DO CARMO

Há cinquenta anos, vrvia-se em Espinho uma vida perfeitamente
familiar. Todos se conheciam e se adregava de aparecer alguém de
fora, todos olhavam com certa desconfiança, até se saber quem era
o sujeito, se é que não era sujeita.

Evidentemente que nos referimos à vida da inverno. sem gentes na
Avenida depois de Setembro. a não ser algum veraneante mais serôdio,
com fartos varinos e as cabeças das consortes muito cobertas com
xailes felpudos, espreitando às portas dos cafés, quando as orquestas
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ainda animavam as casas onde se jogava e que nesse tempo eram
conhecidas pelo nome muito simples e significativo de batotas.

A esse tempo, era estabelecido em Espinho, com oficina de alfaiate,
Francisco Pereira Baiona, mais conhecido por Chico do Carmo.

Viera de Grijó, do lugar do Loureiro, e era pessoa muito considerada
por todos e estimada pelos seus ditos espirituosos e facilidade com que
sempre saía, de dificuldades.

Homem de muito boa e sã religião, não admitia que se brincasse
com as coisas santas. antes recomendava que «Com coisas sérias
não se brinca».

Sempre vestido de escuro e chapéu de coco, a inseparável benga
linha completava um conjunto que um sobretudo geralmente encobria.
De olhos pequeninos e face apergaminhada, raramente deixava de tratar
por ·tu os conhecidos, guardando maior cerimónias para quem ele
entendia que as merecesse.

O «Chinês» era naquele tempo o Café onde todos se reuniam
e é de notar que essas casas não tinham a frequência heterngénea que
hoje se nota. Quase só frequentados por homens, só o Peninsular via
rostos femininos a alegrar o ambiente e ouvir os grandes mestres na
música que por ali passaram.

Depois dos meses das praias, ainda era hábito ficar uma ou outra
casa de jogo a funcionar, pelo menos enquanto a frequência ia apare
cendo. Assim se conservaram as orquestras e se podia apreciar a
verdadeira arte da música, quando o Alberto Pimenta tocava do seu
violino, os acordes mais sentidos re o Luís Antunes mostrava o que,
quando se sabe, se pode tirar dum violoncelo.

Ao contrabaixo, o Antunes tio, de lindas -barbas brancas, punha
os olhos na música e entregava toda a sua alma de conquistador outonal
a um rolinha que abandonou o ninho para lhe +ançar nos braços num
amor pecaminoso.

Tinha sido contrabaixo no velho Baquete e lá trabalhava quando
do incêndio que o devorou com tantas vidas, perdendo ali a ferramenta
do seu ofício, tendo recebido então, de sua Majestooe a Senhora Dona
Amélia, um Contrabaixo que sempre o acompanhou.

Isto era no «Chinês», onde hoje está o cinema do Casino, com o
programa da morte exposto num cartão, à frente do tablado.
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Era, então, Presidente da Câmara, o Dr. Joaquim Pinto Coelho, que
de Mozelos viera para Espinho exercer a sua profissão de médico.
Republicano dos bons, não era a persequição o seu forte, antes a
estima de todos nela recaía, sendo ainda hoje lembrada a sua natural
bondade.

Espinho ficou a dever-lhe grandes benefícios, alguns dos quais,
chegaram ainda até nós, no embelezamento da nossa terra e noutros
que foram sólidos alicerces para obra futura.

Sabe bem lembrar os homens do passado que pelas suas obras
viverão ainda por muito tempo na nossa lembrança, sobretudo aqueles
que souberam dignificar-se, colocando, acima de todas as paixões
políticas, o bem de Espinho.

É sempre hora de se lhes fazer justiça, abatendo bandeiras para
que flutue bem alto o nome e prestígio da nossa terra.

Bem hajam os que deram o nobre e santo exemplo e para a sua
memória, o nosso maior respeito.

Entre todos, lembramos hoje o Dr. Pinto Coelho, que tão cedo
abandonou a vida com a saudade de todos e as lágrimas bem sentidas
dos pobrezinhos que tão acrisoladamente protegera. A sua bondade
não lhe permitia grandes proventos e assim a necessidade duma vida
modesta que sempre levou.

No começo dum Inverno que já vai lonqe, verificou a necessidade
de mandar virar um sobretudo e para tanto encarreqou o Chico do
Carmo.

Os dias foram passando e o frio apertava mais cedo que o costu
mado. Ainda estava aberto o jogo no «Chinês» e, uma noite, verificou,
com espanto, que o seu alfaiate se agasalhava com a peça que lhe
confiara para virar. Falou nisso a uns amigÕs que estavam perto e resol
veu fazer escavacar o Chiquinho do Carmo, em flagrante e abusiva
propriedade do alheio.

Foi-se chegando, e num sorriso enigmático perguntou de modo
a que todos ouvissem:

- Então, Chico, o meu sobretudo?

Não se atrapalhou o nosso homem, que não era para isso. O
pensamento surgiu-lhe como um relâmpago e a resposta foi pronta
e decisiva:
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- Anda-5€ com ele, Sr. Dr., anda-se com ele. Qualquer dia lá
vai ter ....

Todos riram e o Dr. Pinto coelho mais que os outros. Não consta
o tempo que depois levou a obra, mas podemos afirmar que o sobre
tudo seria pago de somenos para a alegria com que contava o médico
que em Espinho era conhecido por «pai dos pobres».
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Augusto de Oliveira Gomes

!
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:

AUGUSTO DE OLIVEIRA GOMES

(l.0 Administrador do Concelho de Espinho)

Augusto de Oliveira Gomes nasceu €m Ovar a 23 de Dezembro
de 1861. De família humilde daquela vila vareira, teve de €migrnr para
o Brasil com a idade de 9 anos.

Ali permaneC€u pouco tempo, pois, por falta de saúde teve de
regressar a Portugal.
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No torrão pátrio empregou-se como escriturá-lo dum cartório
notarial, que foi «sol de pouca dura», pois lhe fica a no esoirito a
nostalgia das terras brasileiras.

Voltou novamente para o Brasil e com o talento e coraqern
que sempre o acompanharam, conseguiu, desta vez, superar as difi
culdades de um clima que lhe era hostil, grangeando meios de fortuna
que o trouxeram de regresso à terra lusa.

Uma vez em Portugal, constituiu uma sociedade com Henrique e
Alexandre Brandão para montagem de uma fábrica de conservas em
Espinho.

Assim os três homens, aproveitando as ruínas de uma antiga
fábrica, a sul de Espinho, fundaram a Fábrica de Conservas de Espinho,
sob a firma «Brandão. Gomes & C.• Lda.» que, no primeiro quartel
do nosso século, era considerada a melhor fábrica de conservas da
Europa, com filiais em Matosinhos, S. Jacinto e Setúbal.

Mas além de grande industrial, Augusto Gomes também foi um
acérrimo defensor dos interesses de Espinho.

Foi figura preponderante e decisiva da «Comissão Promotora
do Concelho de Espinho», juntamente com o Dr. António Augusto de
Castro Soares e José de Sá Couto Moreira, que em Lisboa conseguiram
do deputado, Conselheiro Ressano Garcia, o seu apoio e a sua inter
venção na sessão parlamentar de 28 de Fevereiro de 1899, tendo ali
apresentado o projecto de lei para a criação do Concelho de Espinho.

Tal projecto seria votado pela Câmara dos Deputados em 11 de
Julho s o decreto respectivo assnado pelo rei D. Carlos e pelo Con
selheiro José Luciano de Castro em 17 de Agosto.

A 21 de Setembro era finalmente instalada a Câmara Municipal
na presença do Administ-ador do Concelho. Augusto de Oliveira
Gomes que tinha sido nomeado para aquele lugar, por alvará do
Governador Civil de Aveiro e no qual dizi'!: «Albano de Melo, bacharel
formado em Direiro pela Universidade de Coimbra e Governado- Civil
de Aveiro

Tendo de se proceder à instalação do Concelho de Espinho, criado
por Carta de Lei de 17 de Agosto, e não se achando ainda nomeado
pelo Governo o respectivo Administrador, usando da faculdade que
a lei me concede, nomeio Augusto de Oliveira Gomes, administrador
interino do mesmo concelho, com poderes para proceder à respectiva
instalação.
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.Dado e passado neste Governo Civil de Aveiro sob o selo do
mesmo, a 15 de Setembro de 1899».

Augusto Gomes ocuparia várias vezes aquele lugar. Foi também
sócio fundador dos Bombeiros Voluntários de Espinho.

A quando do seu falecimento, a 2 de Dezembro de 1923, o sema
nário espinhense «0 Reformador» dizia o s·eguinte: «Pode Espinho
considerar-se 'de luto, como de luto se deve considerar a Nação.
Augusto Gomes morreu!. ..

Não foram só os trabalhos da sua casa industrial que lhe deram
cuidados. Espinho também foi objecto da sua preocupação e tanto que
a ele se deve a criação deste Concelho, o que em 1898 consequiu,
mercê duma luta tenaz contra todas as resistências ...

Sem a sua intervenção, Espinho ainda hoje nem sequer serie
concelho».

Augusto de Oliveira Gomes foi sepultado, em jazigo, em Maci
nhata do Vouga.

Bibliografia: «Ü Reformador», de 9 de Dezembro de 1923 e «Narrativas e
Documentos», de Benjamim da Costa Dias, in «Espinho-Boeltim Cultural», n.? 11/12,
Vol. Ili, 1981.
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O «Centro Cultural Dr. Manuel Larenjeira>

Sete anos de cultura em Espinho (1952-1959)

por FRANCISCO AZEVEDO BRANDAO

!
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1 -· INíCIO

O «Centro Cultural Dr. Menuet Laranjeira», constituiu-se em Março
de 1952, congregando à sua volta muita qente nova, acompanhada
por alguns veteranos, com o propósito de fazer ressurqir o gosto pela
cultura teatral que tinha caracterizado Espinho nas primeiras décadas
do nosso século. Por isso, o primeiro título da nova aqrerniaçâo foi
o de «Centro de Cultura Teatral Dr. Manuel Laranjeira», mais tarde
modificado para «Centro Cultural Dr. Manuel Laranjeira».

A primeira notícia de que em Espinho se estava a organizar uma
nova colectividade cultural, veio publicada no jornal local «Defesa de
Espinho», pela pena de João da Beira Mar, pseudónimo do poeta Carlos
Morais. ao informar que o «Centro de Cultura Teatral Dr. Manuel
Laranjeira» em formação, estava já a elaborar os seus estatutos e que
tinha dado início às suas actividades com os ensaios de uma opereta
que seria levada à cena, dentro de alguns dias. Acrescentava ainda que
o elenco era constituído por «alguns amadores da Velha Guarda e
dúzia e meia de estreantes» ( 1).

•
Finalizava a notícia com o proqrama de réalizaçôes que o «Centro

Cultural» se propunha executar: para além da actividade teatral, o novel
grupo realizaria conferências, saraus, recitais," passeios a centros de
turismo e a lugares históricos ele Portugal, objectivos que, como vamos
ver, foram na sua quase totalidade cumpridos ·e bem durante os sete
anos da sua existência, tendo constituído, naquela época, o único
foco de cultura no meio espinhense.

(1) «Defesa de Espinho», n.? 1041 de 9 de Março de 1952.
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2 - ACTIVIDADES DO «CENTRO CULTURAL. ..»

2.1. - Teatro

A primeira actividade do «Centro Cultural» foi efectivamente dedi
cada ao teatro, como se anunciava.

Assim, a primeira peça levada à cena foi a opereta «0 Poço do
Bispo», depois de longos e aturados ensaios realizados no salão de
festas da Grande Pensão Particular.

A estreia efectuou-se no dia 1O de Junho de 1952, no Teatro
S. Pedro, incluída no Sarau da Misericórdia, colaboração pedida pelo
maestro Fausto Neves que fazia parte de um grupo de boas vontades
que dedicavam o seu esforço na realização destes espectáculos a favor
daquela benemérita instituição espinhense.

Do que foi a representação daquela opereta dá-nos testemunho
o crítico do «Defesa de Espinho» que. a certa altura, diz: «... e as cenas
da linda opereta ... começaram a desenrolar-se com o aprumo e o à
vontade característicos em profissionais de palco... Veio depois o
2.º acto - o mesmo ritmo, o mesmo acerto, a mesma consciência do
que era preciso fazer-se, e quando o pano subiu para o acto final, na
sala, quase cheia, sentia-se uma atmosfera de confiança em todos
os rostos. O público estava satisfeito. Até ali tinham-lhe servido bom
teatro e o resto não podia deixar de ser a continuação de bom 'tea
tro» (2).

Os artistas amadores que interpretaram a opereta foram: Maria
Filomena Cunha. Maria Lídia Pereira, Sara Jacinto, Maria da Graça
Avila, Barnardete Silva, Palmira Oliveira, Maria Luz de Oliveira. Maria
Emília Baptista, Amadeu Fragoso Morais, Elias Tavares. António Vieira.
Hilário Fernandes. Armando Morais e Américo Morais.

A encenação foi da autoria do antigo amador Amadeu Fragoso
Morais.

Esta mesma opereta seria representada mais duas vezes: uma em
Espinho, no Cine-Teatro do Casino, no dia 27 do mesmo mês, a favor
dos pobres. por iniciativa do O.P.P.E. (Obra de Protecção aos Pobres
de Espinho) e outra, quase um ano depois, a 18 de Abril de 1953, no
Cine-Teatro Avenida, de Oliveira de Azemeis, a convite do Club da
Escola Livre de Azemeis e cuja receita reverteu a favor desta associação
desportiva.

(2) «Defesa de Espinho», n.0 1055 de 15 de Junho de 1952.
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Em .Ianeiro de 1953 anunciava-se que a secção teatral do «Centro»
tinha iniciado os ensaios da peça «Ü Poder de Fátima», de Eurico
Silva (filho) destinada a ser levada à cena na quaresma o que a ter
sucedido, não corista das crónicas da época.

Também nos Serões Culturais de que falaremos mais adiante, se
representavam peças de teatro. Eis algumas, das muitas que se repre
sentaram:

No Serão Cultural de 26 de Abril de 1952 representou-se -a peça
«A Coroa de Rosas», de Carlos Morais, interpretada por António
Leite, Hilário Fernandes e Figueiredo e a peça «Se Eu Soubesse Escre
ver», desempenhada por Maria Filomena e Armando Morais.

No Serão Cultural de 24 de Maio do mesmo ano, a sessão encerrou
-se com a representação de uma peça (?) de Júlio Dan tas, cujos
intérpretes foram Lídia Ferreira e Bernard€'te Morais. No Serão de 17 de
Janeiro de 1953 repetiu-se a representação da peça «Coroa de Rosas»
e levou-se à cena, pela primeira vez, a peça «Saber Amar».

Em 1 de Maio de 1954, também num Serão levou-se à cena a peça
«Fim de Penitência», do conhecido dramaturgo Marcelino Mesquita.

Em 1956, 1957 e 1958 representaram-se ainda peças de Alice
Ogando (Diálogo). Ramada Curto («A Anedota») e André Bruno (<«Está
Lá?) em que tomaram parte no desempenho das suas personagens
António Lopes Vieira e Fernando Luís Correia da Silva.

2.2. - Serões Culturais

Uma das primeiras actividades que o «Centro» levou a efeito foi
a realização de Serões Culturais onde, para além de representações tea
trais de que acima falámos, se efectuaram recitais poéticos, conferências,
palestras, exibições de grupos corais, etc. "'

Nesta pequena evocação vamos recordar alqrrns desses serões.

Assim, por exemplo, no Serão Cultural de 26 de Abril de 1952 e
que foi o terceiro etectuado. houve, além do teatro já referido, números
de declamação, música e ilusionismo. Lídia Pereira declamou o soneto
«Suicidas», de Carlos Morais, dedicado à memória de Manuel Laranjeira;
Sara .Jacinto recitou «Prefácio Lírico Para uma Balada»; Graça de Ávila,
«Blasfémia Inútil» e Maria Emília «A Sós», três poemas de Manuel
Laranjeira; Maria da Luz declamou, por fim, «Avé Maria». de Carlos
Morais.
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A sessão de ilusionismo esteve a cargo de Amélia Morais. No final
do Serão Elias Tavares e Quaresma cantaram fados de Coimbra.

O quarto Serão realizado no dia 24 de Maio desse ano foi espe
cialmente dedicado à obra do escritor poeta e dramaturgo, Júlio
Dantas. Carlos Morais abriu a sessão com algumas palavras sobre as
actividades do «Centro» e teceu interessantes e abalizadas considera
ções críticas sobre a"vida e obra do escritor homenageado.

Seguiu-se um reltrtal poético em que intervieram Maria Filomena,
Maria da Graça Ávila, Maria da Luz Oliveira, Sara Jacinto, Bernardete
Morais, Lídia Pereira, António de Jesus, Américo Morais, Mário Fer
nando e António l.elte.

No Serão Cultural de 17 de Janeiro de 1953, além da representa
ção das peças de teatro de que falámos acima, os sócios do «Centro»
e seus familiares, tiveram a oportunidade de ouvir um excelente recital
poético em homenagem a Teixeira de Pascoais, onde foram declamados
alguns dos melhores poemas deste grande poeta português.

Outro Serão interessante foi o que se realizou em 26 de .Janeiro
de 1954: houve uma palestra sobre teatro experimental pelo Dr. Alves
Correia, do teatro reo.esentativo e Círculo de Cultura Teatral do Porto;
houve um recital com os trabalhos premiados nos Jogos Florais de
que mais adiante falaremos em pormenor e finalmente apresentou-se
ao público, pela primeira vez, o Grupo Coral do Centro Cultural, dirigido
pelo P.• Joaquim Maria de Pinho que era ao tempo pároco da freguesia
de Anta.

O Serão de 1 de Maio de 1954 também foi fértil em manifestações
culturais. Foi representada a peça «Fim da Penitência», e ouviu-se
o Grupo Coral nas canções: «Luar de Sertão», «A Voz de Timor» e
«Rapsódia Portuguesa», do P.• Gonçalves.

O centenário de Almeida Garrett não foi esquec-do. O Serão
Cultural de 25 de Novembro dsse ano, realizado no Cine-Teatro do
Casino de Espinho, foi-lhe consagrado. O Dr. Fernando de Castro Pires
de Lima proferiu uma interessante palestra sobre a personalidade
literária de Garrett, tendo-se seguido a exibição do filme «Frei Luís de
Sousa» extraído da sua obra dramática com o mesmo nome.

Em Fevereiro de 1956 o «Centro» comemorou o 44.0 Aniversário
da morte do seu patrono - Manuel Laranjeira, com uma palestra pro
ferida pelo Dr. Amadeu Morais que traçou em plnceladas vivas a forte
personalidade daquele malogrado intelectual e a sua projecção na
história da cultura portuguesa, tendo terminado o Serão com um recital
de poemas extraído do seu livro «Comigo».



O «CENTRO CULTURAL DR. MANUEL LARANJEIRA» 307

O primeiro Serão de 1957 realizou-se no dia 16 de Março e foi dos
mais participativos. Representaram-se curiosos diálogos de Alice Ogan
do e duas peças: o drama «A Anedota», de Ramada Curto e a farsa
«Está Lá?» de André Brun. Leram-se alguns poemas dos Jogos Florais
de 1956. Neste Serão intervieram Domingos de Oliveira, Maria Fernanda
Ribeiro, Maria da Conceição Lacerda, Maria Adelina Ribeiro, Maria
Natália Ribeiro, Adélia Pinto Ribeiro, Elizabete Ferreira de Sousa, Ser
na·rdete Morais, Alberto Mário Horta de Oliveira, Valdemar Ribeiro,
Fausto Santos, José António Menezes, Jaime Aguiar, Manuel Ribeiro,
Carlos Sampaio, etc. O êxito deste Serão foi de tal maneira brilhante
que teve de ser repetido, a pedido, no dia 6 de Abril.

E muitos outros Serões Culturais se poderiam aqui referir. Em
todos eles houve entusiasmo, participação, vontade de sair do marasmo
em que a cultura espinhense estava mergulhada.

A acção cultural deste «Centro» foi como que uma rajada de ar
fresco a arejar o pobre panorama cultural de Espinho, tentando acordá-lo
para as belezas da arte e do espírito.

2.3. - Jogos florais da Costa Verde

Uma das iniciativas que mais êxito teve foi a realização dos «Jogos
Florais da Costa Verde». certame que conseguiu despertar o interesse
de poetas e prosadores, não' só de Espinho e da região como também
do País.

Os primeiros «Jogos Florais» realizados pelo «Centro Cultural
Dr. Manuel Laranjeira» tiveram lugar em 1953. Não era, porém, a pri
meira pez que tal certame se realizava em Espinho. Já em 1942. por
iniciativa da Liga dos Interesses Gerais de Espinho», se tinham reali
zado os primeiros «Jogos Florais da Praia de Espinho» que se repetiram
em 1944, por iniciativa da Associação Académica de Espinho.

:
Ora, nos «Jogos Florais da Costa Verde». de 1953 foram admitidas

produções inéditas. em língua portuguesa, de autores nacionais e
estrangeiros, nas seguintes modalidades: Poesia lírica, soneto, quadra
popular e peça de teatro em 1 acto e conto, sendo obrioatório em
todas estas modalidades o tema de exaltação e louvor a Espinho,
nos seus aspectos turísticos, etnográficos, folclóricos, históricos e indus
triais.

Acorreram ao certame numerosas produções literárias que o
jun constituído por António Cruz, Heitor Campos Monteiro e Silva
Tavares apreciou e classificou do seguinte modo: Conto: 1.0 - não foi
atribuido: 2.º - ex-aequo - «Maria do Céu», de Álvaro Pereira e «Doido
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de Fau», de Francisco Silva, de Vila Nova de Gaia; 3.0- «Lobos do
Mar», de Manuel Ferreira da Silva, do Porto; mensão honrosa «Sedu
ção», de Luís Rodrigues Guimarães, do Porto.

Poesia Lírica - 1.º - «Aguarela de Espinho» (anexo 1), de J. Ro
drigues Canedo, do Porto; 2.º «Espinho» (anexo 2), de Eugénio Paiva
Afreixo; 3.º «Dona Sardinha» (Anexo 3), de Adolfo Leitão Carvalho.
Menções honrosas: «À Beira Mar de Espinho» (Anexo 4), de Maria
Natália Miranda, de Canas de Senhorim e «Sinfonia da Maré Cheia»
(Anexo 5), de Carlos Morais.

Soneto: 1.0 - «Encantamento» (Anexo 6), de Carlos Morais; 2.º -
«Meninas na Praia» (Anexo 7), de José Rodrigues Canedo; 3.º - «Con
sagração» (Anexo 8), de Eugénio Paiva Afreixo; Menções honrosas:
«Mistério» (Anexo 9) e «Mar Morto», de Adolfo Leitão Carvalho.

Quadra Popular: 1.0 - «Ao Despedir-me de Espinho», de António
Pais de Miranda, de Canas de S·enhorim; 2.º - «Ü meu amor a Espi
nho», de J. Rodrigues Canedo e 3.º - «Espinho, quando me lembro»,
de Laura Pinheiro de Morais.

Sobre o êxito destes «Jogos Florais» o «Defesa de Espinho»
escreveu: «Ao toma·r a iniciativa dos «Jogos Florais da Costa Verde».
prestou o «Centro Cultural Dr. Manuel Laranjeira». um esplêndido
serviço ao bom nome cultural e artístico da nossa terra ... merece o
Centro Cultural os mais distinguidos encómios pelo brilhanismo alcan
çado na renhida pugna do espírito» (3).

Dado o êxito alcançado nestes primeiros «Jogos Florais», o «Cen
tro Cultural» abalançou-se a organizar os mesmos jogos nos quatro
anos consecutivos.

Para que fique arquivado neste pequeno conspecto sobre a vida
desta agremiação cultural, passa-se a dar as classificações de todos
estes Jogos. .:.

Assim, em 1954 os «Jogos Florais» deram os seguintes resultados:

Soneto: 1.º - «Regresso a Espinho», de José R. Canedo; 2.º -
«Postal Ilustrado», de Eugénio Paiva Afreixo; menções honrosas: «Praia
de Espinho», de Maria Augusta Alves Pereira, de Vila Nova de Gaia
e «Desilusão», de Adolfo Leitão Carvalho, do Porto; Quadra: 1.º - Ál
varo Machado, do Porto; 2.º - Irene Avilez, do Porto; 3.0 - Eugénio

(l) «Defesa de Espinho», n.? 1122 de 27 de Setembro de 1953.
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Paiva Afreixo. Menções honrosas: Alberto Barbosa (Beka), Álvaro
Machado e António João Pais de Miranda, de Canas de Senhorim.

Os Jogos Florais de 1955 tiveram o patrocínio da Câmara Municipal
de Espinho, da Comissão Municipal de Turismo e do Grémio do
Comércio e a entrega dos prémios efectuou-se no dia 24 de Agosto
no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico, cedido pela «Empresa de
Melhoramentos de Espinho»,

As classificações foram as seguintes:

«Poesia de Exelteçêo a Espinho»: 1.0-«Terra lgnota» (anexo 10),
Adolfo Leitão de Carvalho; menções honrosas: «Espinho», de Américo
Ferreira Lopes, de Lisboa e «Serenata», de Amélia Vilar, do Porto.
Soneto: 1.º - «Sombra», de Camilo Rebelo Gomes, de Lisboa; 2.0 -

«Retrato», de José Mariano da Silva; 3.0 - «Transcendência», de Adolfo
Leitão Carvalho. Menções honrosas: «Credo», de Eugénio Paiva Afreixo;
«Dever Cumprido», de José Morais Lopes, de Faro. e «Finis», de José
Mariano. Quadra Popuier: 1.º - ex-aequo - Carolina Lima Vaz, do
Barreiro, Maburges Teixeira, Leonel Cardoso e José Mariano, todos de
Lisboa.

Em 1956, os «Jogos Florais» tiveram os seguintes resultados:

Quadra: 1.º - «Mar Alto», de José Rodrigues Canedo; 2.0 - «Kin
taliano», de Arnaldo Vi feia, de Ermesinde; 3.0- «Dorneiro». de Eugénio
Paixa Afreixo. Outros Géneros de Poesie Lírica: 1 .º - «Maria Helena»,
de Dora Odila Barreto Costa, do Porto; 2.0 - «Mensaqern», (Soneto),

de Eugénio Paiva Afreixo; 3.0 - «Menina do Mar», de Domingos de
Oliveira. Prosa: 3.0 - Crónica do jornal «República» de 27 de Agosto
intitulada «Espinho, Praia Bonita e de Trabalho», de António Ferreira
Gaio.

Os «Jogos» de 1957 deram a seguinte clas5ificação: Soneto: 1.0 -

«Espinho» (anexo 11), de Fernando Carneiro, de Famalicão; 2.º - «Luz
de Espinho», de José Rodrigues Canedo; 3.0 - «Lenda de Espinho»,
de Agnedo João Taveira Moreira, do Porto. Quadra: 1.º - «Algemas»,
de J. Oliveira Santos, do Porto; 2.º - «Til», de Mário Claro l.opes, do
Errtroncarnento: 3.0 - «Rei da Manta», de Carlos Conde, de Lisboa.
Outros Géneros de Poesia Lírica: 1.º - «Monólogo de um reirante», de
José R. Canedo; 2.º - «Espinho e o Mar», de António José Carvalho,
do Porto; 3.0 - «Vareiros de Espinho», de Vicente Cardoso Pinto de
Sousa, de Espinho. Conto: 1.º - «0 Zé da Manca», de Álvaro Pereira.
de Espinho. Jornalismo: 3.º - «Espinho e o Mar», de Fernando Mendes
de Sousa Castro, publicado na «Semana Tirsense».
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Finalmente em 1958 o «Centro Cultural Dr. Manuel Laranjeira»
realizou aqueles que deveriam ser os últimos Jogos Florais por ele
levados a cabo. Tal como no ano anterior, os prémios foram distribuídos
no Salão Nobre do Casino de Espinho. Eis os resultados: Soneto: 1.º -
«Espinho e os Seus Encantos», de Mário Vítor Guimarães, do Porto;
2.º - «Soneto Lendário Sobre Espinho», de Domingos de Olivei:a. de
Espinho; 3.º - «Mar de Espinho», de Fernando Carneiro; e «Costa Ver
de», de José Ramalho, de Braga; Quadra: 1.0 - Domingos de Oliveira;
2.º-José R. Canedo; 3.0-Alberto Barbosa (Beka); 4.0-Joaquim
Moreira Vinhas. Outros géneros: 1.0 - «Faina», de Adolfo Leitão Car
valho; 2.º - «Canção do Arrais», de Domingos de Oliveira; 3.º - «Carta
Aberta», de Fernando Carneiro; 4.º - «Caleidoscópio», de José R.
Canedo. Jometismo: 2.º - Crónica - «Espinho - Pérola do Mar», de
Manuel Laranjeira (neto).

Sobre esta 5.' e última vez que os «Jogos Florais» foram promo
vidos pelo «Centro Cultural», o jornal «Defesa de Espinho» disse: «Uma
vez mais, promovidos pelo «Centro Cultural Dr. Manuel Laranjeira»
vão realizar-se os «Jogos Horais da Praia de Espinho», certame literário
de grande alcance cultural e bairrista que se vem impondo, de ano para
ano, à consideração do mundo intelectual português» (4).

E na verdade, nos cinco anos em que se realizaram os «Jogos
Florais», foram numerosos os poetas 1eprosadores das mais diferentes
terras do País que a eles concorreram, numa demonstração do qrande

prestígio que tal certame consequiu alcançar, graças ao esforço, talento
e vontade de servir dos seus promotores que constituiam o «Centro
Cultural Dr. Manuel l.arenjaira».

2.4. - Festas Infantis

As crianças não podiam ser esquecidas pelo «Centro Cultural».
Para elas também a dinâmica colectividadeorqanizou numerosas festas
infantis nas quais também participavam activamente.

Assim, por exemplo, no dia 25 de Aqosto de 1955 realizou uma
tarde infantil, no Salão Nobre da Piscina, na qual participaram, com
muito agrado e contentamento da pequenada, os alunos do Curso
Infantil de Mús·ica do Professor Mário Neves, tendo havido na secunda
parte, variados concursos, prémios e palhaços.

(4) «Defesa de Espinho», n.? 1381 de 14 de Setembro de 1958.
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Em 7 de Julho de 1957, numa outra tarde infantil no Salão Idos
Bombeiros Voluntários Espinhenses, Domingos de Oliveira apresentou
o Orfeão Infantil do «Centro Cultural» que interpretou várias canções.
Nesta mesma festa houve ainda teatro infantil, recitativos e números
cómicos que alegraram as dezenas de crianças que assistiam.

Em Fevereiro de 1959 anunciou-se mais um espectáculo infantil
a ser realizado no Teatro S. Pedro a f.avor do Sp, C. Espinho, com a
colaboração do Teatro Infantil do «Centro», espectáculo esse que não
sabemos se realmente se efectuou, pois a partir daquela data não há
mais notícias sobre as actividades do «Centro Cultural Dr. Manuel
Laranjeira».

2.5. - Corpos Gerentes

Fii1almente é nosso dever exarar em letra de forma neste despre
tensioso trabalho sobre o «Centro Cultural Dr. Manuel Laranjeira» os
nomes daqueles que à frente dos seus destinos, ofereceram o seu
talento, o seu esforço e canseiras para que ern Espinho tivesse havido
meia dúzia de anos de acção cultural e recreativa.

Dos elementos que temos à mão podemos dizer que em Janeiro de
1953, a Direcção era constituída pelos sequintes elementos: Presidente:
João Marques dos Santos; 1.0 secretário: Mário Fernando Pinto de
Sousa; 2.0 secretário: Manu€1 Pinto Moreira; Tesoureiro: Milton Pinto;
vogais: Joaquim Soares Silva e Maria 'Filomena Mendonça e Cunha.
A Comissão Artística era formada por Amadeu Fragoso Morais, Dr. Ama
deu Morais e Carlos Morais.

Em Agosto do mesmo ano os Corpos Gerentes passaram a ser os
seguintes: Direcção: Presidente: Dr. Amadeu Morais; Vice-Prnsidente:
P.• Joaquim Maria de Pinho; 1.º secretário: Hilário Fernandes; 2.º secre
tário: Valdemar Ribeiro: Tesoureiro: Milton Pinho; Vogais: Maria da
Graça Ávila e Luísa Horta. Suplentes: Joaquim Soares da Silva e Rogé
rio Ribeiro. Assembleia Geral: Presidente: Dr. Manuel Baião Nunes dos
Santos; 1.0 secretário: João Torres; 2.º secretário: António Vieira.

Os Corpos Grentes para 1955 foram: Direcção: Presidente: Dr. Ama
deu Morais; Vice-Presidente: P.e Joaquim Maria de Pinho; 1.0 secretá
rio: Hilário Fernandes; 2.º secretário: Valdemar Ribeiro; Tesoureiro: João
dos Santos Torres; Vogais: Mário Fernando P. de Sousa e Maria Filo
mena Mendonça e Cunha.

Assemblelia Gerei: Presidente: Dr. Manuel Baião Nunes dos Santos;
Vice-Presidente: Álvaro Antunes de Moura; Secretário: Armando Alves
Morais; Vogais: Joaquim Soares Silva e António Lopes Vieira. Canse-
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lho Fiscal: Presidente: Amadeu Fragoso Morais; secretário: Elias Tava
res; relator: Manuel Pinto Moreira.

Em 1957 os Corpos Gerentes eram constituídos pelos seguintes
elementos: Direcção: Presidente: P.eJoaquim Maria de Pinho; v.ce-pre
sidente: Hilário Fernando; 1.0 secretário: Mário Fernando P. Sousa; 2.0 se
cretário: Valdemar Ribeiro; tesoureiro: João dos Santos Torres; vogais:
Joaquim Soares Silva e Maria Fernanda Neves Ribeiro. Assembleia Ge
ral: Presidente: Dr. Amadeu Morais; vice-presidente: Álvaro Antunes de
Moura; 1.0 secretário: Albrto Mário Horta de Cerveira; 2.º secretário:
Carlos António de Castro Sampaio; vogais: Jaime do Carmo Aguiar
e Maria Alice de Jesus Rosado. Conselho Fiscal: .Presidente: Elias Tava
res; secretário: António Lopes Vieira; relator: Fernando Luís Correia
da Silva; vogais: António Pereira de Jesus e Maria Salomé do Carmo
Aguiar.

3 - FIM DO «CENTRO CULTURAL»

A última notícia sobre o «Centro Cul1:ural Dr. Manuel Laranjeira»,
veio inserto no «Defesa de Espinho», de 1 de Fevereiro de 1959, anun
ciando, como já dissémos acima, um espectáculo infantil que se reali
zaria no T·eatro S. Pedro, daí a algum tempo, a favor do Sporting
de Espinho.

Daquela data em diante não vislumbramos nas páginas daquele jor
nal espinhense qualquer notícia sobre a actividade daquela agremiação
que durante sete anos tinha animado a vida cultural de Espinho.

Tudo leva a crer que o motivo principal do desaparecimento desta
agremiação de cultura e recreio se deveu à morte do antigo amador de
teatro. Amadeu Fragoso Morais, ocorrida em 26 de Março de 1955, que
juntamente com os seus filhos Armando, Américo e Amadeu tinham
sido, ao fim e ao cabo, os verdadeiros impulsionadores e entusiastas
do «Centro Cultural».

Conseguindo congregar à sua volta á~guns amadores de teatro
da velha guarda que tinham animado, nos princípios do século, os
serões do «Club Alegre Mocidade» e do «Espinho Club», muitos jovens,
ávidos de cultura, bem como muitas outras pessoas interessadas na
promoção cultural, a família Morais ofereceu a Espinho, na década de
cinquenta, dezenas de sessões culturais onde fez renascer o gosto e a
prática do teatro, onde se recitaram poemas dos maiores poetas
portugueses, onde se exaltou, através da poesia, a vila e praia de
Espinho, onde as crianças contactaram com a cultura e a vida.
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Nomes como os de Amadeu Fragoso Morais, Roberto Fernandes,
Carlos Morais, Elias Tavares e muitos outros foram a garan·tia de um
trabalho sério e profícuo no fomento do gosto pelo teatro e de uma
maneira geral para a recreação do espírito.

Um quarto de século se passou sob o desaparecimento do «Centro
Cultural Dr. Manuel Laranjeira». Neste longo periodo a lição que os
velhos amadores quiseram dar aos mais novos parece ter caído no
esquecimento pois desde essa data aos nossos dias, não apareceu
qualquer Grupo Cultural a reivindicar e a continuar as tradições cultu
rais do «Alegre Mocidade», do «Espinho Club» e do «Centro Cultural
Dr. Manuel Laranjeira». Apenas a Cooperativa Nascente. proprietária
do semanário «Maré Viva» tem mantido, nestes últimos anos, uma
secção de teatro que, apesar de te~ !evado já à cena algumas peças
de reconhec·ido valor e ter nas sues fileiras rapazes e raparigas da
talento, não alcançou ainda a projecçâo e o interesse geral da popu
lação espinhense como aquelas colectividades antigas.

Assim como o pastor Jacob ficou na Bíblia por ter servido sete
anos a Labão, por amor a Raquel, sua filha, assim também o «Centro
Cultural Dr. Manuel Laranjeira», por ter servdo a cultura por igual
perlodo de tempo, tem o seu merecdo lugar na História de Espinho.

J.
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Anexo 1

AGUARELA DE ESPINHO

Costa Verde, verde, verde ...
Espinho, terra tão bela
Onde o meu olhar se perde
Em visão duma aguarela!

Ondas murmuram baixinho,
Ondas rebentam mais alto ...
As de parto, azul marinho:
As de Ionqe, azul cobalto ...

Praia. Crianças. Leveza.
Alegria. Riso franco!
E um tom de qraça e pureza
Na cor dominante: branco.

Rua. Varinas que ao Mar
Já deram filhos e netos.
Severas no seu trajar:
Saias. lenços, chailes-p-etos.

Outras, mais novas, gritantes
Nos pregões, no olhar altivo,
Trazem blusas provocantes:
vermelho, amarelo vivo ...

Poentes embriagadores ...
Manhãs cobertas de bruma ...
- Ou cor de todas as cores
Ou cor de coisa nenhuma ...

Senho.a da Ajuda - o encanto
Dum arraial português
Onde a cor varia tanto
Como o arco-iris talvez!. ..

E sampre, nesta aguarela
Onda o meu olhar se perde,
Vejo Espnho, bela, bela
Vejo a costa-verde, verde ...

José Rodrigues Canedo

s
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Anexo 2

ESPINHO

Espinho! Soberbo, luminoso quadro;
dos qeraneos verdes de flores vermelhas;
das ruas traçadas a compasso e a esquadro;
das areias fulvas a espalhar centelhas!

Espinho! Tesouro de raras virtudes;
dos barcos, das redes. dos pr:egões voar:
- Livro de linhagem de vareiros rudes
que vivem e às vezes, morrem sobre o mar!

Espinho! Moçoila de blusinha azul;
de rendas de espuma na barra da saia;
- É bem por inveja do seu ar taful
Que as águas lhe batem o pé sobre a praia!

Espinho! Raínha das manhãs fagueiras,
do céu de safira; das nuvens serenas,
das sombras d'scretas das grandes palmeiras;
das frescas varinas de carnes morenas!

Espinho! Legenda que mais se eterniza
quanto mais as vagas tentam apaqá-Ia!
Espinho das tardes de sol e de brisa;
das noites de sonho de luar de opala!

Espinho! Milagre de mãos persistentes!
Em areia estéril, raíz que deu flores:
- Orgulho de tantas e tão nobres' gentes;
coração aberto a todos os amores!

Espinho! Celeiro de tantos produtos:
das horas vibrantes das tardes de feiras:
- Ai que lindos panos!. .. qu·a vistosos frutos!. ..
- Ai que negros olhos os das vendedeiras!

Espinho! Colmeia de indústrias famosas;
do comércio activo; das mãos em suor
que não usam jóias, nem cheiram a rosas,
mas que são, decerto, o seu brasão maior!
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Espinho! Tertúlia de nome já f.eito!
Távola Redonda d€ novos antistes!
Derradeiro Amor desse Poeta Eleito
Do «Amanhã» ... rosário dos seus d.as tristes!

Espinho! Certeza de nova cidade;
dos largos passeios 'em cada Avenida;
das montras vistosas; da sonoridade
dos ruídos mil que dão sinal de vida!

Espinho! Votivo luzeiro de amor!
Alma pura e crente que não se 1resmuda!
Altar por direito, que não por favor.
De Nossa Senhora, Senhora da Ajuda!

Espinho! Gritante Cartaz de Turismo:
- A mais bela Praia das praias do mar!
Linguagem viva, cheia de lirismo,
Das coisas que falam seu saber falar!

Espinho! Saudade de antigo alvoroço!
Vazio sem riques; rio sem barrancos:
- Livro dos meus versos de menino e moço,
Deixa-me rezar-te de cabelos brancos.

Eugénio Paiva Freixo
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Anexo 3

D. SARDINHA

Dona Sardinha ... Talvez estranhem
que a pobretana já tem dom.
Pois eu entendo qu·e só merece
ter senhoria quem seja bom.

Dona Sardinha não faz comícios
não faz «verbenas», não vai aos chás.
Mas faz esmolas de gosto à vida,
filantropia mais eficaz ...

De manhãzinha, salta das redes
e vem aos bandos pela cidade,
alegre e fresca - «de agora viva»-,
na sua ronda de caridade.

Entra nos becos, nas casas tristes,
e a todos deixa qualquer ração.
Dona Sardinha sustenta os pobres,
dá-lhes mais qostc que o próprio pào.

Mas não desdenha de entrar nas portas
das casas ricas, de bom viver,
quer dar ventura. matar desejos,
também são obras de bem-fazer.

E enfim, já quando cumpriu seu fado
de dar aos homens bom paladar,
Dona Sardinha também faz gala
de dar aos gatos o seu manjar ...

Mas não é tudo. Dona Sardinha
demais tem carqos de embaixatriz
e vai às mesas do Mundo int~iro
fazer reclame do seu País.

Metida em latas, com outras manas,
numa ofensiva de boa paz,
vence as batalhas mais valiosas,
pois vence a fome que a guerra faz.

Tantas doutrinas, tantos programas,
tanta concórdia que se cozinha
e todo o mundo seria amigo,
se os homens fossem como a Sardinha!. ..

Adolfo Leitão Carvalho

1117
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Anexo 4

À BEIRA DO MAR DE ESPINHO

Tenho agora uma casa pequenina
Em Espinho, à beira-mar
E ante a janela do meu quarto, aberta.
Eu fico horas em extase a cismar ...
Lá muito ao longe, no horizonte azul,
Três velas brancas
Fogem rumando ao sul.

Como eu gosto da vida à beira-mar
Amena e sossegada
nesta praia encantada!

Estiro-me na areia
Amarela e quente.
As gaivotas, esbranquiçando oquil.
Lembram gardénias por manhã d'Abril,
A roçar as vagas docemente.
E no beiral da casa à beira-mar,
No meu beiral
É que elas vão poisar
E sacudir o sal.

Quando a espuma de rendas de Peniche,
Me vem morrer aos pés. nestas alturas
Julgo-me viag·eira em meu beliche,
A correr mundo em busca de aventura.

Há filigranas gentis, de Gondomar,
E europeis languescentes
Nas núvens irisadas sobre o mar
Aos fins da tarde. aos poentes.

Se enrolo a gelosia
Sobre a noite que desce. lentamente.
Vejo luzir no espaço o fulgido crescente
Enquanto aspiro um cheiro fresco e bom
A peixe e a maresia.

Quando adormeço. à noite, são as vagas
Que trazem até mim sons legendários;
Lusas guitarras boémias.
Ou islandesas sigas.
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E, se alta noite, julgo despertar,
Eu creio ouvir histórias milenárias,
Na voz rouca do mar.

Ch·eguei aqui exausta, languescente,
Moribunda, plangente,
Com a minha alma de crista ferida
Pelos sarçais da vida.

Fugi de toda a gente
E, para me encontrar,

Desfiz-me solitária
Em pranto. à beira do mar.

E agora em cada gota transparente,
Em cada vela, ao largo, cor de jade,
Em cada núvem rosada, de poente,

Em cada ave muda, contra os céus,
Em cada sopro, fresco. que me invade
Encontro o meu Senhor, encontro Deus.

E eu que sou pó ... Sinto ascender do nada!

Maria No+álio Miranda

J.
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Anexo 5

SINFONIA DA MARÉ-CHEIA

Como é /rindo o mar de· Espinho
Nas horas da Maré-chtJia!

Oh meu amigo! Oh meu irmão. Oh inquieto mar
Que arrancas, {á das entranhas
Ondas tamanhas
Que são montanhas a andar!

Quando -as ondas batem do alto
No ventre liso da al"eia,
Sob o céu de azul cobalto
Cantas a tua epopeia
De maneira tão estranha,
Que eu, enlevado, até penso
Que é iBACH quem te acompanha
Nessa recital imenso,
Pois só mãos de tal magia
Podem arrancar às ondas
Tantas ondas de harmonia!

E que lindas melodias
São aquelas que tu crias
Nas horas de Maré-Cheia,
Quando em anseios te exaltas,
Ou quando o vento sensual penteia

Os eriçados cabelos
Das tuas ondas tão altas
Como torres de castelos!

Como é lindo o mar de Espinho
Nas horbs da Maré-cheia!

De repente, porém, pareces repousar ...
Todo o teu ser se acalma!
És como um velho e trémulo avô!
-Até parece que tens alma!. ..
E na lenta carícia da manhã
Começas lentamente a executar
A doce avé-maria de GOUNOD
E os mais suaves trechos de CHOPIN,



O «CENTRO CULTURAL DR. MANUEL LARANJEIRA»

Por te lembrar, certamente,
Que tens a maior força deste mundo
Não passas dum eterno vagabundo
Condenado à prisão, perpetuamente!

- Nestes momentos de letargo,
Então,
Pões o teu grande coração ao largo,
E, com a tua hercúlea mão,
Teces na areia, uma a uma,
Altas rendas de espuma
Para enfeitar as grades da prisão!
Mas de novo teu dorso se levanta,
Tua epiderme novamente ondeia
E a mais pequena vaga se ag·iganta!

Vinha mais forte, aqora, o coro das orquestras
Sob as batutas mestres
Da Maré-Cheia!. ..
- E, num crescente harmónico,
Batido pelas brisas do nordeste,
O recital sinfónico
Das tuas ondas altaneiras
Reboa, pela abóbada celeste,
Como rugidos
Como bramidos
De cachoeiras!

Como é lindo o mar de Espinho
Nes horas da Maré-cheia!

E novos sons alastram, em tropel,
Em ondas dum fantástico redismo!
- À voz dum menestrel
Que chora, canta e ri ..t
Mistura-se o pujante impressionismo
De DEBUSSY
E a máscula volúpia estonteante
Do BOLERO DE RAVEL!

Como é lindo o mar de Espinho
Na<Shoras da Maré-cheia!

Numa ternura sempre igual,
Agora é LISZT quem passa...
- É o sonho de Amor que esvoaça
Com sua eterna qraça triunfal.
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Depois é WAGNER o regente ...
E as Walkirias surgem, de repente,
Montadas sobre as ancas das Ondinas,
Aladas, franzinas,
Unqidas de bruma.
Untadas de névoa ...
- Coroadas de espuma!

E em seu eterno, em seu humano anseio,
Em sua inquietação velhinha e sempre jovem,
Por fim, a Maré-Cheia, ataca em cheio
A Nona Sinfonia de BEETHOVEN

Como é lindo o mar de Espinho
Nas horas da Maré-cheia!

Carlos de Morais
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Anexo 6

ENCANTAMENTO

Que encantamento, o deste Miradouro!
Que mar de cor para um pintor pintar?
Ao norte, a Granja... a Aguda ... Mi·ramar...
- E além, entre a neblina, a Foz do Douro!

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

O mar, em frente, é um deslumbr·amento!
Vogam, ao sul, os barcos da compenhs ...
Cantam as ondas no areal risonho!

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

Carlos de Morais
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Anexo 7

MENINOS NA PRAIA

Praia de Espinho, donde tanta vez
Embarquei em batéis imaginários
A conquista dos sítios mais lendários
Armado capitão da intrepidez!

O mar? Que faz o mar a um português
Que é menino de impulsos temerários.
Que resiste a abordagens de corsários
E sobre a areia mole finca os pés?

Espinho! Fados vários são os nossos:
Dos meus bateis não há sequer destroços,
E, embora o sonho esteja ·i·ntacto e puro.

Eu não sou mais que um capitão deposto
- E só tu crias, sob o sol de Agosto,
Capitães do presente e do futuro!. ..

José Rod~gues Canedo

J.

.,
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Anexo 8 ·

CONSAGRAÇÃO

Vila de Espinho, à berra-mar erquida
Como um troféu em mão de vencedores!
Terra que lutou só, p'Ia própria vida
E se fez grande, sem pedir favores!

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

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

Vila de Espinho!. .. Sangue do mais puro!
Presença do Passado no Futuro,
Projecção do Futuro na Distância!

Eugénio Paiva Freixo

s
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Anexo 9

MISTÉRIO

Donde virão as ondas, uma a uma?
De quem será a voz que me ernbriaqa?
Porque fustiga o mar a pobre fraga,
quando se encoleriza e se enciúma?

Meu pensamento é nau num mar de bruma
Talvez haja um mistério em cada vaga
e a voz dulcifica a minha chaga
virá dos escarcéus, virá da espuma.

Talvez exista alguém do Outro Lado.
Um Dom Sebastião, um Desejado.
Uma nereida de perfil risonho.

Ou essa voz que chora e que enternece,
que tanto se faz praga como prece,
será talvez o eco do meu Sonho ...

Adolfo Leitão de Carvalho
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Anexo 10

TERRA IGNOTA

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

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

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

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

Espinho é o barco de proa arvorada
A rede chumbeira de malha miúda.
Os braços que domam as vagas raivosas.
As mãos que se juntam - Senhora da Ajuda!

Espinho é a usina do novo traçado.
A forja e o malho de activa charanga.
O enxame das batas de abelhas obreiras.
A chusma ruidosa dos fatos de qanqe.

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

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

Espinho é progresso. Da airosa Piscina,
Das ruas sem nome, direitas, pautadas,
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Que davam as cruzes dum grande problema.
Se o mar decifrasse palavras cruzadas.

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

Espinho é beleza. Sacada florida.
Canteiro mais verde da Costa vidente.
Das brumas rosadas Iaqueiras de sonho
Das tardes lilases do Sol no poente.

Já viram Espinho? Reparem agora:
No seu brasão d'arrnas, dois feras draqões.
Espinho é aquilo - abraço de fortes
Pujança de lutas, de honestas paixões!

Adolfo Leitão de Carvalho
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Anexo 11

ESPINHO

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

Tem estas rnanhês frescas, amorosas .
Tem este sol macio como arminho .
E há rendas brancas, o·ndas vaporosas ...
Em que as gaivotas voam mais baixinho.

ó praia das serenas meresias,
Que sobem ao teu mar ... ó maré cheia
de sãs e coloridas aleqries] ...

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

Fernando Carneiro
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..
AS INVASOES DO MAR EM ESPINHO

pelo P.e ANDRÉ DE LIMA

:

Série de 5 crónicas publicadas no «Jornal de Espinho», n.05 37, 38, 41, 44 e 46
respectivamen:te de 28 de Junho, 5 e 26 de Julho, 16 e 30 de Agosto de 1931.
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As que mais vincaram na alma da nossa gente, aquelas que maio
res e mais perduráveis impressões terroristas nela deixaram e a que
muitos de nós assistimos apavorados e cheios de angústia, foram as
que tiveram lugar desde 1889 a 1912, as quais principiaram dois meses,
depois que a Praia de Espinho, até então um lugar da freguesia de
Anta, foi dela desaqreqada e constituída em freguesia autónoma com o
nome de Nossa Senhora da Ajuda da Praia de Espinho,

Mas a tradição oral aponta-nos outras que se deram antes dessas.

Duma delas fui eu testemunha ocular, a de 1870 que levou as casas
de meus avós maternos, de meus tios Manuel Ferreirinha e esposa, dos
arrais Faustino e Sabeler e de muitas outras pessoas que seria fasti
dioso enumerar. Possuo duas plantas de Espinho, uma que tem a data
de 1863, e outra que tem a data de 1866, o ano em qu·e nasci. Compa
rando esta com as minhas reminiscências a respeito das casas em frente
ao mar, que ele panfrou, constato que os estragos causados por ele
nessa invasão foram enormes.

Doutra me recordo ter ouvido falar ao falecido Snr. Conselheiro
Joaquim de Almeida Correia Leal. Foi a que .tteve lugar em 1834 e
durante a qual o mar como dizia seu pai, «viera roubar as canastras
ao Palheiro Negro», palheiro que conheci e que·ficava a uns 20 ou 25

metros a nascente da casa onde nasci em cujo subsolo se encontrava
aquela penedia que hoje se vê a descoberto, acolá na nossa praia de
banhos. Por estes dados, comparados com as plantas supramenciona
das, vê-se quanto o mar avançou sobre o Espinso nessa invasão.

É opinião minha que o mar arrasta permanentemente areias da nossa
praia, mais nuns anos, mais que noutros, originando naqueles as invasões
que tanto mal têm feito à nossa terra.
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De que meios se serve ele para arrastar essas areias?

Com certeza das correntes submarinas (arrunhantes lhes chamam
so nossos pescadores) que, vindas do Golfo do México e atravessando
o Atlântico, atingem as costas da Península nas alturas do Cabo
Finisterra, onde se dispartem, subindo umas até ao Mar do Norte e des
cendo as outras para o sul pelas costas de Espanha e Portugal abaixo
até ... ao Estreito de Gibraltar.

São estas correntes, a meu ver. que carreiam para Espinho e
costas vizinhas as areias que os rios arrastam e depositam no mar.
Ora quando elas vêm em grande quantidade, tudo está bem, mas
quando isso se não dá, as ondas e as correntes atiram-se às que cá
estão e devoram-nas. deixem-me assim expressar, resultando desse facto
as invasões.

É opinião minha, velha e arreigada, que essas invasões se dão,
quando as areias vindas do norte não chegam para satisf aze-lhes a
voracidade, e esse fenómeno atribuo-o em duas causas: Primeira, quando
não há grandes cheias nos rios que existem daquele Cabo Finisterra
até Espinho, e segunda quando essas areias forem interceptadas por
quaisquer obras hidráulicas feitas ao norte da nossa Praia. Eu, leitor
amigo, atribuo as invasôes de 1889 a 1912 à construção dos molhes
do Porto de Leixões e à dum outro na barra do rio Douro que desce
da Cantareira em linha recta até à Pedra da Falgamanada sobre a qual
assenta o farolim da mesma barra.

O paredão do norte de l.eixôes interceptou as areias que as
correntes arrastavam desde o Cabo Finisterra para cá e· o do sul
atraiu a si por meio das arrunhantes as que o Rio Douro deposita
no mar e que outrora, antes de construção do cais de Cantareira.
eram levadas para o sul pelas correntes e agora seguem em direcção ao
alto mar, caindo depois, umas sobre o Cabedelo e as outras sobre as
praias do norte da barra, até taparem no paredão do sul. Ide ai Leça da
Palmeira e a Matosinhos e lá as vereis nas suas praias de banhos
que eram de pedra antes desses paredões' serem estendidos pelo mar
dentro e de terem desviado as correntes e dado aso às areias, aqui tão
precisas por lá ficarem.

Faltaram aqui essas areias, daí as invasões referidas.

* *

Não vos recordais de. por ocasião das invasões do mar sobre
a nossa Praia, ter visto acolá, ao norte do esporão n.º 1, uma corrente
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de águas que, vinda do norte, ao chegar ali tomava a direcção do mar
alto em escachante acelerada, velocíssima, chegando por vezes a formar
pequenas ondas, pequenas escarcéus?

Eu creio que em Espinho não há um só pescador, afinado e conhe
cedor do mar, que não saiba o que são e do que são capazes os
curveiros e as gratas que a cada passo se formam nas águas mais
próximas das praias, em ocasião de mar bravo e até às vezes de mar
bom. Conheço-os eu e por experiência própria, porque, em 1886,
fui empolgado por um deles e se não soubesse nadar como um peixe,
teria ido para os anjinhos. Quando, depois disso, ia tomar banho e
queria nadar um pouco, fazia-o com certas cautelas e prévias expe
riências, o que levava os banheiros a troçarem-me e apelidarem-me da
«medroso»! Respondia-lhes logo, que conhecia bem aquele maroto
(o mar), que uma vez me ia pregando uma partida das dele e que por
isso o tratava com todas as cautelas, não fosse ele repetir o que me
fizera. Cesteiro que faz um cesto ...

Nenhuma dúvida me resta, pois, de que junto das costas do mar
existem correntes marítimas, verdadeiros sorvedouros. verdadeir'as
trombas ou mangas que às praias vêm buscar areias que levam para
o mar alto e que mais tarde outras correntes se encarregam de trazer
-lhe de novo espalhando-as por essas praias abaixo até ao.. cabo
Mondego. Foram essas areias que no dobrar dos séculos, formaram
esse cabedelo delas que vai de Espinho a Mira e que, barrando os rios,
formaram os estuários da Barrinha, da Ria de Aveiro e, se quiserem,
o do nosso antigo Rio Largo ou Rigueirão que hoje, devido ao avanço
do mar já em nada se parece com o que eu conheci há bons 60 anos.

Mas ... não será assim? Será tudo isto fruto da minha imaginação,
não uma realidade.

Quanto às correntes marinhas, existentes ao largo das praias e
que por vezes sa vêm à superfície das águas. vou contar-vos, como
ouvi e lhes experimentei a acção e violência. S.ó o susto que por causa
duma dessas correntes apanhei há bons 48 anos, acolá, entre os Cavalos
de Leixões e a praia de Leça, quando os molhes ainda ali não tinham
sido lançados, parece que ainda hoje me causã" tremuras ...

Eu vos conto.

O acontecimento deu-se em 1883. Tinha feito o meu exame de
Instrução primária e ra principiar os meus estudos para seguir a vida
eclesiástica.

Em 14 de Agosto desse ano fui com meu falecido pai à Póvoa de
Varzim, onde ele contava numerosos amigos, afim de assistirmos à
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festa da Senhora da Lapa (Nossa Senhora da Assunção) que então
e ainda hoje ali se celebra com uma pompa e brilho extraordinários.
Era a festa dos pescadores poveiros como outrora era a de Nossa
Senhora da Ajuda dos pescadores de Espinho.

Terminada ela e quando nos dirigíamos para a estação ferroviária,
afim de tomarmos o combóio e regressarmos a casa, encontramos
um grupo de pescadores da Aturada que iam -ali buscar uma lancha
nova que tinham mandado construir nos seus estaleiros e destinavam à
sua pesca da pescada no mar alto. Esses pescadores, depois dos cumpri
mentos usuais, convidaram-nos a vir com eles por mar, o que acei
tamos.

Deitada a iancha à água e içada a vela, aí vamos nós de longada
até à foz do Rio Douro e daí até a Aturada. Como eu me lembro! O
mar parecia um lago manso que estava, muito embora soprasse um
vento norte fresco que, ondulando um pouco as suas águas, obrigava
a embarcação a baloiçar-se docemente e a singrar velozmente na
direcção do sul.

Não acostumado a andar sobre as águas do mar, o meu estômago ...
revoltou-se e eu tive de «deitar gatos fora», como os marítimos apel·i
dam o acto que diante deles pratiquei e que os fez rir a bandeiras
despregadas. Ai! que troça eles me fizeram. «Seu pichote, diziam, até
parece mal que um vareiro faça isso». Eu gostava muito de barquear
e pescar no rio, mas do mar tinha um medo que me pelava. Nunca
me esqueci desta passagem da minha vida, como nunca me esquece do
que a seguir se ia dando.

Qu·ando a lancha deslízava por entre as penedias, denominadas
«Cavalos de Leixões» constituem hoje a cabeça do molhe norte)
e a praia de Leça, devido à corrente fortíssima que ali existiu e a um
golpe de vento mais forte que então soprou, a lancha inclinou-se para
bombordo, a palamenta que levava, mastros, vergas e remos correram
para o mesmo lado e por um tris que borcava. obrigando-nos a um banho
forçado e não sei se mais alguma coisa .... .Só Q medo que eu, convales
cente do enjoo, apanhei nesse momento! ... Não vos digo nada. Os
nossos companheiros, valentes e vigorosos como eram, removeram a
palamenta para os seus lugares e... a viagem continuou em direcção
ao rio Douro.

Depois da refrega ... um velho pescador que conhecia as correntes
marítimas, como as suas mãos, apontou-me que ali existia permanen
temente nesses tempos anteriores à construção dos moldes, e disse-me:
«Por um tris que aquele maldito nos não pregou uma partida».
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Perguntei-lhe se aquela corrente era ali permanente e ele respon
deu-me afirmativamente e a seguir deu-me uma verdadeira lição a
respeito das correntes marítimas, das arrunhantes, dos cursos de água
nas nossas praias compreendidas entre Póvoa e Aveiro que mostrou
muito bem conhecer.

Concluindo: Para mim a causa das Inundações do Mar de Espinho
está nas correntes marítimas.

Como evitá-la? Cortando essas correntes. De que modo?

Por meio dos esporões ou espigões que, irrdo à Praia, vimos,
como estão avançando sobre o mar.

A solução de espinho está ali.

Ouvi esta afirmativa dos Engenheiros hidráulicos Melo e Matos
e Silvério Pereira da Silva em 1898, ali na nossa praia, após uma das
marés durante a qual o mar fizera cair na praia uma centena de casas...

Eu conto. Nessas alturas era eu correspondente daí para um jornal
do Porto e, como correu no dia anterior que o Governo acabava da
nomear uma corníssão de engenheiros para estudar o fenómeno e
lhe propusera os meios para ·lhe pôr cobro, fui até à praia, não só para
ver o estrago que o mar fizera nessa maré, mas também para ver se lobri
gava por lá esses senhores.

Chegado ali, notei que dois cavalheiros discutiam, apontando por
vezes para o mar. Aproximei-me e declinei-lhes a minha qualidade de
correspondente de jornais e pedi-lhes que me dessem as suas opiniões
sobre o caso para eu mandar para o jornal que ali representava. S. Ex.",
que soube serem os distintos engenheiros hidráulicos, jâ hoje falecidos.
Melo e Matos Silvéro Pereira da Silva, responderam-me ser sua opinião
que lançando-se para o mar uns esporões ou espigões de 15 metros,
aqui, acolá ·e além (e apontaram-me para as bases que são aquelas,
onde eles principiaram), esses esporões se encarregariam de cortar ou
interceptar aquela corrente, aqueles cursos de água (que me apavora
ram), devendo o mar, depois disso. parar no seu caminho de demo
lições.

Que fora isso o que se fizera numa das nossas ilhas, onde igual
fenómeno se vinha observando, tendo dado esse resultado, como o dera
nalgumas praias estrangeiras, cujos nomes me citaram, mas de que me
não lembro.
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Todavia conclu·iram, esses esporões ou espigões devem custar pelo
menos 2.000 contos e Espinho nâo os vale!!

Fiquei sem sangue, quando tal ouvi!

Ali por 1909 vi construir, em vez desses espigões, um cais ao
longo da praia, obra que ao tempo tomei de desperdício e adivinhei,
porque no ano seguinte o mar demoliu-o .

•• •
É por demais sabido que a maior e mais notável das arremetidas

do mar contra Espinho, foi, como adiante veremos, ·a que teve lugar
em fins de 1911 ·e princjpios de 1912, mas como nestas alturas os
espigões já tinham avançado bastante ... o mar parou para voltar à carga
19 anos depois, isto é, em Fevereiro e Março deste ano! ( 1931). É que
esteve por um tris a destruir aquela linda obra que é a «Esplanada».

Talvez se deseje saber, como. implico a sua passagem em 1912 e o
seu principio de avanço em 1931.

Vou fazê-lo, mas depois de declarar que não sou um profissional.
Sou um simples curioso e um velho observador dos factos que tenho
filmado nas praias que conheço e que se estendem da Póvoa de Varzim
até à Costa Nova de Aveiro.

Parece-me que o mar deixou de avançar aí, porque os esporões
cortaram aquela corrente e além disso, porque as areias vindas do norte
e do rio Douro, acabaram por encher os cantos dos padrões de Leixões,
indo-se espraiando até à sua embocadura ... E as sobrantes entraram
nas correntes lá mais de fora, que se encarregaram de as levar até
à Cova de Brito e de lá até aí, onde arribaram em numerosos e volumo
sos bancos que se foram encontrandoj fazendo recuar o mar e recuar
tanto que a nossa «Comissão de Turismo» se anojou a planear e a
mandar construir essa linda obra da Esplanada, de cuja construção deve
orgulhar-se, visto ser o padrão glorioso íh sua administração.

Mas porque avançaria agora o mar?

Com certeza, porque os invernos nos últimos anos foram leves,
não havendo, por isso, grandes cheias e, não as havendo, as areias
que os rios para ele ocorreram, foram poucas, e poucas, portanto. as
que aí abordaram e que ele lambeu. E, lambidas essas, atirou-soe às que
cá estavam, dando esse facto lugar à sua aproximação da Esplanada
que me parece, foi salva, porque lhe apareceu do seio do areal o esporão
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ou espiqao central que tenho comparado à boca dum tigre de dentuça
arreganhada que lhe apareceu, fazendo-o estarrecer e parar na sua
furiosa marcha.

O atrevido parou, mas infelizmen·te não recuou. Aninhou-se junto
da cobiçada presa, a fingir de leão decrépito, parecendo estar à espreita
de ocasião asada, qualquer maré viva, para dar o salto mortal sobre
ela. Oxalá que isso não aconteça, oxalá ... mas... vamos a ver.

* *
A propósito da construção da balaustrada da nossa avenida da

beira-mar que já nos afizemos a apelidar de «Esplanada» deixai-me
enca·ixar aqui as impressões que experimentei, quando vi dar princípio
à sua construção.

Andavam a preparar-lhe os alicerces. Acerquei-me dessas obras
com alguém a quem disse: Que temeridade e, talvez, que desperdício!
O mar, mais hoje, mais amanhã, faz a tudo isto o que fez a um paredão
que por aqui estenderam há anos, ao longo da praia.

Estes senhores não conhecem o nosso mar! Conheco-o eu desde
há bons 60 anos e poucos dos actuais habitantes de Espinho o conhe
cem melhor do que eu. Se quem planeou e mandou executar aquela obra
tivesse assistido, como eu, aos estragos aqui feitos por ele desde
1889,e o que é mais, se lhe tivesse experimentado as maldades e por
ele tivesse sido prejudicado, como eu, a minha família e milhares de
famílias fomos, com certeza que a não levantavam tão ao poente.
Pelo menos levavam-na para acolá, para a linha dos últimos edifícios.
inclinando-lhe a direcção· para o norte de modo a ir to-par nos pegões
da antiga ponte do caminho de ferro, acolá no Rio Largo ou Rigueirão,
e para o sul a passar pelo poente do Bairro da Rainha.

Aqui ... Deus queira que não tenhamos de.<assistir ao seu desmo
ronamento. E o mesmo disse, quando vi erquer-se acolá a casa do
Salvavidas, que pelo menos, devia subir até ao alinhamento da Balaus
trada.

Que medo tem o Padre Lima, dirão os reitores.

Tenho, confesso, mas tenho razões para o ter e foi já devido
a esse medo que em 1903 mandei construir a minha casa acolá no
sítio onde outrora esteve o «facho de Espinho» (') de que um dia vos
hei-de contar a história. Quer dizer, mandeia-a construir fora de vila
e termo, porque nessas alturas da linha férrea para cima as casas
contavam-se pelos dedos.
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Não imagina-is a troça que os meus conterrâneos vareiros me
fizeram por isso. A cada passo ouvia isto: «Ó Sôr Padre Lima por pouco
ia fazer a sua casa no Souto de Anta (La.qo da lqre]a)».

E notem, mandei-a construir acolá por ter a certeza de que o
subsolo do terreno era parte de pedra e parte de terra firme e não de
areias movediças que o mar devora com a mesma facilidade com que
o tubarão e o crocodilo ·engolem a criatura que conseguem apanhar
com as suas fauces e os seus dentes anavalhados.

Se visses o mar demolir a casa onde nascestes. reduzir ·a um
montão de entulhos essa habitação a que trazíeis ligadas as mais belas
recordações da vossa vida, como eu vi acontecer àquela onde nasci,
que foi o meu património eclesiástico e em cujas salas se realizou
o banquete da minha «Missa Nova», concerteza que o olhareis com a
desconfiança e com o temor com que eu olho.

No entanto ... tudo está feito e -agora o ·remédio é... deixar ver o
que ele fará, porque o que não tem remédio. remediado está, como
costuma dizer .•se. Oxalá que os meus pessimismos se não realizem.
Oxalá.

E posto isto vamos à resenha das Inundações desde 1889 para cá.

>li

* *
Tendo sido feito aí em 1888, e por iniciativa particular, um recen

seamento rigoroso da sua população fixa, e reconhecendo-se por ele
que a população era de 700 e tantos fogos e a dos outros lugares
da freguesia de 480 resolveu-se pedir ao Governo a desanaxação de
Espinho e sua constituição em frequesia autónoma. A preterição teve o
patrocínio e o apoio do Cardeal D. Américo, grande e venerando Bispo
desa diocese. e do seu condiscípulo e grande amigo dedicadíssimo da
nossa terra, Conselheiro Correia Leal, ao tempo deputado pela Feira.
Devido a isso por Decreto de Maio de 1889 foi •a povoação de Espinho
desanexada de Anta e mandada instalar nefá uma nova freguesia, ins
talação que se realizou em 23 de Setembro desse ano. Ora dias depois
desse acontecimento que tanta alegria causara no nosso meio, notou-se
que o mar, acossado por uma forte ventania, começara a cavar nas
arribas do sul da nossa praia um alta barranca que dia a dia avançava
para os seus edifícios de por ali, de modo que em princípios de Outubro
se aproximou da Esplanada, do palacete do Comendador Ferreira, de
Lisboa que ficava no fundo da rua então denominada de Libardade e
que mais tarde foi crismada com o nome do Enqenheio Bandeira
Neiva e hoje tem o n.º 23. No outro extremo dessa rua lado sul' ficava
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o histórico «Outeiro da Bexiga». o local onde os nossos pescado. es se
reuniam para observar o mar antes de sair para a pesca e para fazerem
as partilhas do produto do pescado Esse palacete estava confiado
à guarda de Jeremias Pais de Almeida que se apressou a manda:
construir uma forte palissada de madeira. Foi ela que impediu que
o mar, nessa maré, esboroasse tudo. Dele para o norte demoliu o mar
alguns casinhotos e uma parte da casa do Comendador Couto dos
Santos, do Porto, que havia sido construído sobre o palheiro que foi
do Bispo de Viseu. Nesse ano não fez outros estraqos, mas aninhou-se
de encontro à barranca aguardando ali as marés de 1891, durante as
quais lambeu aquele palacete. toda a casa do Comendador Couto dos
Santos e tudo o que demarcava do seu alinhamento para poente. Da
minha casa e da de meus pais que ficavam no principio da Rua dos
Pescadores, ruíram as f:·entes, e os edifícios desapareceram por com
pleto nas. marés do ano de 1891, em que ele chegou a tocar na capela
que passara a ser Igreja em 1889.

De 1892 a 1895 o mar pouco avançou, mas em princípio de Outu
bro de 1896, recomeçou a sua faina demolidora, levando 76 prédios,
na sua quase totalidade de granda valor. Em 1897 desapareceu quase
toda a Praça Velha e em 1898 levou quase toda a Igreja. Em 1899 foi
Espinho elevado a concelho e o mar nesse ano, e nos dois a seguir,
pouco mal nos fez, mas em 1902 e seguintes, ei-lo de novo nos seus
ataques. demolindo o resto da Igreja em 1904 e continuando esses
ataques em 1905, 1906, 1907 e 1908.

Em 1909 o governo querendo embargar-lhe os passos, mandou
construir ao longo da praia um cais que o mar rio ano seguinte desfez
e pulverizou.

Em 191O, 1911 e 1912 fez estragos enormes chegando numa só
maré a alcançar a terra 400 e tantos prédios, deixando a linha da praia,
quanto a edifícios, como hoje se encontra. ( 1931)

Os esporões ou espiqôes começaram a ava!lçar para ele em 1911
e 1912 fazendo-o parar como já dissemos.

Mas em Fevereiro e Março deste ano, recomeçou a arreqanhar-nos
de novo os dentes, vindo até junto da Esplanada.

Tocar-Ihe-á? Não podemos responder mas pouco falta para o
fazer.

11) Trata-se de um farol que esteve colocado onde hoje é o cruzamento das
ruas 18 e 19. A casa referida é a mesma onde hoje está estabelecida a «Ccso
Sobral» (Nota do Director),
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Continua-se a publicar as actas das reuniões da
Ass9mblefia Geral e da Direcção do «Grémio Impar

cieis». que foi fundado em 5 de Novembro de 1910 e
cujos tivros originais fazem parte do Arquivo Histórico

do «Museu de Etnografia e História de Espinho», em

formação.
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Sessão ordinária da Direcção de um de Março de mil novecentos
e dezanove. Por falta de número suficiente de directores, deixou de
se realizar a sessão que neste dia se devia eíectuar sendo, por isso,
lavrada a presente acta, que por mim, Alfredo Fonseca, 1.º Secretário
foi escrita e será assinada.

Alfredo Fonseca

Sessão ordinária da Direcção de quinze de Março de mil nove
centos e dezanove sob a presidência do Sr. Fernando Matos, secre
tariada por Alf:edo Fonseca, estando presentes os directores J. Moreira
da Costa Júnior, João de Brito, Albino Estima, Cassiano Marques e
Mário Valente. l.'da e aprovada a acta da sessão anterior, foi proposto
pela presidencia que esta colectividade, atentos a sua natureza e fim,
e acudindo ao apélo feito pelo jornal lisbonense «A Capital», preste
•J seu concurso monetário a favor da ida a Pais do Campeão portuguez
de Natação, Sr. B. Bastos. que aquela cidade vai tributar provas da sua
especialidade no referido ramo de desporto, procurando assim honrar
Portugal e demonstrar o desenvolvimento do Sport no nosso País,
Foi aprovado por unanimidade, abrindo-se para tal fim, uma subscrição
que será patente num dos quadros da Séde, e que será encerrada
oportunamente. Em seguida, ficou assente que zse enviasse oficios de
aqradecimento aos sócios que gentilmente prestaram a sua valiosa coo
peração na Orquestra a quando dos espectáculos de Carnaval. Em virtude
de várias dificuldades que se opõem a que na próxima Páscoa suba à
scena a nova revista, prometida pelos autores da « ... De Pêta e bêta».
e em consequencia dos pesados encargos que demandaria a apresen
tação duma qualquer outra nova peça teatral, que naturalmente não
viria a ter êxito que provem sempre duma revista entremeada de
costumes locais, e considerando o estado algo precário em que pre
sentemente se encontra o cofre do Club, dadas as importantes e ina
diaveis despezas feitas até hoje, foi aprovado por maioria, após vários
alvitres e acalorada discussão, que fôsse novamente à scena a revista
«... De pêta e bêta», depois de várias. modificações que os seus autores



:;46 ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

prometeram ·introduzir-lhe reservando-se a nova revis·ta para o próximo
mês de Maio ou Junho. Ficou também resolvido, se não surgir caso
de força maior, que se realize no próximo dia 30 um espectáculo
familiar. Tendo chegado ao conhecimento da Direcção a maneira
pouco correcta como se apresentou, à entrada do último espectáculo
familiar, o sócio S·r. Abel Jordão, e atendendo ao que dispõem os
Estatutos no art.º 5, n.º 4, resolveu-se diriqir àquele mesmo Sr. um
oficio .rnanifestando-Ihe o quanto maguou a Direcção o seu estranho
proceder. Ficou o sr. Cassiano Marques encarregado de organizar um
.ruadrc etect.vo de porteiros, em virtude da sua imperiosa necessidade
que a experiencia tem mostrado sentir-se de cada vez mais. Foram
aprovados para sócios os Srs. Joaquim de Azevedo Brandão, José de
Carvalho, Francisco Carvalho de Oliveira, Agostinho Tavares e Antonio
Claudino de Morais. Autorizaram-se por fim vários pagamentos, e, não
havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão de que se lavrou
a presente acta que por todos será assinada.

J. Moreira da Costa Junior
João de Brito
Albino Estima

Cassiano Marques
Mário Valente

Alfredo Fonseca

Sessão ordinária da Direcção de um de Abril de mil novementos e
desanove, sob a presidencia de Joaquim Moreira da Costa Jor., secre
tariada por Alfredo Fonseca, estando presentes os directores João
da Brito, Albino Estima e Má:io Valente. Depois de lida e aprovada
a acta da sessão anterior, foram presentes um oficio do sócio Sr. Abel
Maria Jordão de Paiva Manso, em resposta a outro que esta Direcção
lhe endereçou, conforme a deliberação tomada na sessão anterior,
como consta da respectiva acta, e uma Circular da Agencia Teatral,
cujos conteúdos foram devidamente notados. O 1.º Secreário apre
sentou a seguir um outro oficio, assinado por alguns sócios, em que
propõem à Direcção a aquisição dum professor de dança para reger um
curso composto unicamente de associados desta colect.vidade. a cargo
dos quais ficará toda a despeza correspondente. Pedem, no caso da
proposta ser viável, que a Direcção mande abrir uma inscrição para
esse efeito, ficando ainda ela encarregada da arranjar o respectivo
professor. Atendendo ao louvável intuto dos sócios signatários, que
outra coisa não pretendem senão divertir-se inofensivamente, ficou
o 1.º Secretário de proceder à efectivação da proposta. Ficou tambem
resolvido que o espectáculo familiar que deveria realisar-se em 30 de
Março, fosse transferido para o dia 7 de Abril, por ser' materialmente
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irnpossivel etectuá-lo na data prefixa. Voltando à discussão o caso
do Ensaiador do Corpo Scén.co, tomou a palavra o Tesoureiro que
foi de opinião que a Direcção se deveria entender com o Sr. Amadeu
Morais sobre o assunto, pois estava certo que, com mais esta tiémer
che, alguma coisa de definitivo se resolveria. Aprovado, ficando de novo
o caso a cargo do Tesoureiro, que na próxima sessão dará 'contas
da sua diligenc-ia. A seguir o director da Secção Desportiva propõe
que o Tesoureiro fique autorizado a desviar do Cofre do Club a quantia
de dois escudos e cincoenta centavos, para custear a compra dum
objecto de arte, que será disputado em campeonato de foot-ball pelos
terceiros grupos. Concedido. Finalmente, foram aprovados para sócios
os Srs. Dr. Manoel de Sá Azevedo e Henrique Mendonça Pinto. Auto
riza.arn-se vários pagamentos e, não havendo mais nada a tratar, foi
encerrada a sessão, de que se lavrou a presente acta. que por todos
os presentes será assinada.

J. Moreira da Costa Junior
João de Brito
Albino Estima
Mário Valente

Alfredo Fonseca

Sessão ordinária da Direcção de 15 de Abril IClemil novecentos e
desanove. Por falta de número suficiente de directores, deixou de raali
zar-se a sessão que neste dia devia ter lugar, sendo por isso lavrada
a presente acta, que por mim, Alfredo Fonseca, 1.0 Secretário, foi
escrita e assinada.

Alfredo Fonseca

Sessão ordinária da Direcção em um de Maio de mil novecentos
e desanove, sob a presidencia do Dr. Fernando Matos, secretariado
por Alfredo Fonseca, estando presentes os directores J. Moreira da
Costa Jor., João de Brito, Albino Estima ,Cassiano Marques e Mário
Valente. Lida e aprovada a acta da sessão anterior, foi presente um
oficio da colectividade de receio e beneficencia «Merry Grouo», do
Porto, sôbre o aluguer do Teatro para o dia onze do corrente, mediante
as condições que lhe foram ent-eques pessoalmente e aceites. Por
proposta da presidencia, foi resolvido que da quantia de escudos 62$91
que está depositada em Lisboa e se há destinado à subscrição a favor
dos Mutilados da Guerra, se desviasse a importância de Escudos 30$00
para custear as despezas com a viagem a Paris do campeão português
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de natação, Bessone Bastos, dando-se, por isso, sem efeito a subscri
ção que tinha sido aberta na Séde deste Club. A seguir, o tesoureiro
dá conta da diliqencia que efectuou junto do Sr. Amadeu Morais,
resolvendo este aceitar o cargo de director scénico .e ensaiador do
Corpo Scénico desta colectividade, mediante o vencimento de $50
por cada ensaio e 1$50 por cada espectáculo. Depois, resolveu-se, aten
dendo aos aturados esforços do Corpo Scénico, nomeadamente nos
espectáculos da revista local «De pêta e bêta», se contemplasse as
amadoras com uma pequena lembrança e se servisse aos amadores um
copo de água, como testemunho da gratidão do Club para com esta
secção recreativa. Resolveu-se também sempre que o Teatro esteja
disponível, alugá-lo para cinema, mediante um preço equitativo. Aten
dendo a que não é possivel ainda ao cofre do Club liquidar a divida
do Campo, decidiu-se efectuar o respectivo pagamento em ocasião mais
oportuna. Foi deferido o pedido que fez o Rev. Padre João de Morais,
director do Colégio-Externato desta praia, relativo ao aluguer do
Teatro para o dia 18 do corrente, mediante as condições vigentes. Pelo
director Cassiano Marques foi apresentado e aprovado o quadro efectivo
de porteiros para o teatro, que vai ser afixado no quadro respectivo.
Atentos os desejos e bôa vontade de muitos sócios, resolveu-se pro
ceder à reorganização do Orfeon, ficando disso incumbido o vice-pres
dente J. Moreira da Costa Jor., o qual propoz que todos os indivíduos
que queiram entrar para sócio, com o fim primá:io de ingressar no
Grupo Orfeónico, sejam isentos de pagamento de joia. Aprovado O
1.º Secretário comunica que se apresentaram, para lhes ser levantada
íl cláusula de licenciados, os sócios Alfredo Figueiredo e Joaquim Fe>
nandas Tato, pelo que o mesmo sr. ficou ·encarregado de lhes mandar
tirar as quotas respectivas, desde Maio inclusive. Foram aprovados
para sócios os Srs. Manoel Barata Gagliardini Praça, Horácio Tourão
Lopes Teixeira, Bartolomeu de Sousa Dias. Alberto J. Botelho, Lino
Pais dos Santos e Ana Duarte de Oliveira. E, não havendo mais nada
a tratar foi encerrada a sessão, de que se lavrou a presente acta que,
por todos os presentes será assinada.

J. Moreira da Costa Junior
.,, Albino Estima

João de Brito
Cassiano Marques

Mário Valente
Alfredo Fonseca

Sessão ordinária em quinze de Maio de mil novecentos e desa
nove, sob a presidência de J. Moreira da Cesta Júnior, secretariada
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por Alfredo Fonseca, estando presentes os directores João de Brito,
Albino Estima e Cassiano Marques. Foi lida e aprovada a acta da sessão
anterior, esclarecendo-se apenas dois dos seus pontos, sendo o 1.ª o
que se refere à verba que se desviou da quantia que estava previa
mente destinada aos Mutilados da Guerra, e que é somente de Esc.
20$00, em lugar de 30$00, para custear as despezas com a viagem de
Sessona Bastos a Paris, ficando o restante, ou .seiam Esc. 42$91, destina
dos ao fim primário. O 2.ºdiz respeito à exploração do teatro para cinema.
Ficou resolvido de·finitivamente que o Club cedesse o teatro para tal
fim, sempre que não haja compromisso com qualquer grupo ou com
panhia scénica, quer de amadores, quer de artistas, à razão de Esc.
10$00 por cada domingo e 7$50 por qualquer noite da semana, sem
mais encargos para o Club, além dois da casa e cedencia de material
cinematográfico correspondente, cuja conservação e guarda ficarão
sob a responsabilidade do arrendatário que ficará obrigado a conceder
ao Corpo Scénico do Club, em todas as sessões. as regalias que sempre
tem gosado em todos os sspectáculos estranhos à mesma Colectividade.
Em consequencia desta deliberação, resolveu-se proceder à necessária
e urgente reparação do material cinematográfico, ficando disso encarre
gado bem como de todos 06 alugueis do teatro para qualquer fim, o
Tesoureiro. Depois, pelo 1.ª Secretário foram presentes um cartão de
Chefe da Estação do C.º de F.ª, agradecendo a oferta de duas entradas na
récita do dia 27 de Abril último; um ofício da Associação Comercial e
Industrial de Espinho, comunicando o voto de louvor e agradecimento
que esta prestante colectividade resolveu exarar no livro das suas
actas, pela consagração fe·ita à sua entidade na «De Pêta e bêta», e
participando do mesmo passo a gentileza duma lembrança que oferecia
à amadora do Corpo Scénico do Club. que inepertou a mencionada
consagração. Resolveu-se agradecer, ·em nome da amadora, à referida
Associação. Presentes mais dois ofícios: um do Merry Group do Porto,
agradecendo as atenções que lhe foram dispensadas por ocasião do
seu espectáculo no nosso teatro, e outro do Director Scénico do Club
que fazia-se acompanhar dum mapa relativo à constituição dos membros
do C. Scénico, pedindo para .ern conformidade; serem passados os
respectivos cartões de identidade. Notado. A seguir tratou-se da reali
zação das festas de S. João e S. Pedro, resolvendo-se efectá-las, pouco
mais ou menos, como no ano passado, sendo constituída uma comissão
composta dos directores J. Moreira da Costa Júnior, João de Brito
e Cassiano Marques. que poderão agregar a si qualquer auxiliar, ficando
os lucros e perdas a cargo do Club. Resolveu-se rna.s que se efectuasse
no dia 22 de Junho a apresentaçâo do Orfeon num espectáculo cujo
programa o 1.0 secretário, na qualidade de deleqado da direcção,
comporá de harmonia com a opinião do Ensaiador do Corpo Scénico
tendo o presidente exposto algumas considerações sobre a conve
niência de se rebaixar o espaço do teatro reservado à orquestra, ficou
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o tesoureiro incumbido de mandar proceder ao resp·ectivo melhora
mento, oportunamente. Havendo necessidade de esclarecer a resolução
tomada na última sessão sobre a admissão de sócios para o efeito de
inqressarern no Orfeon, decidiu-se, por maioria, que a todos os indivi
duas, mesmo àqueles que em tempos foram demitidos por falta de
pagamento, se abrisse a excepção de serem admitidos ou readmitidos,
sem pagamento de joia e quotas em atrazo, vetando contra esta decisão
os directores Alfredo Fonseca e Cassiano Marques, que invocaram, para
justificação da sua atitude, o paragrafo único do art. 53 dos Estatutos.
Em segu·ida o director João de Brito pede a palavra para protestar
contra o abuso que se vem fazendo do Camarote da Direcção que em
todos os espectáccíos estranhos ao Club costuma ser ocupado por
indivíduos que não pertencem à Direcção. Esta, achando muito justo
o reparo do sr. João de Brito, resolveu que doravante poderão ter
lugar no referido Camarote apenas os membros da Direcção, e, por
especial deferencia, o director do Corpo Scénico, como seu membro
nato. Em consequencia disto, resolveu-se tambem destinar oportuna
mente lugares reservados aos amadores do Corpo Scénico de 1.• Classe.

Tendo no dia 11 do corrente vindo a. Espinho o Merry Group do Porto,
afim de dar um espectáculo com intuitos beneficientes, e havendo
a sua direcção oferecido-o em homenagem ao Espinho Club. de se
ter realizado a sessão conjunta, resolveram atribuir, embora muito
modestamente, fazendo-lhe uma ligeira recepção. Durante o espectaculo
e visto a Direcção do Espinho Club: não ter comparecido, em nome do
Corpo Scénico foi-lhes oferecido, no palco, um pequeno bouquet de
flores naturais, que muito penhoradamente agradeceram. Embora os
membros da Direcção não tivessem conhecimento disto oficialmente,
o certo é que, particularmente, o não ignoraram, e por isso, pelo menos,
dos directores não quizesse comungar no mesmo preito de homenagem
que não podia deixar-se de tributar ao referido Merry Group. Por
unanimidade resolveu-se que todas as despesas feitas com a mencio
nada recepção ficassem a cargo do cofre do Club. Por proposta do
1.0 Secretário foram demitidos a seu pedido, os sócios António Ma--•ques Espanha, Joaquim Assis, Manoel dõs Santos Passos, Marcelino
de Oliveira e Silva, Luís Francisco Duarte, D. lnez Oilnda de Araujo,
António Barbosa Junior; por falta de paqamento. José Casal Hibeiro,
Amélia Ferreira. por ausencia, David Soares de Oliveira: por falecimento,
Fernando Pinto Moreira. Por proposta do mesmo S€cretário foram apro
vados para sócios os Srs. Alfredo N. Casimiro Barbosa, Luciano António
Costa Segadães, Ernesto Augusto Pereira, Manuel Pinto da Fonseca,
Ernesto Alves de Castro, Américo Moreira da Costa, Fernando lglezias
Gonçalves, António Gonçalves Rodrigues Júnior, Olivio Alves de Sá,
Rafael Barata Gagliardini Graça, Alípio Pinho Cruz, Joaquim da Rocha
Martins, Narciso Fernandes Pinto, Victorino Fernandes Pinto, António
Gomes Ferreirinha Amador e Fi·rmino Guedes Júnior. E não havendo
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mais nada a tratar foi encerrada a sessão de que lavrou a presente
acta. que por todos os presentes será assinada.

J. Moreira da Costa Junior
João de Brito
Albino Estima

Cassiano Marques
Alfredo Fonseca

Sessão ordinária da Direcção em um de Junho de mil novecentos
e dezanove, sob a presidencia do Dr. Fernando Matos, secretariado
por João de Brito, estando presentes os directores J. Moreira da
Costa Júnior, Albino Estima. Cassiano Marques e Mário Valente. Foi
lida e aprovada a acta da sessão anterior. O sr. Joaquim Moreira propõe
que se mande fazer um caixilho próprio para guarda e conservação do
bouquet oferecido pela firma Brandão Gomes & C.ª Lda. Aprovado.
Foi autorizado o concerto do dinamo do Teatro, assumindo-se a respon
sabilidade da sua conservação perante o respectivo proprietário. Tendo
o sr. Presidente comunicado que o sr. Augusto Gomes lhe dissera
que havia uma Empreza que lhe garantiria 6% do capital a empregar
na construção do novo teatro, mas que, em igualdade de circunstancias,
preferiria o Club, resolveu-se oficiar àquele Sr.. notificando-lhe que
só perante o orçamento embora aproximado da importancia a dispender
na respectiva construção, poderia o Club dar uma resposta e precisa.
Havendo o sr. Alexandre Brandão manifestado desejos de que lhe
fosse captivo, para todos os ·espectáculos o camarote n.º 2, com direito
de o transformar ,a seu bel-prazer, foi-lhe concedida essa regalia.
Em seguida, tratou-se do espectáculo para a apresentação do Oríeon.
sendo marcado, para esse efeito, o dia 22 do corrente. Mais se resol
veu, por proposta do Presidente, brindar o director do Orfeon, o Ex.mo
Sr. Dr. Clemente Ramos, com uma prenda de valor, ficando o propo
nente encarregado da sua escolha. Tendo sido comunicado o falecimento
dum irmão do director Alfredo Fonseca, foi proposto e aprovado um
voto de sentimento, resolvendo-se dar-lhe parte, em ofício. Presente
um oficio do contínuo e cobrador do Club. Bernardo de Araujo e
Máximo dos Santos, pedindo a cedencia do teatro para um benefício
em seu favor. Presente outro ofício da Associação de Socorros Mútuos,
n.º 4, solicitando o Teatro e o Corpo Scénico do Club para a realização
dum espectáculo em seu benefício. Resolveu-se oficiar, cedendo-lhe
o Teatro por 20 escudos, ficando-se oportunamente de contsccionar
o programa. Por proposta do Tesoureiro foi resolvido levar só 15$00
Esc. pela renda do Teatro, quando do espectáculo de 18 de Maio p. p.,
promovido pelo Colégio-Externato. R-esolveu-se oficiar ao Conselho
Fiscal, notificando-o de que estão patentes na secretaria, para seu
exame. as cartas deste Club, relativas aos primeiros quat-o meses do
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ano corrente. Tratou-se. a seguir, da ida do Orfeon à cidade de Aveiro,
resolvendo-se oficiar aos Clubes recreativos daquela localidade, solici
tando o seu concurso para o bom exito dos espectáculos. Por fim,
foram aprovados para sócios, os sr. António Augusto Tavares Santos,
Augusto Domingues da Silva Gomes, Fernando, Brandão e Álvaro dos
Santos Beleza. E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a
sessão de que se lavrou a presente acta que por todos será assinada.

J. Moreira da Costa Junior
Albino Estima
João de Brito
Mário Valente

Cassiano Marques

Sessão ordinária da Direcção em 15 de Junho de mil novecentos e
dezanove, que por falta de número suficiente de directores se não
realizou, sendo por isso lavrada a presente acta que por mim Alfredo
Fonseca, 1.º secretário foi escrita e será assinada.

Alfredo Fonseca

(Continua)
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REVISTA LUSITANA - Nova
série, n.• 1 - Arquivo de Est?~dos
Filológicos e Ef!nológicos r'elwtivos
a Portugal -~ Centro de Estudos
Geográficos - Faculdade de Letras
de Lisboa, 1981.

Quar·enta anos depois de suspendida
a sua publicação, eis que surge nova
mente a conceituada REVISTA LUSITA
NA, que fora fundada e dirigida por José
Leite de Vasconcelos, para arquivo de
estudos filológicos e etnológicos re lat.i
vos a Portugal.

Esta nova série, dirigida por Lindley
Sintra, Viegas Ribeiro e Maria de Lour
des Belchior, pretende ser a com.ínua
dora do repositório de estudos, documen
tos, notas e noticias referentes à língua
e às tradições do povo português, que
fora no tempo de Leite de Vasconcelos.

Neste primeiro volume pode ler-se o
artigo de apresentação em «Palavras Pré
vias», por Lindley Sintra e dois depoi
mentos sobre a mesma de Manuel Rodri
gues Lopes e Orlando Ribeiro.

André Rocha. da Faculdade de Le
tras de Coimbra debruça-se sobre o tema
«Vivênc:.~s Populares ern Camõee», espé
cie de «peregrinação cnmrmeuna que tem
por fim detectar alguns indícios da pre
sença do poeta em formas rudimentares
ou populares da realidade quot id iann»,
isto é, ver o lugar que Carnões ocupa na
uien te das pessoas afastadas do mundo
das letras.

Assim a autora diz que seria reve
ladora uma pesquisa aos eCamões» que
figuram na lista telefónica, a fim de se
poder estabelecer a mut.ivacão do ape
lido, fazer uma análise ao norne das ruas
que têm o seu nome, às tabuletas comer
ciais que contém alusões ao poeta.
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Dâ-nos ainda conta este trabalho de
evocações iconográficas de Camões na
tradição popular assim como nos informa
da existência de dois folhetos de cor
del, no Nordese hrasieliro: «As perguntas
do rei a Camões» e «0 Filho de Camões»,
mostrando a f'ascl nação que ainda hoje
exerce o nome de Carnões.

António Machado Pires apresenta a
reformulação e desenvolvimento de urna
sua cornunicação que apresenara no Con
gresso dos Ernlgrunt.es Açorcanos, em
Angra do Heroísmo, em 1978, intitulada
«Emigração. Cultura e Modo de Ser Aço
riano»_,. onde o autor procura analizar as
várias dimensões e causas que no passa
do, no presente e no futuro impele o aço
reano a buscar fora das suas ilhas ou
tros horizontes.

Por sua vez os testemunhos da tradi
ção nos Açores são estudados por Maria
de Lourdes Belchior, através da obra de
Vitorino Nemésio, sobretudo nos volumes:
«Festa Redonda» e «Sapateia Açoreana»,
livros onde o poeta relembra tradições
e hábitos do passado açoreano.

Um curioso trabalho é o de Carlos
Lopes Cardoso que nos apresenta alguns
«Símbolos Profiss·ionais em Sepulturas
de Ciganolf no Alto Alentejo». Trata-se de
um inventário da. simbologia profissional
inserida nos jazigos e campas dos cemi
térios dos""concelhos de Elvas, S. Brás
de Varche, Estremoz, Vila Viçosa, S. Pe
dro do Corval, Reguengos de Monsaraz,
S. Vicente de Pigeiro e l\'Ionemor-o-Novo.

Este estudo, acompanhado de inúme
ras fotografias, vem não só contribuir para
a datação da inflexão de um cos cos
tumes funerários dos ciganos como tam
bém confirmar a tese de Castel Branco de
que «as modernas decorações funerárias
com emblemas profissronais derivern de
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idêntica decoração das estetas discoides
funerárias que remontam aos tempos me
dievaia».

Silvam> Veloso, autor italiano, dá-nos
na sua língua um interessante estudo
inti tulado «Lo Spazio, il Tempo e la Dina
mica Delle Strut.ture Popolares Porro çti«:
se e Brasiliana».

O P.• António Maria Mourinho debru
ca-se sobre as «Copla« de Banâarra, de
um manusrrito do século XVIII>. copias
que se acham inseridas em um códice, in
fólio, a página 35 e ocupam mais o verso
deste e mais o fóio 36 1 verso, escritas
em letra do séc. XVIII.

Neste trabalho o P."' Mourinho faz
um cotejamento rápido desas copias com
as que D. João de Castro parafraseia na
«Paráfrase e Verdadeira Concordância ...
das Copia.' de Bandarra», daí tirando
algumas conclusões e acrescentando al
gumas achegas originajs para a com
preensão do texto.

O teatro de cordel é abordado por
José da Costa Miranda no artigo «De uns
supérfluos apontamentos sobre o teatro
de Cordel a uma pergunta (inocente) so
bre Goldini», onde nos dá uma panorâ
mica da produção dramática, dita de Cor
del, no séc. XVIII português.

A Etimologia tem aqui dois traba
lhos que lhe são consagrados: «Maria
Oactiuctia ou Maria Camicha » de Heior
Gomes Teixeira; e «Ensaios de Etimo
logia Port.u.çueea e de História das Pa
lavras», de Joseph M. Piei.

Guilherme Felgueiras apresenta as
suas «Divagações Etnográficas. Amor,
Criados e Moços de Servir.

Notas e Recensões completam extc
excelente volume

AVEIRO E O SEU DISTRITO
Publicação semestral da A.ssemble-ia
Distrital ãe Aveiro, n." 30 - t» se
mestre, 1982.

A Assembleia Disrital de Aveiro pu
blicou mais um número da sua revista,
referente ao primeiro Semestre de 1982.

O número abre com um trabalho de
Francisco Azevedo Brandão que evoca
uma Assocíução Cultural de Espinho -
O Centro Gil Vicente que fora fundado
em 1943 e que ma.lgra.do ter tido uma
existência de pouco mais de urn ano
'.lpreoocrüouum t rabalho válido no campo
de. cultura,

O Comandante Asdrúbal José Sacra
mento Capote 'I'etga apresenta um ex
tenso trabalho subordinado ao título

zBarcos de Pesca do Bacnlluiu», que é
uma achega para o longo historial da pes
ca longínqua do bacalhau que na região
aveirense tem profundas raízes.

Eduardo Cerqueira debruca-se sobre
o «Edifício do Governo Civil de Aveiro»,
onde nos conta a história acidentada
deste belo edifício público da cidade de
Aveiro.

Frederico de Moura em «A Mão do
Homem na Paisagem» leva-nos a per
correr a rica e multifacetada região que a
Ria de Aveiro banha para nos mostrar,
pinceladas de autêntico pintor, as cores
realistas e surpreendentes da paisagem
e do homem aveirense. Pescadores e mar
notos, barcos e salinas, são aqui evo
cados com a pena diligente e talentosa
de um espírito, amante da sua terra e das
suas gentes.

Alfredo Gonçalves de Azevedo fala
-nos dos «Catálogos de Manuscritos rela
tivos a Fermedo (Concelho de Arouca) -
Terras de Santa Maria», onde o autor
com paciência beneditina e espírito de
autêntfuo investigador, nos dá uma ex
tensa relação de documentos, imprescin
díveis .para a elaboração de uma mono
grafia de Fermedo, que em 1855 era cori
celho e se encontra hoje integrada no de
Arouca.

Orlando Oilveira publica um trabalho
genealógico sobre a família: Rocha Valle
Guimarães.

Arada e Costa evoca «Os Passos de
Ovar> desde os meados do século XV
aos nossos dias.
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Completa o volume notícias sobre
a acividade da Assembleia Distrital de
Aveiro.

BOLETIM DA SOCIEDADE DE
GEOGRAFIA DE LISBOA -- Série
99.ª n.'• 7-9 e 10-12, Julho•Sert., Out
-tiee. -1981.

Dirigido pelo Prof. Dr. António de
Almeida e Coronel António José Caria
saiu mais um excelente volume do «Bo
letim da Sociedade de Geografia de Lis
boa» e, como sempre, recheado de esco
J Ilida e criteriosa ..olaboração

O problema das desigualdades regio
nais ern Portugal é debatido por óscar
Soares Barata no seu trabalho, «Desen
volvimento e Desigualdades Re.oionais>
que analiza em profundidade as causas e
consequêncjas dessas desigualdade.~.
apontando zonas dinâmicas e regiões peri
féricas, abordando o êxodo das popula
ções do interior para o litoral e apre
sentando algumas possíveis solucõcs pa
ra resolver o probel ma,

A zona exclusiva referente
territorial é assunto sobre o

ao mar
qual se

dobruça u capitão de mnr--e-guer ra Manuel
Limpo Sena, dando-nos um bosquejo hts
tórico sobre o problema assim com os
seus nspectos jurídicos.

Baet.a ~eves, do Instituto Superior de
Agronomia, escreve sobre zonas húmidas
no nosso território, dando-nos o seu tr<.>
balho «D" Evolução Histórica das «Zo-
1ias Húmidas» e do seu interesse actual -
os pauts», uma panorâmica histórica das
zonas húmidas e do seu interesse actual
sobretudo para os ecologistas.

O Engenheiro Ilídio IVIariz Simões
fala-nos da «Bnertna Geotérmica em Por
tugal», isto é, das «águas ebul ientus ou
aquecidas ou níveis ténues de vapor, que
para além da sua utilização em instâncias
termais, poderiam ser aproveitadas para
a produção de energia eléetrica, à serne
lhança do que se faz, desde 191R, na
Itália.

Nuno Bermude.s esboça o perfil da
escritora brasileira Dinah Silveira de
Queiroz através através das suas obras
«l\'fargaridu. La Roque» e «A I\.Turclia».
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O missionário José Anchieta é terna
de dois artigos que abordam duas face
tas deste homem de Qu)1hentos.

José Augusto Mourão ocupa-se da
escrita rle Anchieta enquanto pedagogia
da fé, repensando o conjunto da sua obra
teatral, no artigo: «Teatro e Peüaooina da
fé em Anchieta» e F'rancf sco José Viegas,
debruça-se sobre a sua poesia em «0
Poeta José Anchieta».

Baseando-se no livro «Guarda-Jóias
do Brasil», escrito entre 28 de Julho de
1808 e 16 de Fevereiro de 1821, no Rio
de Janeiro, Luís de Castro e Solla e
An1érlco Barreto dão-nos em «Bodas da
Fam/üu» Real no Bras·il»} a relação das
ofertas val losas (b rllha.nte.s, pedras pre
ciosas, ouro, prata .. ) a membros da fa
milia real a quando dos seus casamen
tos, calculando o seu valor na época
e na aotualidade.

O volume é enriquecido com notícias,
comunicações, bibliografia e uct iv idu dcs
da Sociedade.

CAMINIANA - Revista de Cul
tura Histôrca, Literária, Artística,
Etnográfica e Numismática, n.' 6 -
Ano IV - Caminha - Junho de
7.'182

Com o excelente aspecto gráfico dos
volumes anteriores, publicou-se mais um
número de «Caminiunu», autêntico reposi
tório da história e do património cultural
não só do Conr:elho de Cami nha nias
também da Região do Alto Minho.

Este número 6 abre com um traba
lho da Serra do Carvalho intitulado
«Um Ep"isódio das Ctnnqumluts da Rest.au
ração na Fro1;.tei.ra do Rio Mvnho».. onde
evoca a história de um sacrilégio («um
soldado por tug uõs que teve a infeliz
íde í a de entrar na igreja de San Migucl

'"de Tahagon, «romper o Sacrário e trazer
o Sagrado Vaso») , sacrtlég ;o e.sse que fez
parar a guerra, resultando da sua repara
ção. uma confraternal festa de amizade
galaico-minhota.

Segue-se um extenso artigo de Ma
nuel António Fernandes More í rn que fala
c·obre «A Romani,wção do Litoral do Alto
M·inho». Evoca as campanhas de ocupação
romana no noroeste da península, lem
brando a batalha do Douro em 137 A.C., a
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lenda do rio Lethes, a derrota de Bruto
na foz do rio Minho, a romanização dos
cast ros, o povoamento elos vales e planí
cies, as minas do Vale de Rio Tinto
(Viana do Castelo), as vias romanas, etc.

Manuel Artur Norton baseado na «Bi
blioteca Lusitana» de Diogo Barbosa
Machado apresen til um inventário de
«Obras Escritas pelos Gaminhen8es até
1759», dando-nos a naturalidade. biogra
fia e bibliografia dos seus autores.

Outro inventário, mas de «Igrejas e
Ga1Jelas Romãn·icas da Ribeira ;Vlinho»
é-nos dado pelo Dr. Lourenço Alves que
nos leva a conhecer as Igrejas de Castro
Laboreiro, de Lamas de Mouro (Melgaço ),
de Fiães (Melgaço), de Chaviães (Melga
ço), das igrejas Matriz de Melgaço e MorP
ção, da igreja do Mosteiro de Paderne,
de Longos Vales, de Sanfins de Friestas,

de Ganfei, de Santa Maria dos Anjos
(Valença), de Dubrais, de Cunha (Pare
des de Coura), de Reboreda (V. N. de
Cerveira), de Sá» (Monção) e das capelas
da Senhora da Orada (Melgaço), de San
ta Luzia (V. N. Cerveira), de S. Gre
gório de Covas (V. N. Cerveira), de
S. João de Arga e de S. Pedro de· Varais.

Ilustram o trabalho, inúmeras foto
grafias dos citados monumentos religiosos.

O Dr. A. de Almeida Fernandes apre
senta um trabalho linguístico: «Un Exa-
1nen» Antroponímico» onde aponta com
exemplos ant ropon ímicos, alguns erros de
Joseph Piei e Meyer-Lubke.

Na secção «Arquivo de Diplomática»
publica-se alguns documentos para a his
tória da Vila de Caminha e do seu muni
cípio.
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