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O CULTO DE NOSSA SENHORA DA AJUDA EM ESPINHO

O Culto de Nossa Senhora da Aiuda
em Espinho

por FRANCISCO AZEVEDO BRANDÃO
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1 - O INíCIO DO CULTO DE N.ª S.ª DA AJUDA EM ESPINHO

1.1 - A. Lenda

O início do culto a Nossa Senhora da Ajuda em Espinho esteve
sempre, até· aos nossos dias, envolto em contos e lendas que, contendo
alguns resquícios de verdade, nunca foi totalmente averiguado pelos
nossos hstoriadores locais e regionais.

Benjamim da Costa Dias, no seu trabalho «Narrativas e Documen
tos», publicado numa sé-ie de crónicas no semanário «Defesa de
Espinho», de que em proprietário e director. a partir de 1943, escrevia:
«Em época que não podemos precisar mas que deve andar próximo
do ano 1800 vieram para Espinho alguns cidadãos galeqos ... e man
daram construir.. uma pequena capela de pedra sob invocacão de
N.ª S.• da Ajuda. Nessa capelinha se rezou missa pela primeira vez
em 1805. (1)

O Professor Arlindo de Sousa, conhecido historiador, etnógrafo
e linguista da Região de Entre-Douro e Vouga, numa série de artqos
sob o título «Nossa Senhora da Ajuda de Espinho» que publicou
no mesmo semanário em 1962, escrevia também sobre o assunto o
sequirrte: «Pouco se sabe ao certo do início do culto de N.ª S.ª da
Aiuda em Espinho. Conta-se, de vários modos, a origem e a data do
primeiro templo espinhense desta invocação».

E o ilustre investiqador acrescentava então: ,«Di:i.:em uns que ela se
deve a um acto de devoção e reconheclmenro de um filho de um
Morgado de Cassufas, salvo, milagrosamente, de morrer afogado,
um dia que se fizera ao mar num pequeno ba-co. O náufrago, em luta
aflitiva e desesperada com as vagas, teria invocado Nossa Senhora
da Ajuda que, sempre misericordiosa, lhe valera».

«Narraram outros. ainda, que dois galegos, os mesmos que teriam
dado o nome a Espinho, tendo naufraaado eo larqo da costa e tendo
abordado à praia, agradecidos à Senhora, que tão piedosamente os
tinha ajudado, mandaram construir uma capela com a invocação de
N.ª S.• da Ajuda, perto do local a que tinham arrolado.» (2)
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Finalment:e Álvaro Pereira na sua «Monografia de Espinho», decla
ra: «Não se conhece ao certo a data da proclamação da N.ª S.ª da
Ajuda por parte da gente espinhense, como padroeira da freguesia.
O culto de N.ª S.ª da Ajuda, em Portuqal, já vem de longe, mas em
Espinho só o conheceu na velha Capela dos Galegos que foi construída,
segundo parece, em princípios do século XIX, rezando-se missa em
1810». (3)

Ora perante aquela•s lendas que, aqui e além têm o seu fundo de
verdade, e as incertezas e diversidade de datas entre aqueles que
até hoje se debruçaram sobre o assunto, julgamos neste momento, poder
estabelecer definitivamente, baseados em documenos da época, o início
da construção da Capela de N.ª S.ª da Ajuda (que quando foi erecta
se chamava N.ª S.ª da Guia, como veremos mais adiante), e conse
quentemente o começo do seu culto pelas gentes piscatórias de
Espinho.

1.2 - A História

IÉ ponto assente entre os historiadores da região (Ovar e Espinho,
sobretudo ). que remonta aos fins do século XVII •e princípios do
século xv.111 o início do estabelecimento de população piscatória na
Costa de Espinho, da freguesia de Anta, população essa oriunda do
Furadouro de Ovar que ali vinha à procura de melhores locais para a
pesca da sardinha.

Nos primeiros tempos esta população mantinha-se na Costa de
Espinho apenas nos meses da safra, recolhendo-se em palheiras precá
rios e aité nos próprios barcos varados nos vastos areais, reqressando
ao Furadouro nos meses de lnva-no. E assim, durante anos, montaram
9 desmontaram aqui os seus abrigos mal construídos, até que algumas
famílias resolveram fixar-se definitivamente na nossa praia cheia de
promessas para o futuro.

A fixação dessas famílias deve ter sucedido na segunda metade
do século XVIII, pois já em 1771, num livro de assentos de baptismo
da freguesia de Anta está registado o baptismo de um indivíduo nascido
na Costa de Espinho e em 1774 um assento de óbito de Maria de Oli
veira, natural de Ribas de Ovar e falecida também na Costa de
Espinho. (4)

Presume-se, por isso, que é a partir mais ou menos desta altura
que Espinho passa a ter população· pe-manente,
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Estabelecidas, pois, algumas f.amíli·as de pescadores na Costa de
Espinho, estas profundamente religiosas, tinham de cumprir as suas
obrigações de cristãos na igreja mais próxima e essa igreja era a da
freguesia de Anta, à qual pertencia o lugar da Costa de Espinho e que
distava dali para cima de dois quilómetros através de caminhos que
de inverno se enchiam de água e de lama dificultando o acesso daquela
população ribeirinha à igreja.

Por outro lado a assistência aos doentes 1e a pessoas carecidas
de conforto espiritual era, a maior parte das vezes, nula, pois também
o pároco de Anta, raras vezes se deslocava, no inverno à Costa de
Espinho.

Assim viveu aquela população privada de um templo onde pudesse
fazer as suais obrigações espi rituais até ao ano de 1807.

Por esta data vtvia na Costa de Espinho uma família oriunda da
Galiza, Espanha. que se dedicava à salga da sardinha, em dois arma
zéns que tinham construído, um no chamado Palheiro Negro e outro
no Outeiro da Bexiqa

Esta família era constituída por dois irmãos, Eugénio Nunes e
Marçal Nunes, a quem os demais chamavam por «Ti Génio» e «Ti Mar
çalo». e ainda uma irmã e um filho desta, cujos nomes se perderam
na poeira do tempo.

Foi precisamente o mais velho dos dois irmãos, o Eugénio iNunes.
quem mandou construir, às suas custas. a primeira Capela de Espinho,
como iremos ver de seguida.

1.2.1 - A Primeira Capela de N.• S.• da Ajuda

Com efeito, a 21 de Março de 1807, Eugénio Nunes enviou uma
petição (ANEXO 1) ao Bispo do Porto a solicitar licença para construir,
na Costa ·de Espinho, onde vivia. uma «capela com a invocação de
Nossa Senhora da Guia, pois há muitos anos ali viviam mais de
120 casais que se dedicavam à faina da pesca destituídos das princi
pais comodidades da vida, entre as quais. a falta de uma capela para
assitirem à missa, tendo de perco·rer quase uma légua de mau caminho
no tempo do inverno porque é todo cheio de atoleiros. para chegar
à igreja matriz da freguesi·a de Anta, donde pertencia o lugar da Costa
de Espinho».

Eugénio Nunes dizia ainda na sua petição que para património
da referida capela oferecia um poço de água, que era o único existente
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na Costa e por isso mesmo procurado pela população do lugar ·e que
lhe dava um lucro anual de 60 mil ~e·iis.

'Em despacho de 4 de Abril de 1807 o Bispo do Porto autorizou
«a erecção e dotação da mencionada capela» (ANEXO 1).

Com o despacho favorável, Eugénio Nunes começou desde logo
a construir a capela, no terreno que lhe pertencia, no centro do local
que mais tarde foi o largo de N.ª S.• da Ajuda, finda a qual lavrou uma
escritura de dote para património dela no Cartório Notarial da Vila
da Feira, em 1 de Outubro de 1808 (ANEXO 2).

Primeira Capela de N." S.ª da Aiudo. - ·També;gi conhecida por Otipeia doe
Galegos. Primitivamente foi dedicada a N.ª S.ª da 1Guia

Nesta escritura. Eugénio Nunes, solteiro de mais de cinquenta
anos, diz que «tinha edificado uma capela à sua própria custa e que
para sua fábrica dotava a quantia de quatro mil reis anuais e impostos
no seu poço de água e no seu aposento onde vivia que se compunha
de casas, palheiras e quintal, valendo tudo para cima de oitenta
mil reis».



O CULTO DE NOSSA SENHORA DA AJUDA EM ESPINHO 13

Acrescentava ele que este dote era irrevogável desde aquela data
para todo o sempre enquanto o mundo durasse e existisse a mesma
capela.ficando ele e os seus descenderrts como administradores dela.

Foram testemunhas deste acto, Vicente Tomás Ribeiro e Silva,
José Ferreira Brandão. António Rebelo de Lima, Francisco António de
Sousa Lima e António Luís de Lima Ferraz da Silva, todos da Vila
da Feira.

Nesse mesmo dia 1 de Outubro. Eugénio Nunes requereu posse
judicial em nome e como administrador da referida capela que
nesse dia lhe é conferida no Auto de Posse (ANEXO' 3) realizado na
Costa de Espinho, onde se deslocou o Tabelião da Vila de Feira,
cumprindo as formalidades legais para estes casos.

Foram testemunhas deste auto José da Cruz Coutinho, oficial de
Justiça. Francisco Ferreira de Matos e Manuel Rebelo de: Lima.

Ainda no mesmo dia e na Vila da Feira, Eugénio Nunes passa uma
procuração (ANEXO 4) 'ª Joaquim António de Lima, da cidade do
Porto, para que ele «possa ern qualquer juízo ou tribunal defender e
requerer toda 'él sua justiça, em todas as suas causas movidas e por
mover, tanto cíveis como crimes ern que autor ou réu e principalmente
poder assinar em nome de Eugénio Nunes todos os termos precisos
e necessários nos requerimentos respeitantes ao património legado
à capela».

Foram testemunhas António Luis Ferraz da Silva e Vicente Tomás
dos Reis.

Legalizado nestes termos. na parte civil era preciso agora fazê-lo
canon icarnente.

Para o efeito. Eugénio Nunes envia uma petição (ANEXO 5) ao
Bispo do Porto que dá entrada no Cartório d.Jl Câmara Eclesiástica a
8 de Outubro.

Dois dias depois, a 10 de Outubro, o procurador de Eugénio Nunes,
António José Ramos Pereira de Lima. assinava, naquele Cartório
eclesiástico um termo de obrigação (ANEXO 6) no qual «declarava
e prometia que a capela mandada edificar por aquele ficava em tudo
e por tudo sujeita à jurisdição ordinária do Bispo do Porto e do Pároco
da freguesia de forma que sem licença de um deles se não poderia
celebrar nela qualquer cerimónia religiosa».

Como Eugénio Nunes não possuía qualquer -titulo de posse dos
bens que doava para fábrica da capela teve que apresentar uma decla-
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ração (ANEXO 7) na qual afirmava que sernp:e esteve na posse
daqueles bens «por si e seus passados desde tempo imemorável».

Com esta dedaração o Provisor do Bispado do Porto. Dr. Manuel
Lopes Loureiro, ordenou, em 7 de Novembro, ao Pároco de Anta
que anunciasse na missa de domingo a todas as pessoais «que têm
ou podem ter interesse ao direito nos ditos bens dcrados» ou que
poderiam ter conhecimento de haver sobre os referidos bens qualquer
dolo, fraude, suborno ou prejuízo de terceiros, e que mandasse afixar
edital à porta da Igreja» (ANEXO 8).

Assim fez o abade de Anta, P." José da Rocha de Oliveira Mon
teiro, na missa do domingo de 27 de Novembro, dei que deu conheci
mento ao Bispo do Porto em 8 de Dezembro (ANEXO 9).

Nesse mesmo dia 7 de Novembro o Provisor manda ainda que
sejam ouvidas cinco testemunhas que etestassern. sob juramento dos
Santos Evangelhos, que os bens dotados à Capela pertenciam de
facto. ao doador e que sobre eles não havia dolo, fraude, simulação
ou prejuizo de terceiros (ANEXO 10).

Desempenharam-se desta missão o P.e João da Cunha Ribeiro,
pároco da freguesia de S. Martinho da Gar-dra e o P.e José Ferreira
da Silva Brandão que se deslocaram à Costa de Espinho para ouvirem
«in loco» as testemunhas <eredigir o respeotivo termo. Isto passou-se
no dia 28 de Novembro de 1808 e foram ouvidas as seguintes teste
munhas: José Garcia, contratador. na Costa de Espinho, de 40 anos de
idade; João de Pinho Branco. pescador 1emorador na Costa de·Espinho,
de 35 anos de idade; Manuel Rodrigues Cação, pescador também de
Espinho, de 50 anos; José da Cruz, pescador, de Espinho. de 46 anos
e José de Pinho Branco, pescador, de Espinho, de 28 anos, além do
doador Eugén!o Nunes. Todas as testemunhas juraram que nos bens
doados não havia dolo, fraude ou prejuizo de terceiros: que não esta
vam sujeitos a dívidas nem .a qualquer outro· património e que o seu
valor ultrapassava os 800 mil reis (ANEXO 1"1).

No mesmo dia foram nomeados dois louvados, José de Oliveira
e Silva, assistente na Costa de Espinho, natural de Paços de Brandão
e Silvestre Fernandes da Cruz, do luqar do Mocho, da freguesia de
Anta, que confirmaram o valor dos bens doados para património da
Capela (ANEXO 11).

Formalizados todos estes reqursrros. o Provisor do Paço Episcopal,
dá. a 12 de Janeiro de 1809, o sequirrte despacho: «Julgo os bens
dotados na escriptura presente por sufficierrte património da capella
da invocação de N.ª S.ª da Guia, no lagar de Espinho. freguezia d'Anta,
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na Comarca da Feira, deste Bispado, que erigiu Euqénio Nunes, solteiro.
do dito lagar, attento o valor e rendimento que se justificou. Porto,
12 de Janeiro de 1809. Manuel Lopes Loureiro». (ANEXO 12).

Em 21 de Janeiro, Eugénio Nunes requer •ao Bispo .a vistoria da
capela, dizendo que a mesma se acha pronta. ornada e com património
para a sua fábrica, para que nela se pudesse começar a celebrar as
cerimónias religiosas. Solicitou ainda que essa visita fosse fejta pelo
abade de Esmoriz que «é freguezia vizinha de Espinho» (ANEXO 13).

Despachado favoravelmente este pedido a 24 de Janeiro, a visrta
é feda pelo referido abade de Esmoriz. P.e António Pintai da Cunha no
dia 2 de Fevereiro, da qual passa a respectiva certidão que dizia: «que
a Capela de N.ª S.• da Guia, na Costa de Espinho é muito decente.
possui paramentos de seda das quatro cores que usa a igrnja, cálice
t:: paterna dourados, pedra de ara, alba, cordões e se acha em condições
de ser benzida» (ANEXO 14).

Eugénio Nunes requereu errtâo a 8 de Fevereiro a Benção da
Capela e que a mesma fosse feita pelo abade de Esmoriz. o qual, na
verdade, procedeu a esse acto no dia 13 de Fevereiro (ANEXO 15).

A celebração da primeira missa foi requerida oito dias depois, a 22
de Fevereiro de 1809, o que vem contrariar o que se tem escrito a
este respeito (ANEXO 16).

E assim terminaram os actos para a leg·alização da primeira
capela construida 'em Espinho, que de início se chamou de «Capela de
N.ª S.ª da Guia» e depois passou a chamar-se de «N.º S.ª da Auda».

A mudança de N.ª S.ª da Guia para N.ª S.ª da Ajuda anda um
pouco envolta em poucas certezas.

O que não há dúvida é que a mudança se operou entre 1809 e
1846, pois nesta altura era já conhecida por; Capela de N.ª S.• da
Ajuda.

Que motivos teriam levado Eugénio NunéS ou seus sucessores a
mudar-lhe o nome?

Várias versões têm sido apresentadas entre as quais a seguinte
que nos parece a de mais crédito:

Um lavrador dos arredores de Espinho deu de presente ao Alf.eres
de Matosinhos. da freguesia de S. Félix da Marinha, um pequena
barco, por ele ter livrado um filho seu do serviço militar. Num domingo
de Verão, o alferes e o filho resolveram lançá-lo pela primeira vez,
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ao mar. Para isso reuniu muito povo na praia e pediu aos donos da
capela para consentirem que a padroeira da mesma - N.ª S.ª da Guia
-fosse levada até à praia, como que para abençoar aquele acto. Auto
rizado o pedido, o filho meteu-se no barquito e é impelido pa. a dentro
da água. Nesse preciso momento. uma vaga mais alterosa virou o
barco lançando à água o pobre rapaz que, aflito, se debatia nas ondas.

O pai vendo a aflição do filho, correu ao altar da Virgem -e pediu,
em altos brados: «Ai Nossa Senhora da Ajuda», ajudai o meu filho
a salvar-se!

O povo que ali se juntava ao ouvir clamar o alferes por Nossa
Senhora da Ajuda, começou rtambém <ele a rezar à Senhora da Ajuda
para que salvasse o rapaz.

Assim aconteceu de facto e desde esse dia em agradecimento
à Virgem, pelo milagre, a Senhora da Guia passou a chama=se
Senhora da Ajuda.

Não podemos ignorar, na verdade, que sendo os pescadores de
Espinho oriundos de Ovar, já ali se venerava há muitos anos N.ª S.ª
da Ajuda na Capela de Santo António, existente ainda hoje naquela
vila piscatória, pelo que é de crer que a sua invocação naquele momento,
não tiveese surgido expontêneamente como quer fazer crer a história
contada.

Como quer que tivesse sido a mudança o que é certo é que o
início do culto de N.ª S.ª da Ajuda em Espinho se deve fixar 1/10

segundo quartel do século XIX, 1825-1850, uma vez que a primeira
padroeira da primitiva capela, também chamada, Capela ·dos Galegos,
foi, como vimos, N.• S.ª da Guia.

O culto de N.' S.• da Ajuda nesta Capela praticou-se até 1883,
ano me que foi demolida por ser já pequena e por, entretanto, se ter
construído outra, mais ·ampla e desafoqada.j

1.2.2 - A Segunda Capela de N.• S.• d'a Ajuda

O primeiro movimento tendente à construção de novo tempio
deu-se em 1867.

Com efeito neste ano constituiu-se uma comissão de represen
tantes das Campanhas de Pesca, composta por António de Pinho
Branco Biquel, Manuel André de Lima, Francisco Soares de Araújo,
António da Cunha Folha da Conceição e Francisco Fernandes Tato, para
decidirem da compra da antiga capela e construção de novo templo.
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I

2." Capela de N." Senhora da Ajuda'

Nesta altura a Capela de N.ª S.ª da Ajuda já tinha outro dono.
Por morte de Eugénio Nunes os bens deste passaram para um espanhol
de nome José Rodriguez que não vivia em Espinho, mas tinha um
procurador chamado António Matos, que por ordem daquele, vendeu
os bens a um rreqociarrte portuense, Bento José Pereira, que, por
sua vee os vendeu em 24 de Janeiro de 1866 a António dos Santos
Serra, do lugar da Igreja da freguesia de Gueifães. do concelho da
Maia.

Ora foi precisamente a este último que a Comissão dos arrais das
compunhas comprou em Março de 1866 a antiga capela e todos os
seus pertences por duzentos mil reis, conforme se diz na dedaração
do pagamento da sisa que reza assim: «Serafim da Siive Marco, José
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de Pinho Faustino Junior, Francisco Soares ,Araújo e José Fernandes
Tato compram oAnconio dos Santos Serra, viúvo da Igreja de Gueiiêes,
do Concelho da Maia, uma Cape/la denominada da Senhora d'Ajuda
com suas pertenças, 'imagens e perementos, tudo sito na Costa de
Espinho de Anta pelo preço de duzentos mil reis, e não tem domínio
por não ser ; cuja compra verificá-lo.

Feira, 27 de Março de. 1866».

Para esta compra e para a reedificação do novo templo, contribui
ram todas as Campanhas de Pesca existentes na altura, conforme
declaração dos representantes das mesmas e que em do seguinte teor:
«Nós abaixo assiqnados representantes das Campanhas de Pesca
desta Costa d'Espinho. para o fim de se reedificar a Capella d'esta
Costa, e dar-lhe as proporções necessarias e adaptada à população,
nos obrigamos a concorrer por agora para a mesma obra com a quantia
de dosentos e cincoenta mil reis, e alem disto mais com a quantia
que for preciso para a compra da Capela antiga e sua mobília, santos
e mais objectos a ella pertencentes. e finalmente mais com os carrettos
e ·transportes dos materiaes para a mesma obra, sendo tudo isto divi
dido igualmente por todas as nossas Campanhas actualmente existentes,
sanda ·esta obrigação solidaria entre todas, e satisfeita dentro da
safra do anno corrente, sendo accionadas, se tanto for preciso; e será
competente para isso, e para fazer cumprir as obrigações aqui expressa
das, a Comissâo por nós nomeada para dirigir a mesma obra, composta
dos tres membros António de Pinho Branco Miguel, Manuel André
de Lima, Francisco Soares de Araújo, José de Pinho Faustino e António
da Cunha Folha da Conceição, sendo tesoureiro Francisco Fernando
Tato, todos desta Costa. Ao cumprimento e obrigação do exposto nos
obrigamos pelos fundos das mesmas Campanhas. e ainda por nossas
pessoas e bens, e rogamos ao Bacharel Rufino Joaqu.m Borges de
Castro, da Feira. que este os escrevesse, sendo testemunhas presentes
Joaquim de Sá Couto, d'Oleiros, e José Moreira Pinto de Silvalde que
todos vão figurar depois d'este nos ser lido. Espinho, 13 de Outubro
de 1867. Declaramos que a obriqaçâo com respeito a esta safra é só
no caso do mar dar pescaria; e para o anno sequ.nte só ficam ob-igados
as Campanhas que continuarem a subsistk.»

Apesar da boa vontade dos arrais, em construir novo templo que
satisfizesse as necessidades da população em contínuo crescimento,
as dificuldades financeiras foram tantas que só três anos depois se
constituiu nova Comissão, desta vez acrescentada com elementos da
colónia balnear à frente dos quais se encontrava o Conde da Graciosa.

Como já foram publicados por Benjamim Dias os passos principais
encetados por esta Comissão, bem assim como as respectivas actas
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(5), dispensarno-nos de repetir o que já é do conhecimento dos Espi
nhenses. Apenas queremos relembrar aqui, neste trabalho, os nomes
das pessoas que. fizeram parte da segunda Comissão: Presidente Conde
da Graciosa; Vice-Presidente Francisco Maria de Sousa Brandão; Teseu
reiro João de Azevedo Aguiar Brandão; Secretário P.• Francisco Pinto
Alves Brandão.

As obras iniciaram-se em 1872, mas ficaram paralizadas cerca de
7 anos, por dificuldadas financeiras, tendo-se em 11 de Março de 1879
organizada uma nova comissão, presidida pelo Dr. Rufino Borges de
Castro e quase todos os membros da antiga.

As obras ficaram concluídas apenas em 1883, ano em que •Se
procedeu à sua benção (ANEXO 17). A primeira missa realizou-se no
dia 29 de Junho desse mesmo ano.

Da antiqa capela de N." S.' da Ajuda, que entretanto tinha sido
demolida, passaram para o novo templo as [maqens de N:ª S.0 da
Ajuda, S. Francisco e Santa Rita.

Presume-se, pela história narrada atrás, que a imagem de N." S." da
Ajuda era a antiga de N.a S." da Guia, continuando nia nova 'Capela o
culto de N.a S.° da Ajuda.

A 19 de Maio de 1886, por alvará do Cardeal D. Américo •anova
Capela de N.aS.° da Ajuda foi elevada à categoria de igreja, passando a
matriz quando em 1889, Espinho se constituiu em frequesia.

1.2.3 - Irmandade de N." S.ª da Ajuda

O novo templo era administrado desde 1883 por uma comissão
intitulada «Comissão zeladora do S.S. Sacramento da Capela de N.a S.ª
da Ajuda de Espinho, freguesia de Anta».

Ora em 1885 chegando aos ouvidos daquela Comissão que o
Abade de Anta pensava erigir ali uma confraria "para se apoderar da
Capela, aquela entidade zeladora apressou-se a elaborar um estatuto que,
aprovado em Assembleia Geral, criaram a Irmandade de N.a S.° da
Ajuda.

Esta foi <reconhecida oficialmente quando os seus estatutos foram
aprovados pelo Governador Civil de Aveiro, Dr. Manuel José Mendes
em 30 de Novembro de 1885 e confirmados pelo Bispo do Porto,
D. Américo Ferreira dos Santos Silva, em 26 de Janeiro de 1886.
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Meio século depois, em 1938, a Irmandade de N.ª S.ª da Ajuda
começava ·a reger-se por «Novos Estatutos» que ainda vigoram.

Esta segunda capela foi destruida em 1906 pelas invasões do mar.

1 .3 - Cape1a de Sente Maria Maior

Benjamim da Costa Dias, no seu trabalho «Narrativas e Documen
tos», citando o «Dicionário de Portugal Continental e Insular», de
Américo Costa, diz que «no mesmo ano em que foi inaugurada a
Capela de N.ª S.ª da Ajuda ( 1883) foi construida a Capela de Santa
Maria Maior, na Avenida da Graciosa». (6)

Tal informação não corresponde à verdade, pois, data de 1877,
isto é seis anos antes a autorização episcopal para a benção e primeira
missa na referida Capela conforme se pode certificar do sequirrte
documento:

«D. Americo Ferreira dos Santos Silva, etc.

Aos que esta nossa Provisão lerem, Saude, Paz .e Bençâo Em
Jesus Christo Nosso Senhor e Salvador.

Fazemos saber que por parte do Rev.do Manuel Ribeiro de Figuei
redo, Parocho collado da freguezia de S. Martinho d'Anta. no segundo
districto da Comarca da Feira, deste nosso Bispado, nos foi represen
tado que, achando-se construída a nova capella da Praia d'Espinho
da dita freguezia, dedicada a Nossa Senhora, sob a invocação de Santa
Maria Maior, desejava que na mesma capella se podasse celebrar o
Santo Sacrifício da Missa e conservar-se o S.S. Sacramento no Sacra
rio da dita capella durante a epocha dos banhos: Attendendo nós à sua
petição e à visita feita à mesma capella, que se acha construida com
solidez e que possue todos os paramentos para o culto catholico:
Havemos por bem conceder licença para a benção desta capella pelo
Rev.do Abbade d'Anta e a celebração da primeira e mais missas, e bem
assim para a conservação da Sagrada Eucharistia durante a estação
dos banhos até ao fim do mez de Novemb.ro. E por firmeza do referido
que valerá enquanto se não mandar o contrario, se expediu a presente
Provisão.

Dada e passada nesta cidade do Porto, sob nosso Sello dArrnas
e assiqnatura do nosso muito reverendo Doutor Provisor aos vinte e
dois do mez dAqosto de mil oitocentos setenta e sete. E eu Pade
Sebastião Leite de Vasconcelos servindo d'Escrivão na ausencia do
reverendo Escrivão da Câmara a subscreveu.

João Alvares de Moura

Registado a f. 4 v. P.º Sebastião.»



O CCLTO DE NOSSA SENHORA DA AJUDA EM ESPINHO 21

Capela de: Santa Maria 1Vlaio1r, conhecida hoje por Capela de N." S." da Ajuda
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A petição para a benção e primeira missa era assinada pelo abade
da freguesia, P.• Manuel Ribeiro de Figueiredo, e tinha a data de 31 de
Julho (ANEXO 18), tendo dado entrada na Câmara Eclesiástica em 1 de
Agosto (ANEXO 19).

A visita canónica realizou-se a 11 de Agosto, efectuada pelo abade
de Silvalde, Joaquim Moreira Coelho, sendo testemunhas o ·abade de
Paços de Brandão, José Henriques da Silva. o abade de Anta, 'Manuel
Ribeiro de Figueiredo e o cidadão Manuel Pinto de Almeida (ANE
XO 20).

A construção desta Capela deveu-se à iniciativa de algumas famí
lias de banhistas como o Marquês da Graciosa, Condessa da Foz de
Arouce. Conselheiro Correia Leal. Caetano de Melo Menezes e Castro.
Conselheiro José de Melo Geraldo Sampaio de Bourbon, Simão Roiz da
Cruz, José Alfredo de Azevedo Braque, José Leite Sousa Melo, etc.

Ê nesta capela que se encontram desde 191O, a primitiva imagem
de N.º S.• da Ajuda bem assim como as restantes. pois naquele ano
a 4.• capela de sua ·invocação foi destruída pelas invasões do mar.

1.4 - Terceira Capela de N.ª S.ª da Ajuda

Destruída a segunda Capela em 1906, como já dissemos, a Irman
dade de Nossa Senhora da Ajuda mandou construir uma terceira que
se inaugurou nesse mesmo ano, no centro do Largo de N.ª S.• da
Ajuda. Poucos anos depois era também tragada pelais ondas do mar.

1.5 -Quarta Capela de N.• S.• da Ajuda

A quarta capela foi edificada no extremo 'nascente-sul do mesmo
local, com frente pana a rua 'do Cruzeiro (hoje Rua 2) que. por sua
vez, foi destruída em 191O. Foi pois ·a partir desta data, como dissemos,
que a imagem de N.ª S.• da Ajuda ficou, instalada definitivamente na
Capela de Santa Maria Maior e que hoieé mais conhecida por Capela
de N.ª S.ª da Ajuda.

2 - FESTAS A NOSSA SENHORA DA AJUDA

2.1 - Início

Iniciado o culto a Nossa Senhora da Ajuda no segundo quartel
do século XIX (1825-1850). como atrás deduzimos, começaram os
nossos pescadores a dedicar-lhe alguns dias de festejos em sua honra,
desde muito cedo.
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Sabemos que uma outra imagem ali existente na Capela era alvo
também de respeitoso culto e a quem também lhe era dedicada fes
tejos - era a imagem de Santa Rita.

E o mais curioso é que as festas a Santa Rita e à Senhora da
Ajuda eram realizadas nos mesmos dias.

Parece até que o culto a Santa Rita era mais forte e mais antigo.
Com efeito, um jornal que tinha começado a publicar-se no Porto, em
1869, precisamente «0 Primeiro de Janeiro», dava a seguinte notícia
na sua edição de 23 de Setembro:

«No Sábado e Domingo há comboios com bilhete de ida e volta
para Espinho, a preços reduzidos. por ali haver festejos populares em
consequência das festividades a Santa Rita».

Ê natural que os festejos reliqioscs incluissem também o culto a
Nossa Senhora da Ajuda, pois já em 1871 o mesmo jornal do Porto
informava na sua edição de 29 de Outubro: «Começa hoje e durará
três dias o arraial e festividade às imagens de Santa Rita e da Senhora
da Ajuda, que se veneram na sua capela situada na praia de Espinho».
Completava esta notícia com a informação, «Consta-nos que esta
capela, depois da festividade vai ser demolida, para se construir uma
outra, contando-se para isso com o produto de uma subscrição já
começada no ano de 1871 ».

Tratava-se, como já dissemos atrás, da primeira Capela, erigida
por Eugénio Nunes, que seria demolida apenas em 1883.

Ora as festas a Santa Rita e a Nossa Senhora da Ajuda foram,
durante alguns anos, realizadas no mesmo dia.

Mas a partir de 1877 os jornais começaram a referir-se apenas à
festa em honra de N.ª S.ª da Ajuda, presumindo-se que, desta data em
diante. a festa era dedicada apenas à Senhora da Ajuda, como padroeira
da Costa de Espinho. J

Com efeito, no jomal <~0Primeiro de Janelto» de 25 de Setembro
de 1877 referindo-se à festa de Espinho na notícia com o título: «Roma
ria à Praia de Espinho» fala apenas na festa de Nossa Senhora da
Ajuda: <~ASenhora da Ajuda, que se venera na pequena ermida daquela
famosa praia de banhos, ajudou anteontem os forasteiros que suspi
ravam por um dia de rosas, para foliar devotamente em volta da sua
capela ... » (7)

Em 1879 mais duas notícias sobre as festividades na praia de
Espinho se referem apenas a N.ª S.ª da Ajuda: «No segundo domingo
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deste mês, ·dia 14, celebra-se a expensas dos pescadores da Costa de
Espinho ·a festividade da sua padroeira, a Senhora da Ajuda. Costuma
ser testa com grande· pompa e por ser muito concorrida. Dura três dias,
sábado, domi·ngo e segunda». (8)

Na segunda notícia, publicada quatro dias mais tarde, para recti
ficar o dia das festividades e já com o título «Festividades da Senhora
da Ajuda em Espinho», dizia: «A festa e arraial da Senhora da Ajuda,
na praia de Espinho não se eíectuarn. como por equívoco dissemos, no
próximo dia 14, mas sim no dia 28 deste mês.

O cavalheiro que rectifica o nosso engano diz-nos que na véspera
do citado dia 28 haverá um qrande arraial com fogo preso e de ar.
balões, ilum-nação, etc; no dia. missa solene, sermão pregado pelo
pregador régio Manuel Ribeiro de Figueiredo. e vistosa procissão com
muitos andores, pitorescos e pomposos. No dia seguinte há outra festa
e o arraial do costume». (9)

Pelo que se acaba de ler, temos de convir que as festas come
çaram, realmente a se' dedicadas apenas à Virgem a partir de 1877,
data a partir da qual não mais se fala, pelo menos para os mesmos
dias, de festas dedicadas a Santa Rita.

A confirmar a nossa tese temos ainda notícias sobre as festividades
referentes a 1885: «A festividade à Senhora da Ajuda celebra-se nos
dias 26, 27 e 28 ... » (1º); a 1886: «Celebra-se amanhã nesta praia a
Romaria de Nossa Senhora da Ajuda ... » (11); a 1887: «Dia 25 do
corrente verifica-se na praia de Espinho a festa de N.ª S.ª da Ajuda
com missa solene, exposição do S.S., sermão pelo Rev. Barroso, abade
de Grijó e música ... » (12); a 1888: «Em consequência da festa e arraial
de 1\1.ªS.ª da Aiuda que no próximo domingo se realiza em Espi
nho ... » (1"); a 1889: «As festas da Senhora da Ajuda em Espinho p-o
metem serem esplêndidas ..» (14).

Sendo assim vamos ver a seguir quem organizava as festas e quais
eram os festejos.

2.1 - Comissão das Festas

Desde o início até 1885, data da constituição da Irmandade de
Nossa Senhora da Ajuda, as festividades a N.ª Senhora da Ajuda eram
realizadas pelos pescadores da Costa de Espinho que SB organizavam
em comissão, como se vê nos documentos que aqui se publica em anexo
e pelas notícias da Imprensa, como naquela já atrás citada e que foi
publicada em «Ü Primeior de Janeiro» de 4 de Setembro de 1875. •e
que diz: «... celebra-se a expensas dos pescadores da Costa de Espinho,
a festividade da sue padroeira, a Senhora da Ajuda ... ».
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A partir, porém de 1885 as festas de Nossa Senhora da Ajuda
estiveram quase sempre a cargo da respectiva Irmandade, também ela
constituída, a princípio, por pescadores mas depois alargada à restante
população de Espinho.

Dissemos quase sempre, pois que outras organizações, clubes,
colectividades e comissões particulares, tiveram 1a seu cargo, um ou
outro ano, a realização das festas à padroeira de Espinho.

Assim, por exemplo, em 1917, a iniciativa da realizaçâo das festas
da Ajuda esteve a cargo da «Associação Comercial e Industrial de
Espinho», com uma comissão nomeada para o efeito, constituida por
Narciso André de Lima, Álvaro José de Almeida. Manuel António. Luís
da Oliveira e1 Costa, Manuel António Moreira. José de Sousa Martins
e Dslfino Soares Mo·ta (1õ).

Em 1926 as festas foram realizadas por uma comissão de parti
culares constituida por Agostinho Marques, D. Maria Joaquina Mon
teiro, Joaquim Sá Ferreira Alves, José Tavares Cerveira, l.us Duarte,
Carlos Xabregas e José Alves da Rocha ( 10).

Em 1943 a responsabilidada das festas esteve a cargo de uma
associação cultural- «Ü Centro Gil Vicente» (11).

O que é certo é que, ou realizadas pelos pescadores, ou pela Irman
dade, ou pelas colectividades e particulares, as Festas de Senhora da
Ajuda têm já um longo percurso que deve estar a fazer século e meio
de ininter·upta celebração.

2.2 - Os Festejos

Como qualquer outra romaria portuguesa, as festividades de Nossa
Senhora da Ajuda constava de duae festas: a parte religiosa e a parte
profana.

As festas religiosas realizavam-se dentro e fora do templo. No
interior havia missa solene, com exposição do Santíssimo Sac.arnento.
e sermão adequado ao acto por orador sagrado de nomeada da região
(« ... sermão pregado pelo pregador régio Manuel <Ribeiro de Figuei
redo ... » (13); «... Sermão pelo Reverendo abade de Grijó ... » (19);
«... o sermão é recitado pelo distintíssimo orador sagrado, Snr. Cónego
Alves Mendes ... » eº).

No exterior realizava-se uma majestosa procissão «com muitos
andores, pitorescos e pomposos ... », e «muitos anjinhos», que acom
panhados por uma ou duas bandas de música percorriam as ruas mais
centrais da povoação.
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As festas profanas constavam de «arraial com fogo preso e do ar,
balões, ilurninaçôes» (21) e as mais afamadas filarmónicas da terra e da
região, como «as de Grijó, Carvalhos» (22), «da Real Fábrica de Con
servas Brandão Gomes» (23), do «Sr. Neves e de S. Tiago» (24).

Imagem de N.• S," da Ajuda na esplaruuia ptura. a Benção da Mar.•.

A partir de certa altura associaram-se às festas profanas de N.'
Senhora da Ajuda as «Batalhas de Flores» que durante anos atraíram
a Espinho, milhares de forasteiros. Uma que deu mais sucesso foi a
realizada nas Festas da Ajuda de 1912 (25).

A romaria da Ajuda desde· muito cedo atraiu as gentes da região
que, começaram a chegar às centenas, senão aos milhares,
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Já em 1869 os Caminhos de Ferro organizavam «comboios espe
ciais, Sábado e Domingo, a preços reduzidos» (26) para as testas de
Espinho, prova de que a romaria à ermida de Nossa Senhora da Ajuda
já se realizava há alguns anos.

Mais tarde ao arraial e às «Batalhas de Flores» juntaram-se outras
festividades profanas como touradas, actividades desportivas e cultu
rais que se denominariam «Festas da Vila» e desde há nove anos
«Festas da Cidade».

Como nota curiosa a assinalar é que quase todos os anos por
ocasião das festas, havia pancadaria da brava, ladroagem: «... Houve,
como sempre, pequenas zaragatas, logo sufocadas pela prisão dos con
tendores que em massa iam engrossar as hostes dos já recolhidos,
carteiristas, vigaristas, etc. (21); «... Foram 220 gatunos que (o admi
nistrador do Concelho) mandou recolher no «hotel» para eles reser
vado e donde sairam para os últimos comboios de segunda-feira ... » (28).

E é com estas características que as festas da Ajuda de Espinho
corrtinuararnao longo dos anos ·até aos nossos dias, atraindo a Espinho,
milhares de pessoas que com o progresso dos transportes e das vias
de comunicação, enchem cada vez mais as ruas e avenidas desta
cidade, gozando três dias de festa, devoção e divertimento.

3 - NOSSA SENHORA DA AJUDA E OS PESCADORES

Foram os pescadores de Ovar, como vimos, que, das costas do
Furadouro trouxeram o culto de Nossa Senhora da Ajuda para Espi·nho.
O historiador Ovarense, dr. Eduardo Lamy Laranjeira a isso se refere
também no seu opúsculo - «A Religiosidade das Nossas Gentes - O
culto Mariano na Vila de Ovar», quando, ao falar da Capela de Santo
António. que se encontra desde 1693, no Largo da Câmara Municipal
diz: «As duas imagens existentes neste templo foram oferecidas, no
princípio do século passado, por campanhas 9e pescadores do Fura
douro. São elas: N.ª S.• das Neves... e N.• Sénrore de Aiude - Goza
de grande devoção entre as qerrtes do ·litoral marítimo, sendo o seu
valioso auxiliar ou ajuda milagrosa invocada nos momentos críticos e
negros da vida das populações.

Orago da freguesia da Ajuda, em Lisboa, e da freguesia, concelho
e cidade de Espinho, da diocese do Porto. Nesta última cidade, o seu
culto talvez itenhe sido levedo pelos nossos pescadores, primitivos habi
tantes da linda praia e fundadores do primitivo povoado» (29).

Este culto prestado pelas qerrtes da beira-mar, não se limi
tava apenas a manifestações de ordem religiosa. la mais longe. Nossa
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Senhora da Ajuda fazia e faz parte da sua vida. Em casa, em orações
recolhidas perante a sua imagem em papel ou barro e cerâmica; na
praia, em apelos nos momentos de aflição quando os pescadores estão
em perigo no bojo das suas frágeis embarcações. que salta nas vagas
alte:osas que defrontam ...

Também o nome de «Nossa Senhora da Ajuda» é ·estampada na
proa dos barcos e lançado em letra de forma nas escrituras de formação
de «companhas».

Neste período de quase dois séculos, dezenas de barcos osten
taram nas suas proas altanaias a ·invocação de «Nossa Senhora da
Aiutin», como preito de homenagem à Senhora que os tem valido nas
horas de aflição, tanto no mar como na tenra.

As últimas «Companhas» desta invocação, que nos lembre, foram
em 1950 de que era sócio-gerante Francisco Neto e em 1967 a Cam
panha de Alberto Bastos Maia compelido pelo bem: «Nossa Senhora
de Fátima» e «Nossa Senho-a da Ajuda»:

Também o folclore não podia deixar de ser intluenciado por este
culto da Senhora tão arreigado no coração dos pescadores. Assim,
durante a rude faina da pesca quando os pescadores. ainda puxavam
a rede pa..a terra à força de braços e cantavam loas à Senhora da
Ajuda, que tão bem nos é descrito pelo P.e André de Lima no seu tra
balho «Espinho - Breves Apontamentos para a sua história»: «Cada
companha tinha o seu bando que à hora precisa lá iam cantando e
saltando pelo arraial fora até às co-das da rede. Chegado ali eram os
homens, as mulheres e as crianças, os rapazes divididos em duas
turmas para cada corda, de modo que enquanto uma arrastava. a outra
esperava na praia a sua vez. E essim a rede nunca parava. Amarrados
à corda pelos tais ameáveis. fincavam os pés na areia todos ao mesmo
tempo e ao som de uma cantiga, lá iam costa acima, arrastando a rede.
Cada bando tinha um comandante e um cantador que botava a cantiga,
no fim de cujo dueto ele respondia sempre com o mesmo estribilho -

Ai lé, lé, lé
Trai lari, lari, lai lé.

Assim, por exemplo, um rnenestrel de encomenda cantava:

Minha Senhora dAjuda
Vinde alumiar o facho

e o bando respondia:
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Ai lé, lé, lé
Trai lari, Iari, lai lé

Aí vão algumas quadras daquele tempo, que pudemos recolher:

Nossa Senhora d'Ajuda
Ramo de manjaricão,

Dai aos três Anjos sard.nha
Aos da Velha biqu€irão.

Minha Senhora dAjuda
Dizei-me que barco vedes?
Vejo barquinho da Velha
No mar a lançar as redes.

Vamos ver o barco novo
Que se vai deitar ao mar,
Nossa Senhora vai dentro
E os anjinhos a remar.

Chegando à Praça Velha
Lá defronte do Ti Tato
Deite lá meia canada
Desse vinho de pataco.

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

Oh que lindos olhos pretos
Tem a filhe do arrais,
Queria ser homem dela
E não me importava o mais» (ªº).

Também o Prof. Arlindo de Sousa recolheu! em 1945, os seguintes
VN30S a N.ª S.ª da Ajuda:

.•.
«Nossa Senhora da Ajuda,
Blusa de cores brejeiras,
Faixa à cinta, chapelinha
Parece as nossas vareiras.

Nossa Senhora da Ajuda
Lá num baixo se foi pôr ...
Segura por dois penedos
E com o mar em seu redor.
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Nossa Senhora da Ajuda!
Só ela pode brilhar:
Tem a sua cape-linha
Levantada à beira-mar.

Nossa Senhora da Ajuda
Tem varandas para o mar.
Meu amor é pescador
Não mo deixes lá ficar.

Minha Senhora da Ajuda,
Milagres podeis fazer:
Meu amor anda no mar
Não mo deixes lá morrem (3').

Nós mesmos recolhemos, em 1982, os seguintes versos que em
bora invoquem «Nossa Senhora do Mar», cremos poder incluir no
canto a Nossa Senhora da Ajuda:

Nossa Senhora do Mar,
Nossa Santa Protectora.
Guiai os nossos barcos
Quando vão pelo mar fora.

Com tua graça divina,
ó Virgem mãe, ó Virgem pura,
Não dês aos pescadores
As ondas por sepultura.

Com tuas mãos de Santa
Protege os pescadores,
Que os teus braços sejam
As ondas dessas dores.

Nossa Senhora do Mar
Nossa Santa Protecto1a,
Guiai sempre os nossos barcos
Quando vão pelo mar-tora

NOTAS

(1) - Bemjamim da Costa Dias: - «Na.rr'atí vas e Documentos» - Série de artigos
publicados no semamár io «Defesa de Espinho» a partir do n.» 604 de 24 de Outubro de
194~e transcr íta no «Espinho - Boletim Cultural», n.º' 11/12, Vol. II, 1981.

(2) - Prof. Arlindo de Sousa: «Nossa Senhora da Ajuda de Espinho», série de
artigos publicados no semanário «Deresa de Espinho" n.» 1591,1592e 1593 de 23 e 30 de
Setembro e 7 de Outubro de 1962.
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(3) - Álvaro Pere ira : «Monografia de Espinho», :i970.
(<) - P.e André de Lima: «Espinho - Breves Apontamentos» - «Espinho - Boletim

Cultural», n.» 1, Vol. I, 1979
(5) - «Narrativas e Documentos» - «Espinho - Boletim Cultural n.'" 11/12, Vol. III,

1981.
(n) - «Narrativas e Documentos» - «Espinho - Boletim Cultural», n.o- 11/12. Vol. III,

1981, página 224.
(29) - Dr. Eduardo Samy Laranjeira- «A Religiosidade das Nossas Gentes - O culto

marlano na Vila de Ovar», 1980 - Edição da Paróquia de Ovar.
(30) - P.e André de Lima - «Espinho - Breves Apontamentos para a sua história»,

in «Espinho - Boletim Cultural», n.0 1- Vai. I - Espinho, 1979.
(31) - Prof. Arlindo de Sousa: «Cancioneiro de Entre Douro e :.vrondego», Lisboa,

1945. Comunicação apresentada ao XVIII Congresso Luso-Espanhol, de Córdova.
(7) - «0 Primeiro de Janeiro», n.« 219 de 25 de Setembro de 1877.
(B) - «0 Primeiro de Janeiro», n.» 203 de 4 de Setembro de 1879.
(9) - «0 Primeiro de Janeiro», n.> 207 de 8 de Setembro de 1879.

(10) -«0 Primeiro de Janeiro», n.> 224 de 18 de Setembro de 1885.
(11) -«0 Primeiro de Janeiro», n.« 234 de 25 de Setembro de 1886.
(12) - «0 Primeiro de Janeiro», n.» 231 de 18 de Setembro de 1887.
(13) «0 Primeiro de .Jameiro», n.v 248 de 21 de Setembro de 1888.
(H) - «0 Primeiro de .Janeiro», n.v 257 de 16 de Setembro de 1889.
(tc.) - «Gazeta de Espinho», n.v 862 de 16 de Setembro de 1917.
(rn) - «0 Reformador. n.v 154 de 11 de Outubro de 1925.
(1 'J - «Defesa de Espinho», n.v 600 de 26 de Setembro de 1943.
(18) - «0 Primeiro de .Janeiro», n.v 207 de 8 de Seuembro de 1879.
( 1o) - «0 Primeiro de .Taneiro», n. 0 224 de 18 de Setembro de 1885.
(20) - «0 Primeiro de .Ianeiro», n.v 257 de 18 de Setembro de 1889.
("') -·--«0 Primeiro de .Janeiro», n.v 207 de 8 de Setembro de 1879.
(22) - «0 Primeiro de .Janeiro», n.0257 de 18 de Setembro de 1889.
(23) - «Gazeta de Espinho», n.v 40 de 6 de Outubro de 1901.
(21) - «Gazeta de Espinho», n.v 142 de 20 de Setembro de 190:1.
(2!i) - «Gazeta de Espinho», n.v 608 de 22 de Seteembro de 1912.
(20) - «0 Primeiro de Janeiro», n.> 210 de 23 de Setembro de 1889.
(27) - «Gazeta de Espinho», n.> 760 de 3 de Outubro de 1915.
(as) - «Gazeta de Espinho», n.« 91 de 28 de Setembro de 1902.

DOCUMENTOS

ANEXO 1

Petição

Ex.mo Rev.v - Diz Eugénio Nunes que na Costa d'Espinho aonde o supplicantc
edificou a sua habitação ha muitos annos, vivem mais de c••nto e vinte cinco casaes do
pobre trato da pescaria, destituídos das principaes commodidades da vida, entre as
quaes se torna mais gravosa a falta de uma capella para nella ouvirern missa nos
domingos e festas da Santa Madre Igreja, sendo precisados a procuratn na parochial
d'Anta que dista quasi uma legoa de mui mau caminho no tempo do ímver-no porque é
todo cheio de atoleiros o que faz que os infermos daquella povoação, os velhos e os
meninos pequem quase sempre destituídos da consolação eapir+tual da mesma missa.
Parn remediar este mal intenta o supplicante edificar uma capella decente junto à di:ta
Povoação com a invocação de N. S. da Guia. Para patrimonio della destina o supplicante
e desde já offerece um poço de que é senhor e que por ser o unico manancial d' água
de que se faz mais uso entre aquel les moradores, vende annualmente sessenta mil reis.
Este patrimonio é sem duvida muito bom: se para o futuro, fabricados outros poços,



32 ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

diminuir o seu rendimento até ao ponto de nao perfnze.r ao património <la Constituição
deste Bispado, fica ao arbítrio de V. Ex.ª Reverendisaima e seus Ex.mos sucessores
dur as devidas providencias que então parecerem justas e apropriadas às circunstancias,
sendo as que ficam patentes ... que o suplicante deseja dar e por isso mrsmo.. seja
servido pa.ra bern da parte espiritual dos moradores d'~spinho conceder ao suppl ícante
a necessaria licença para a construção da sobredita capella.

Despocho : Lnf'orrne o N. Rev.v Provisor
21 de Março de 1807.

Informação do Provisor

Exm0 Rev.'"º· Antes de deferir-se ~- licença que o supplicante pretende desta este
assinar termo de sujeitar a lembrada cappela em tudo e por tudo à jurisdição ordinaria
e do Rev.v Parocho de Anta que sem licença do Ex.mo Ordi.nando ou do seu Parocho
se não possa na mesma capella fazer função alguma em que .se necessita direito parochial
sacerdotal: e depois se dote a .sobredita capella com patrirnonio sufficiente e se fa~a
este julgar por sentença na forma da Constituição e do estvlo.

V. Eminência porém determinará o que mais justo e acertado lhe parecer

A Dez.do r Procurador Fiscal

a) .José de França de Castro Moura

Despacho

Damos Ilcenca para a erecção e dotação da mencionada capella na conformidade da
suppl ica e do officio do nosso reverendo Doutor Promotor.

Porto. 4 de Abril de 1807.

*
* *

ANEXO 2

Escriptura
,

Escriptura de dote para patrtmon io que faz Eugenio Nunes da Costa d'Espinho,
freguesia dAn ta, à Capella que edificara corn licença na mesma Costa .

...
Em nome de Deus. amen. Saibam quantos este inst rumento de escriptura de

dote para patrirnonio ou corno em direito melhor logar haja,, virem que sendo no anno do
nascimento de Nosso S. Jesus Christo de mil oitocentos e oito (1808) annos, e ao
primeiro dia do mez de Outubro do dito anno, nesta Villa da Feira, e meu escriptorio,
aqui perante mim e testemunhas ao deante nomeadas e no fim deste instrumento
assrgnadas appareceu presente Eugenio Nunes da Costa d'Espinho, da freguesia d'Anta,
solteiro e maior de cincoenta anos. pessoa conhecida de mim tabel íão e das ditas teste
munhas, pelo proprio aqui nomeado do que dou fé, logo pelo dito Eugenio Nunes foi
dito na minha presença e das ditas testemunhas que elle tinha edificado uma capella à
sua propria custa na dita Costa d'Espinho para o que tinha obtido licença do Ex.~0

Ordinario e porque para a subsistencia da mesma capella e sua fabrica era indispen-
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savelrnente necessario ter ella dote e patrimonio certo, por isso disse que por este
publico instrumento e na melhor forma e via de direito, dava, doava e dotava para
patrimonio da mesma capel la a quantia de qualro mil reis annual mente impostos em
o seu poço d'agua e seu aposento onde vive que se compõe de casas, palheiras e quintal,
e tudo sito na dita Costa dEspínho que tudo era do valor para cima de oitocentos mil reis
para consumo e ,geral estimação que tudo tem e possue e manda como seu, e
dizimas a Deus: cuja doação e dote fazia irrevogavel desde hoje para todo o sempre
enquanto o mundo durar e existir a mesma capella par seu patrimonio e de si e seus
herdeiros arastava todo o domínio que desde logo ficaria transferido na mesma capella
seus administradores para o dito fim tão somente e não para o cometerem em outros
usos que não seja para a fabrica e reparo da mesma capel la. dizendo que por este
instrumento reclamava e havia por reclamado oui ru escr-ípturu que havia feito a este
fim outorgada nesta minha nota aos cinco dias do mez de Setembro proximu passado
do corrente anno por nella ter havido equ ívocacào e por íE'.ro a havia dado de nenhum
effeito e como que se feita não fosse, ficando areim só e:--'.:.aern s.eu lcgf t.ímo vigor,
porquanto na forma aqui est ipula da havia por feito o dai e a dita capella, o que assim
disse e outorgou e mandou a mim tabellião lhe fizesse este instrumento e lho aceitasse
como pessoa publica em nome das parles absemtes a quitação e tocar ( ) possa. o que
eu tabellião, aceitei e estipulei na forma dita e como pessoa publica em razão do meu
officio e que lhe desse os trasladas necessarios de um theor em publica forma e todo
me ser distribuido de que furam testemunhas presentes - Vicente Thomaz dos Reis e
Silva, José Ferreira Brandão, Antunio Rebello de Lima, Francisco Antonio de Sousa
Lima e Antonio Luiz de Lima Ferraz da Silva. todos desta villa que todos aqui assignaram
com o outorgante depois de lido e declarado por mim que dou fé passar na verdade
e eu Antonio Manoel Rebello de Lima o escrevi e assigno. Antonio Manoel Rebellu de
Lima. Eugen ío Nunes, Vicente Thomaz dos Reis Lima, José Ferreira Brandão, Antonio
Luiz de Lima Ferraz da Silva. E nada mais do que dito é e continha a dita escrrpt ura
que do proprio livro aqui bem fielmente fiz transladar, a que me reporto em fé do que
este subscrevi e assignei em publico a. razão de que uso nesta Villa da Feira dia mez
e armo recto. E eu Antonio Manoell Rebello de Lima o subscrevi e assígno .. Em teste
munho de verdade - Antonio Manuel Rebello de Lima.

Petição

Diz Eugenio Nunes da Costa d'Espinho, freguesia d'Anta que na dita Costa edificou
uma capalla para a subsístcncia e fabrica da qual fez o dote e patrirnonio constamte
da escr iptura junta e querendo tomar para sua maior- validade posse judicial em nome
e como administrador da referida Capella, pede a V. Rev.s seja servido mandar que
qualquer tabelião a quem esta for apresentada lhe confira a posse do dito dote e patri-
monio. Eugenio Nunes.

Despacho - Como requer . Pinheiro.

*
*

ANEXO 3

Auto de Posse

Saibam quantos este publico instrumento, auto de posse, ou como em direito melhor
Jogar haja, que sendo no anno do Nascimento de N. S. Jesus Chr-ísto de mil oito centos
e oito annos no primeiro dia do mez de Outubro do dito armo nesta Costa d'Espinho
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aonde eu tabelião ru: vindo corno apossado Eugenio Nunes aqui morador para em vlr-tudo
da petição e despacho retro lhe conferir posse do dote e patrimonio constante da escriptura
junta que é a quantia de quatro mil reis annuais compostos nos bens nomeados na refe
rida escriptura para subsistencia e fabrica da capella por elle edificada na dita Costa,
cuja posse lhe conferi ... e notas e corporal de que elle se deu por apossado - todas as
r:olenidades da lei e estylo, tanto em juizo como fora delle quando lhe for mandado
ou necessario for de que dou fé e de que furam testemunhas presentes J'os.é da Cruz
Coutinho official de .Justiça, Fruncísco Ferreira de Mattos, ambos da Villa da Feira
que aqui nssrgnarnm com o apossado depois de lido e declarado por rnim tabellião
que dou fé. E eu Manoel Rebello de Lima o escrevi e assigno. Antonio Manoel Ribeiro
de Lima. Eugenio Nunes, .José da Cruz Coutinho e Francisco Ferreira de .Mattos -
uma cruz.

*
* *
ANEXO 4

Procuração

Saibam quantos este publico Inatrumento de Procuracão bastante, virern que no
anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cr isto de mil oito centos e oito, ao primeiro
dia do mez de Outubro do dito anno nesta Villa da Feira em meu escriptorio perante mim
e testemunhas adiante norneadas e no fim deste mst rurnento appareceu, Eugenio Nunes,
da Costa d'Espinho, fl'eguesia d"Anta, conhecido de m tm tabelião e das ditas testemunhas.
pelo proprio de que dou fé e disse faria por este seu bastante procurador a J'oaquirn
Antonio de Lima da cidade do Porto, com poder de subsbalecer, e a cada um in solidum,
dá poder quanto em direito se requer para que em nome delle outorgante, corno se
pre ..sen te fosse, possa em qualquer juízo ou tribunal deste Reino defender e requerer
toda a sua justiça. em todas sa suas causas movidas e por mover, tanto civeis corno
crimes em que fôr Author ou Réo e principalmene para poder assignar em nome
deste outorgante todos os termos precisos e necessarros nos requer-imentos tendentes ao
patrimonio feito à Cape!la por elle instituída na dita Costa d'Espinho, tudo na forma
da licença do Ex.mo Ordinario e tudo mais ao mesmo fim necessario, fazendo citar,
demandar. penhorar, offerecer acções, libellos, artigos, embargos, suspeições, dar teste
munha.s, contraditar as das partes, jurar na sua alma todo o licito juramento e de
calunn ia deciforio e suppletorio, deixa-lo na alma das partes: parecendo-lhe asaignar os
termos e autos necessarios, protestos contra protestos, e requer imentos, appelar, aggravar,
embargar e tudo seguir até maior alçada; e esta substabelecer, e della curar. assignar
termos de confissões, negações. louvações e desistencias, tirar sentenças e raze-Ias dar a
sua execução, requerer prisões, sequestros e rematações, adjudicações, lanços nos bens
dos devedores na falta de lançadores e d'elles tornar posse, requerer precatorios, ass ignar
de como as receber, vir com embargos de terceiros senhor e possuidor e jura-los
variar de acções e intentar outras de novo assrgnar termos jud ic.a ís nas causas
crimes, ajuntar documentos e recebê-los, reservando a nova citação; e tudo feito
obrado por elle Procurador, e substabelecidos in solidum promete haver por firme
e valioso por sua pessoa e bens.

Assim u diase sendo testemunhas presentes: Antonio Luiz de Lima Ferraz da
Silva e Vicente T'hornaz dos Reis Silva, todos desta Villa, que assignaram com o oulc''
gante E eu Antonio Manoel Rebello de Lima o subscrevi e asstg no : Em testemunho da
verdade: Antonio Manoel Rebello de Lima, Eugenio Nunes, Antonio Luiz de Lima Ferraz
da Silva, Vicente T'hornaz dos Reis e Silva.

Substabeleço os poderes desta. nos Snr. D. D. Custodio Alves Pereira, Anton io da
Silva G.es e requerente o Snr. Antonio J.é de Barros Per.' de Lima.

Joaquim Antonio de Lima.
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*• •
ANEXO 5

Autos de patrimonio de Capella a favor de Engenio Nunes do lugar d'Espinho da
freguesia de S. Martinho d'Anta

Camara

Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e oito (1808)
annos, aos oito dias do mez de Outubro, nesta cidade do Porto e cartorío da Camara
eclesiastica me foi apresentada a petição ao deante. Antonio José d'Oliveira, o escrivão.

Petição

Diz Eugenio Nunes, da Costa d'Espinho, freguesia d'Anta, comarca da Feira, deste
Bispado, que para constituir patrimonio para a fabrica e subsistencia da sua capella
que fez com auctoridade de S. Eminência Reverendíssima, se fez a escriptura da doação
inclusa que quer se julgue por sentença. Pede a V. S.• se digne mandar que, auctuada, se
proceda nos termos do estylo. A. B. A.

- Despacho - Proceda-se (assinatura ilegivel)

. *
* •

ANEXO 6

Termos e obrigação

A<Jsdez dias do mez d'Outubro de mil oitocentos e oito annos, nesta cidade do
Porto e Cartorio da Camara Eclesiastica appareceu perante mim Antonio José Ramos
Pereira de Lima, morador na Rua Nova do Almada da mesma, corno procurador de
Eugenio Nunes da freguesia de S. Martinho d'Anta e por elle em nome do seu consti
tuinte foi dito que por este termo declarava e promettia que a capella que pretende edificar
na Costa d'Espinho, da mesma freguesia, ficava em tudo e por tudo à jurisdição ordinaria
deste Bispado e do Rev." Parocho, de forma que sem licença de um d'elles se não poderá
na mesma capella fazer função alguma em que se exercite pa,{,chial ou ainda sacerdotal
debaixo das penas que lhe forem impostas de que foi este termo que elle assígnou. Antonio
José d'Oliveira o escreveu.

Antonío José d'Oliveira Pereira de Lima. Vtsto do M. R. Su. Dez.. Promotor.

Aos trinta e um dias do mez de Outubro de mil oitocentos e oito annos em esta
cidade do Porto.

Nota - Deve antes de tudo o doador apresentar o titulo do seu domínio nos bens
em que constitua o presente Patrimonio depois de que convier.
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*
* *

ANEXO 7

Declaração

(relativa à nota antecedente)

Aos três dias do mez de Novembro de mil oitocentos e oito annos em esta Cidade
do Porto.

Diz Eugenio Nunes da freguesia de S. Martinho d'Anta, da comarca da Feira, deste
Bispado, que nos autos de patrimonio que faz à Capella que pretende edificar no Jogar
d'Espinho da mesma freguesia e que é constituída em a Pensão de quatro mil reis com
postos annualrnente em o seu Poço d'água e um aposento onde vive que se compõe de
casas, palheiros e quintal citos na Costa d'Espinho e de sua natureza livres e dizimos
...ao Sr. Dez. Promotor vem este requerendo que deve o supplicante antes de tudo apre
sentar o titulo do domínio nos ditos bens e que não pode o supplicante satisfazer por não
ter titulo algum dos referid'os bens - do que uma posse em que d'elles sempre esteve
por si e seus passados desde tempo imemorável e que, sendo necessario justificará com
testamentos e provará por termo nos autos à vista de que.------pede a V. S.a se digne
mandar juntar esta aos autos, tomem ao Dz- Promotor para os rtens do estyl o, e que
sendo verdade se proceda na forma requerida.

*

ANEXO 8

O Dr. Manoel Lopes Loureiro, Prov.or deste Bispado do Porto, etc...
Faço saber que a Fabrica e sustentação da capella que mandou edificar Eugenio

Nunes, da Costa d'Espinho, f'reguesia d'Anta lhe dotou para patrimonio a pensão de
quatro mil reis composto em seu poço d'água e aposento onde vive que se compõe de
casas, palheiro e quintal cito na dita Costa d'Espinho e freguesia d'Anta.

Mando ao Rev. Parocho da freguesia que este publique a seus fregueses em um
dia de preceito à Estação da missa conventual que o notifique e a todas as pessoas que
têm ou podem ter interesse ao direito nos ditos bens doados, o venha a declarr dentro
no termo aos oirto dias que lhe assrgno corn comissão não vindo no dito termo, passadc
este perdeu toda a sua acção - no interesse que tinham ou possam ter nos ditos bem
que ainda poderão requerer, alugar até a sentem~ final do patrimonio, e dez dias ao
depois da publicação d'ella sob pena de não serem admittidos em juizo e passar a dita
sentença em causa julgada e da mesma forma mando sob pena de desobediência a itoda
a pessoa que souber neste patrimonio, há facto, calote. Suborno do---, o declare debaixo
ria mesma pena; e como alguns parochos deste Bispado lêem esta ordem à missa conventuai
com tanta velocidade que ninguem as entende nem sabem para que são, mando que as
leiam em alta e inteligente voz em forma que todos as entendam; e contando-Ihe que ha
caloio ou suborno no dito prutrimonio lhe declare em forma que bem entendam que os
que souberem d' elle incorrem na dita pena de desobediência e os que fizerem incorrem
na mesma reservada. a Sua Ex.«, a qual pelo presente lhe reservo. E alem destas penas

-------na de irregularidade por se ordenar como que se não tivera o tal
patrimonio; e depois de lhe ser lido e declarado pelo Rev.« Parocho de forma que todos bem
o entendam seja afixado na porta principal da egreja donde estiverem os bens dotados
e outro deste theor naquella onde habitar o Ordinando pelo sobredito termo de 8 dias
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e findo passará sua certidão jurada em como a publicou, afixou e de algum impedimento
se lhe sahíu, ou delle tiver notícia e fechada a fará reme.tter ao Escrivao da Carnara
Ecclesiastica, chegar à noticia de todas mandei passar o presente, Dado no Porto sob
o meu signal e sello de Ex.• Rev.r=, aos 7 de Novembro de 1808. António José d'Oliveira,
o subscreveu:

•
* *
ANEXO 9

Edital de Patrimonio para a freguezia d'Anta Certidão de leitura

José da Rocha d'Oliveira Monteiro, cura actual da freguezia de S. Martinho d'Anta
comarca da Feira, deste Bispado do Porto, certifico que no domingo, 27 de Novembro
do corrente à Estação da missa conventual publiquei o mandado retro como nelle se
deterrnina, e não achei pessoa alguma com impedimcno, nem eu sei que haja, e esteve
oito dias affixado na porta principal desta egreja. Passo na verdade que------ mesmo
afirmo in verbo sacerdot.is.

Residencia d'Anta 8 de Dezembro de 1808.
O Cura José da Rocha d'Oliveira Monteiro.

ANEXO 10

O Dr. Manuel Lopes Loureiro, Provisor deste Bispado do Porto, etc. Faço saber
que para a Fabrica e sustentação da Capella denominada de «Nossa Senhora. da Guia»,
sita na Costa d'Espinho, freguezia d'Anta lhe dotou para seu patrimonio a pensão de
quatro mil reis annualmente compostos em seu poço d'água e seu aposento onde vive,
que se compõe de casas, palheiras e quintal tudo sito na dita Costa dEspinho freguesia
dAn ta., Dizimo a Deus, como constava de sua escriptura: o que tudo sendo autuado Iõra
com vista ao Rev. Dr. Promotor. o qual veio nos autos com a sua resposta, dizendo
devia o supplicante justificar o seguinte: Que neste patr imonio não ha dolo, fraude,
caloio simulação nem prejuízo de terceiro. Que os bens sujeitos a ele são realmente
Dizimos a Deus sem conhecerem senhorio algum directo nem pagarem fôro ou ceriso a
pessoa alguma e que não estão hypottecados nem obrigados a divldas nem lit.bg'iosos
nem sujeitos a Capella ou morgado nem a outro patrimonio.

O quanto é o seu legitimo valor e armual rendimento deductil e-----, e que
o do presente patrimonio não excede a terça do dotador, de ~e lhe é livre dispõr ainda
tendo herdeiros necessarios para cujo conhecimento se devem avaliar legitimamente, não
só os bens em que se acha composto o sobredito patrimonio,, mas igualmente dos ma.is
do dito dotador os que forem necessarios.

Que este mesmo dotador se conserva no estado de solteiro e que dos bens sujeitos
ao presente patrimonio não tem outro titulo mais do que a posse imemorial em que per si
e seus passados sempre conservou e conserva a respeio dos mesmos à vista e que de
todos sem contradição de pessoa alguma. Com cuja resposta me foram os autos conclusos,
e tendo por mim visto, mandei se passasse comissão, por bem do que se passou a
presente para M. Rev.º Sr. no fim deste nomeado a quem cometo minhas vezes, com um
sacerdote, um notaria que elegera, e ao qual dará o juramento de fidelidade, e o mesmo
receberá da sua mão, fazendo-se termo de acei:tação desta. e de juramento por ambos
assignado, e depois fará vir à sua presença cinco pessoas fidedigmas, dando a cada uma
destas in solidum o juramento dos Santos Evangelhos e per.guntando-lhe por seus nomes,
cognomes, idades. habilitações officios e costumes, lhes tomará seus depoimentos pelos
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itens retro, assignando V. M. com cada testemunha no fim do seu juramento, e da mesma
forma ornará depois V. M. ao dotador os depoimentos que lle assignará igualmente.
Com V. M. e satisfeito assim tudo elegerá V. M. dois homens peritos e de consciencia
para louvados aos quaes dará o dito juramento dos S. Evngelhos do que se fará termo
assignado por V. M. e elles e com os quaes irá ver os bens doados, f'azendo-sc da
avaliação delles outro termo tanto do seu justo valor, como rendimento annual em cada
um anno livre, para cujas avaliações serão assignadas por V. M. e ditos louvados;
e do que achar e entender sobre a verd. das determinações dos louvados e mais conteúdo
acima passará certidão junta no fim do Summario tendo-se primeiro informado a este
respeito, e sendo lá pagos de seus competentes salarios, tudo fechado, remetará ao
Escrivão da Camara. Dada no Porto, sob meu signal e sello de S. Ex.eia Rev.w= aos 7 de
Novembro de 1808.

E eu, António José d'Oliveira.
Ao sello 20.
Ao escrivão 200.
Assignatura 20. Comiseão de patr.ímonio para o Rev. R.00 da freguesia de S. Martinho

da Gandra a favor de Eugenio Nunes da freguesia d'Anta .

•
• •

Termo de apresentação às citações e juramento

Anno do Nascimento de N. S. Jesus Christo de 1808 annos, vinte e cinco do mez
de Novembro do dito amno, nesta freguezia de S. Martinho da Gandra e casa da Resi
dência do Rev. João da Cunha Ribeiro, Reitor dest freguezia, aonde eu o Rev.do Bernardo
José Ferreira da Silva Brandão, da freguezia de Vila da Feira, fui vindo ahi pelo Rev.«
Comissario me foi apresentada ordem de comissão ao---- junto e para a dar à sua
devida execução elegeu e nomeou para a creação d'ella a mim e me deferiu o juramento
dos Santos Evangelhos debaixo do que os ambos nos comprometemos de fazer esta
deligencia com toda a brevidade, segredo e inteireza de justiça; e para além constar,
mandou-lhe o Rev.do Comissario a mim escrivão eleito fazer este termo de apresentação
às citações e juramento que ambos asstgriarnos. Bernardo José Ferreira da Silva Brandão
escreveu e assigna.

O Reitor João da Cunha Ribeiro.

Bernardo José Ferreira da Silva Brandão.

ANEXO 11

Termo de Assentada

Aos vinte e oito dias do mez de Novembro do armo de 1808 nesta Costa d'Espinho
que é da freguezia d'Anta e morada do Capitão Alexandre, da Cidade do Porto, onde
o Rev."° Comissario foi vindo comrnigo Escrivão eleito, ahi por elle foram perguntadas
as testemunhas seguintes: Bernardo José Ferreira Brandão o escrevi.

José Garcia, contratador e morador na Costa d'Espinho, freguesia de Ovar (?) de
edade de 40 annos, pouco mais ou menos, jurou aos S. Evangelhos e prometteu dizer
a verdade e aos costumes disse nada.

E perguntando elle testemunha pelos itens, declarados na Comissão junta disse que
conhecia os bens na mesma declarados e que sabia foram dotados por Eugenio Nunes
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para patrimonio da capell a edificada pelo mesmo nesta Costa, que nesta data não há
dolo, fraude ou prejuizo de terceiros, que são dizimos a Deus e que não estão obrigados
a outro patrimonio ou capella nem sujeitos a dividas; que o seu legitimo valor passa de
800$000reis e que o annual rendimento tiradas as despezas que pode fazer, passa de
20$000rs. e que o dote cabe na terç t do mesmo dotador, que outrossim sabe que o mesmo
dotador, é solteiro e possue os bens doados à face e evita de todos sem contradição
de pessoa alguma, o que tudo é publico e notorio, não só nesta freguezia mas tambem
nas visinhas, e mais não disse e asstgnou com elle o Rev.~1°Comissario Bernardo José
Ferreira da Silva Brandão escrevi. De José + Garcia . Cunha.

João de Pinho Branco, pescador e morador nesta Costa d'Espinho, freguezia d'Anta
e de edade de 35 anos, jurou aos S. Evangelhos e prometiteu dizer a verdade e nos costu
mes disse nada.

E perguntado elle pelos itens declarados na Carta de Comissão junta, disse que
sabia por vêr e conhecer que os bens dotados por Eugénio Nunes, desta Costa d'J<~spinho
para dote da Capella edificada nesta mesma Costa, são de sua natureza.

Dizimas a Deus, que não estão obrigados a outro algum patrimonio nem a dividas
que neste mesmo patrimonio não ha dolo, fraude ou prejuizo de terceiro, que os mesmos
bens valem melhor de 800$00 reis, e que o seu annual rendimento, tiradas as dsspezas
passa de vinte mil reis, e que o mesmo dote cabe na terça do Dotador, que o mesmo
dotador se conserva no estado de solteiro, e que dos bens datados não tem o mesmo do
tador outro título, mais do que o posse immemorial em que sempre se conservou à face e
vista de todos, o que é notaria, não só nesta freguesia mas nas circunvizinhas e mais nada
disse e assígnou com elle Rev.<la Comissario Bernardo José Ferreira da Silva Brandão
escrevi.

João + de Pinho Brrunco . Cunha.

Manoel Rodrigues Cação, pescador e morador nesta Costa d'Espinho desta freguesia
d'Anta, de edade de cincoenta annos jurou aoz S. Evangelhos e prometteu dizer a verdade
e aos costumes disse nada.

E perguntado elle pelos itens declarados na Carta de Comissão aqui junta, disse
que sabia por conhecer que os bens dotados para patrimonio da Cappella são de sua
natureaa dizimos a Deus. que não pagam fôro ou censo a pessoa alguma que no mesmo
dote não há fraude, pacto ou prejuízo de terceiro, que os mesmos bens não estão sujeitos
a outra capella ou morgado ou parrtmon ío, que o seu valor passa de oito centos mil reis
o seu annual rendimeno tiradas algumas despezas passa de vinte mil reis e que este
dote cabe na terça do Dotador, que o mesmo dotador não tem titulo dos bens e sempre
se conservou na posse do mesmo à vista e face de todos sem contradição de pessoa alguma,
que o mesmo dotador se conserva no estado de solteiro, o que tudo é notório, e mais não
disse e assignou com elle Rev.<laComissario Bernardo José Figueiredo da Silva Brandão,
o escrevi.

Manoel + Rodrigues Cação . Cunha.

José da Cruz, pescador e morador nesta Costa d'Aljta, de edade de 16 annos,
jurou aos S. Evangelhos e prometteu dizer a verdade e aos !\osturnes disse nada.

E perguntado elie pelo cont ido nos itens da Comissão aqui junta, disse que sabe por
vê'r que os bens dotados por Eugenio Nunes para dote da Ci}pella edificante nesta Costa
são livres e diztrnus a Deus, que não tem senhorio e não pagam censo ou fôro a pessoa
alguma, que no mesmo dote não ha dolo ou prejuizo de terceiro, e que não estão obrigados
ou ·sujeitos a dividas ou a outro patrimonio; que os bens dotados valem melhor de
oitocentos mil reis e que o seu annual rendimento, t.iradas as despezas que poderão
fazer passa de vinte mil reis, cujo dote (cujo elle) cabe na terça do dotador; que o
mesmo dotador se conserva no estado de solteiro e que possue os mesmos bens sem
título mais do que a posse imemorial à vista e face de todos, sem contradição de pessoa
alguma, o que tudo é notorio não só nesta freguesia, mas nas vísinhas e maís não disse
por ter dito o que sabia e asstgmou com elle Rev.» Comissario Bernar do José Ferreira
da Silva Brandão o escrevi.

D. José + da Cruz . Cunha,
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José de Pinho Branco, pescador e morador na Costa Nova d'Espinho, da edade de 28
annos, jurou aos S. Evangelhos e prometteu dizer a verdade e aos costumes disse nada.

E perguntado pelos itens declarados na Carta de Comissão que junta, disse que a
capella de que se trata são de sua natureza dizimas por Eugenio Nunes para patrimonio da
capella de que se trata são de sua natureza dizimas a Deus, que não pagam fôro ou censo
a pessoa alguma, e que nesta data não ha dolo, pacto ou prej uizo de terceiro,
e que não estão obrigados a outro dote ou prejuizo de terceiro, e que não estão obrigados
a outro dote ou a dividas, que os bens dotados valem muito mais que oitocentos mil
reis e que o seu annual rendimento, tiradas algumas despezas, que os mesmos podem
ter, vale melhor de vinte mil reis; que o referido dote cabe na terça do dotador,
que elle vive no estado de solteiro; que os bens dotados são possuídos pelo mesmo
sem contradição de pessoa alguma e que nesta posse se acha desde tempo imemoravel,
o que tudo é publico e notorio, e mais não disse e assignou com elle Rev.° Comissario
Bernardo José Ferreira da Silva Brandão o escrevi.

D. José + de Pinho Branco Cunha.

Depoimento do Dotador

Eugenio Nunes, contratador e morador nesta Costa d'F:spi·nho, da freguesia d'Anta.
de edade de mais de sessenta annos, jurou aos S. Evangelhos e prometteu dizer a verdade
e aos costumes disse nada.

E perguntado elle pelos itens, declarados na carta de comissão aqui junta, disse
que era verdade ter elle dotado para patrimonio da capella que elle mandou edificar nesta
Costa d'Espinho a quantia de quatro mil reis imposta no seu aposento em que vive na mes
ma Costa que se compõe de um poço, quintal e palheiras, que por bem conhecido se não
confronta e que ne.st.e patrimonio não ha dolo ou prejuizo de terceiro, que os bens
dotados são realmente Dizimas a Deus e que não pagam fôro, censo ou pensão a pessoa
alguma. e que d'elles nunca f izera dote de hypotheca a. pessoa alguma, que os ditos bens
valem muito mais de oito centos mil reis e que at.tendendo a algnrn reparo que. lhe possa
ser necessur io, rendem melhor de vinte mil reis e que o referido patrimonio de quatro mil
reis cabe muito bem na terça dellr- dotados que os bens aqui dotados os conserva sem
titulo e que se acha na posse pacíf'ica dos mesmo sem contradição de pessoa alguma: o que
tudo é publico e notorio, não· só nesta f'reguesln mas nas vizinhas, que se conserva no
estado de solteiro, e só por um zelo e caridade mandou edificar a capella de que se
trata e mais não depoz por ter dito o que sabia a este respeito e assignou com o Rev.'1"
Comissario Bernardo José Ferreira da Silva Brandão o escrevi.

Flugenio Nunes Cunha.

*
* * •..

Termo de nomeação e juramento dado aos louvados
Termo ne Encerramento

E logo no mesmo dia, mez e anno retro declarado mandou elle Rev."º Juiz Comissario
vir à aua presença a José d'Oliveira e Silva, assistente nesta Costa d4Espinho. da fre
guezia de Paços de Brandão e a Silvestre Fernandes, da Cruz do Jogar do Mocho,
desta freguezia d'Arita, a quem o Rev.do Comissario deferiu o juramento dos Santos
Evangelhos, debaixo do qual lhe encarregou e mandou que vissem e louvassem os
bens de Eugenio Nunes, desta Costa d'Espinho em que tinha feito patrimonio a
Capella edificada nesta Costa d'Espi,nho, e recebido que foi por elles o dito juramento,
assim o prometteram fazer e deram a sua determinação da forma seguinte______,que o poço,
horta e palheiros dotados e declarados na Carta da Corrnssãn aqui junta com todas as
suas pertenças valem muito mais de oito centos mil reis e que o SP,U annual rendimento
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algumas despezas que possa fazer tanto no poço como nos palheiras annualmente rende
mais de vinte mil reis e que nesta forma davam as suas determinações conforme enten
diam em suas consciencias, e assignaram com elle Rcv.do Comissario Bernardo José
F'err eira da Silva Brandão, José d'Oliveíra e Silva, Silvestre Fernwndes da Cruz . Cunha.

Termo de Encerramento

E desta forma se procedeu na presente deligencia e determinação de louvados, tudo
na forma na mesma declarada. E para assim constar mandou elle Rev.do Comissario
a mim Elscr ivão eleito fazer este termo de encer-ramento que ass ignn.mos. Bernardo José
Ferreira da Silva Brandão que o escrevi e assignei. Cunha. Bernardo José Ferreira da
Silva Brandão.

Certificado

Certifico que informando-me extrajudicialmente com pessoas fidedignas sobre os
interrogatorios da Comissão incluza, achei que no dote para a capeltn de que
se trata, não ha dolo, fraude, caloio, simulação nem prejuizo de terceiro e que os bens
dotados não estão obrigados a dividas algumas nem litigiosos nem sujeitos a capella ou
morgado ou outro pu.trimonio ; que são livres e Dizimas a Deus e não pagam foro ou
censo algum. sendo o seu valor para cima de oito centos mil reis e o seu anmua.l rendi
mento, tiradas algumas despezas que poderâ faxe r tanto no poço como nos palheiras
dotados, é de mais de vinte mil reis: o doador é solteiro, j á adeantado em annos e não
tem her derros necessarios, e dote que faz a esta capella ainda não compreende a terça doe
seus bens, nos quais es •eve sempre e está em pacifica posse sem contradição de pessoa
alguma; o que tudo eu bem observei pela indagação que ocularmente fiz dos mesmos
bens, alem de ir asseverado pelos testemunhos produzidos nesta inquisição, que são
pessoas de verdade assim como tambem o são os louvados e me parece que a elles não
faltam uns e outros nos seus depcimern os e determinações. Residencia de S. Martinho
da Gandra, 29 de Novembro de 1808.O Reitor João da Cunha Ribeiro.

!E<

* *
ANEXO 12

Termos de «non repetendo» e «non alienando»

Aos onze dias do mez de Janeiro de 1809 annos nesta Cidade do Porto e Cartorio•da Camara Eclesiastica, appareceu perante mim Antonio José""·deRamos Pereira de Lima,
desta cidade, como procurador de Eugenio Nunes, da freguezia de S. Martinho d'Anta
e por elle em nome do mesmo foi dito que por este termo••debaixo de juramento dos
S. Evangelhos que recebeu promette e se obriga a não alienar, vender, trocar, escambar,
nem de modo algum destruir os bens dotados para a fabrica da capella de que se trata.
nem de modo algum revogar nem reclamar a escriptura dotal do patrimonio sem expressa
licença deste juizo; e de como asstm disse e promet.teu fiz este termo que elle assjgnou.
Antonio José d'Oliveira escreveu. Antonio José de Ramos Pereira de Lima.

Julgo os bens dotados na Escrintura presente por sufficiente pall'imonio da capells
da tnvocacâo de N.• S.• da Guia. no Jogar de Espinho. freguezia d'Anta, na Comarca da
Feira. deste Bispado, que erigiu Eugenio Nunes. soJ.teiro. do dito Jogar, attento o valor
e rendimento que se justificou. Porto. 12 de Janeiro de 1809. Manuel Lopes 'Loureiro.
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ANEXO 13

Requerimento para a visita da Capella
Ex.mo e Rev.mo Snr.

Diz Eugenio Nunes da freguesia de S. Martinho d'Anta, da Comarca da Feira,
deste Bispado, que, supplicando a V. Ex." a graça de lhe conceder licença para edificar
uma capella na Custa d'Espinho da mesma freguezia, por ser muito util aos povos por
ficar muito distante a parochia : foi V. Ex.ª servido conceder a mesma licença tendo proce
dido a informação do D.or Provisor da dita freguesia e porque a mesma capella se acha
prompta, ormada e com patrimonio para a sua fabrica, como mostra a Assentada delle
inclusa, e precisa de se proceder à visita e approvação dela e benção para nella se poder
celebrar, por isso pede a V. Ex.» se digne mandar proceder à visita da dita capella pelo
Rev.do Abade ele Esmoriz que é visinho da dita freguezia para se proceder ao mais
necessarto. E. R. M.cê.

Despacho: R. ao N. Rev.do Dr. Provisor para deferir como fôr justo. Porto, 21 de
Janeiro de 18-09.

Bispo

Requeira a Benção a S. Ex.eia Rev .ma Loureiro.

O Rev do Abade de Esmoriz visite a capella e informe se está decente e tem os
paramentos necessartos.

Porto, 24 de Janeiro de 18-09 - Loureiro.

*
* *

ANEXO 14

Certidão da visita

Em observancia do Despacho retro d Ex.mo Rev.do Dr. Provisor vim visitar a capel la
da Sr.• da Guia no sitio da Costa d'Espinho, freguezia d'Anta, que achei muito decente
com os paramentos de sêda bons das quatro côres de que usa a Egreja, calix e paterna
dourados, pedra d'ara, alba boa, cordões e nós e tudo mais sem falta, e se acha nos
termos de mandar benzer, o que tudo é verdade

Espinho, 2 de Fevereiro de 1809.
.!.

O Abade André António Pinto da Cunha.

...
* *

ANEXO 15

Requerimento para a Benção

Ex.mo e Rev.mo Snr.
Diz Eugenio Nunes da freguesia de S. Martinho d'Anta, deste Bispado, que, reque

rendo a V. Ex.» na supplica junta para mandar visitar a nova capell a de N.• S.• da
Guia que fez no sitio da Costa d'Espinho da mesma Ireguezta com licença por se
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achar prompta, ornada e com patrimonio constituido, mandou remetter ao Rev.do Dior'
Provisor, o qual determinou que a vizitasse o Rev.do Abade de Esmoriz e ínrorrnass«,
e fazendo-o assim, mandou o dito ministro que requeresse a V. Ex.» a Benção da
mesma Capella. Nestes termos pede a V. ·Ex.• se digne dar comissão ao Rev.do Abade de
F:smoriz para benzer a dita Capella visto ser o mesmo que a visitou. E. R. M.cê.

Despacho - Como pede
Porto, 8 de Fevereiro de 1809.

Benzi a capella de que se trata.
Espinho, 13 de Fevereiro de 1809.
O Abade André Anãón io da Cunha.

•
• •

ANEXO 16

Requerimento para e celebração da primeira missa

Ex.1110 e Rev.mu Snr.

Dis Eugenio Nunes da freguesia d'Arnta deste Bispado que na conformidade da
respeitável Portaria de V. Ex.» se acha benzida a capella que o requerente erigiu na
Costa d'Espinho da dita freguezia e por isso pede a V. Ex." Rev.m se digne mandar
passar licença para na mesma capella se celebrar o Santo Sacrifício da Missa. 1'. R. M.cê.

Despacho - V. S. na forma do estylo.
Porto, 22 de Fevereiro de 1809.

Câmara Eclesittstica do Porto - Maço 6 - fls. 5 a 25.

•
* *

ANEXO 17

Autos de Petição para a bençâo e uso do sacrário na Capela de
N.• S.• da Ajuda

Ex.mo Sernhor .:

Os abaixo assignados, moradores na Costa d'Espinho. freguezia d'Anta, 2.0 distrito
eclesiastico da Comarca da Feira, reconhecendo que a a~tiga capella da invocação de
N.• S.• d'Ajuda por a sua pequenez, não satisfazia às necessidades do culto e notavel
aumento da população especialmente na epcca balnear, resolveram levantar por meio
de subscrição e esmolas outras muito maior em local apro.priado, inverso, ( l do da
Antiga, a qual está concluída com a decencia necessaria para nesta se celebrarem os
Officios Divinos. Desejam os suppl icantes transferir para a nova as imagens, paramentos
e alfaias da antiga capella e que naquella se celebra, a primeira missa no proximo dia 29
do corrente, precedendo a benção da mesma capella. Pretendem egualmente demolir a
antiga, a qual pelo seu estado de ruína total em que se acha não ficar de pé por
afrontar a frente do novo templo; e pretendem ogualmento que attenta a capacidade da
nova edificação com cõro, dois pulpí.tos. oaperla-mor, rono, sacrario, sacrisia e muitas
amplas divisões, lhes seja perrnitt ido ter ali em todo Q armo o S. Sacru.mento para acudir
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a qualquer necessidade urgente visto que a Egreja parochial está a mais de 2 killometros
e não é facil ir ali buscar o S. Viatico. Alem de que todos os moradores desejam que
haja permanentemente sacrario provido para adoração dos fieis como é próprio da gente
do mar, cuja devoção e respeito pelas coisas sagradas são bem sabidas, obrigam-se os
supplicantes a ter sempre accesa a tampada ao S.S. Sacramento.

Espinho, 15 de Junho de 1883.
Antoriio d'Oliveira Salvador, Mannoel Pereira Mendes, Manoel Andre de Lima.

Damos comissão ao Rev.do Vigario da Vara para proceder à visita canonica
d'esta Capella, lavrando o rcspect ivo termo que juntará; e em seguida ao mesmo dará
parecer sobre a petição do sacrar!o perma:ncnte, sua. necessidade e aceitação das clausulas
desta concessão quaes são o ter a capella um capelão prrvetívo que nella celebre e
renove as sagradas particulas bem como haver lampada constantemente accesa.

Porto e Paço Episcopal, 15 de Junho de 1883.
Americo, Cardeal Bispo do Porto.

Auto da visita canonica à nova capela

Anno do Nascimento de N. S. Jesus Christo de 188B aos vinte e quatro do mez de
Junho do dito an no nesta praia d'Espinho e freguezia d'Anta, Concelho da Feira,
diocese do Porto, onde eu José Henrique da Silva, Parocho collado na Egreja da f're
guezia de S. Cyppriano de Paços de Brandão, do mesmo concelho e diocese e Vf-g'ario
da Vara do 2 11 distrito da Camara eclestast tca da Feira, vim para em virtude da. rnui
respeitavel portaria de S. Em." Rev.'"" Sr. Cardeal Bispo do Porto exarada em 15 de
corrente mez num requerimento de varias moradores desta mesma praia que tem a
mesma data, proceder à visita canonioa duma capella novamente edificada com a invo
cação de N.• S.• d 'Ajuda; afim de conheoer se ella está ou .não nas condições de ser
benztda e exposta ao culto publico, a qual com effeito vi e examinei bem e minuciosa
mente procedendo do seguinte modo: Entrei nel la e achei que pela sua solidez, elegancia,
capacidade e muito artístico, tanto interior como exterior, muito bem podia ser benzida
para nella serem celebrados os Officios Divinos; porquano está edificada no centro
da povoação, ao norte da praça nova, ficando-lbe fronteiro um grande e espaçoso largo
e havendo em redor d'ella o espaco necessar!o e desafogado para ser circuitada por
qualquer procissão religiosa que tem a. capacidade necessaria e até mais que sufficiente
para abrigar dentro aquella população já assás numerosa, pois que muito proprinmente
podia chamar-se de Egreja do que capella e Egrejas Parochiais há como as de Oleiros,
Nogue í ra e Guetim, mais pequenas; que este edifício tem capella-mor e arco a dividir
o corpo do mesmo; que a sua medição é esta; -Capella-mor por dentro do altar oa arco
de comprimento 7,11 metros, de largura 5,10 metros e qé altura 7,2 metros. O corpo do
edifício por dentro do arco à porta principal, de comprimento 20 metros, de largura, 8,13
metros e de altura 9,BOmetros. A boca do camarim dentro do qual há um elegante throno
em que se pode expôr e reverentemente o Sacramento po.i;occasião de alguma festividade,
mede de altu ra 3.,6 metro.s e de largura z.m metros; que este edifício tem por fora o
comprimento de 32,11 metros, sendo as duas paredes da espessura de 1 metro; que o seu
pavimento é de asphalto; que tem um bom e amplo côro com duas ordens de escadas,
dois bonitos pulpitos; uma grande sacristia, uma lampada, um sacrario decentemente
ornado e um mui decente altar-mor; que tem duas portas laterais e as janelas apro
priadas e necessarias para a abundancia de luz; que tem um calice, para.mentas e mais
alfaias in dispensaveis para o culto, senão com riqueza, com a decencia precisa, mas
ainda assim trata-se de melhorar esta parte; que as suas imagens, entre el las a da
Padroeira, N.• S.• d'Ajuda, são as que estão na antiga capelta e que estão muito decen
tes e são de bastante valor artístico, as quaes devem ser mudadas a nova por ser
uma necessl dade, auctorizar-se a profanação e demolição da velha Capella em razão
do seu manifesto estado de in decencia e de mina, como vi e já sabia, causando a.drni-
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ração o não ter desabado já e por tornar a frente da nova e se achar muito soterruda :
que estã formosamente caiada e pintada e seus telhados com muita perfeição. Em vista
pois disto, julgo-a rigorosamente no caso de ser benzida nu que não ha inconveniente.
Do que tudo lavrei em seguida este auto que foi presenciado por muitas dezenas de
pessous da praia d'E.spinho, pela cornmlssão das obras e pelos meus dous parochianos
Joaquim Eduardo Pereira Rosas, casado, empregado publico e Victorino Andre Carvalho,
.solteiro, lavrador, que acompanharam e que comunico au assignar como testemunhas
depois de a todos este ser lido, ambos moradores no lugar da Egreja de Paços de
Brandão.

Praia d'Espinho. Era ut supra.
O abbade José Henriques da Silva
Vigario da Vara do Distrito
Joaquim Eduarão Pereira Rosas
Victoriino André Carvalho

Ex. mo Reverendissimo Sr.

Tendo eu feito a visita canonica à nova Capella d'Espinho com a invocação de
N." S.• d' Ajuda, achando-a nas condições de ser benzida e encont rando-Ihe as imagens,
paramentos e mais alfaias indispensãveis aos actos do culto, o que tudo consta
do respectivo termo e tendo alem disso, naquelle acto observado nos povos d'Espinho
mui dedicado interesse pela nova capella, muita piedade, fervor e devoção que mereceu
respeito e o que me não era novo, cumpre-me agora e por força da Veneranda Portaria
de V. Eminência mencionada no auto de vistoria, declarar a V. Ex." o seguinte: ·-Sou
de parecer que a velha Capella muito acanhada. indecente e a desabar deve ser desde
já dernolida e suas imagens, paramentos e mais utensílios removidos para a nova; que
pode proceder-se à inauguração e benção da nova capella nu dia indicado pelos suppl i
cantes e logo ern seguida celebrar-se n'ella a primeira missa com acolyto, sermão e musica
e no fim uma procissão sem andores e só com a imagem da Padroeira debaixo do pallio
ao Cruzeiro da Capella; que finalmente julgo muito justo e até necessarro deferir-se favo
ravelmente à petição de Sacrario permanente na mesma capella e muito acceitaveis as
clausulas offerecidas para tal concessão; porquanto a nova capella tem, como j á disse,
um bonito e decente Sacrario, boa Iampada que é a da antiga capclla e que elles apeznr
de tudo vão reformar comppromettendo-se a conserva-la constant.ernente accesa, corno
já fazem na outra mesmo sem haver Sacramento; tem egualmente capellão privativo,
natural da Vila d'Ovar, que nella celebra e se prontifica a convenientemente renovar as
Sagradas Par t iculas. Demais aquella povoação, j á muito numerosa e essencalrncnto
devota ao S.S. Sacramento e cheia de respeito profundo pelas coisas da Religião, como
sôe ser a gente do mar, convindo por isso animar ·e afervorar sua, devoção deferindo-se a
sua petição para que possãu com frequencia visitar, adorar e commungar o Sacramento
o que no caso corrente não podem fazer por lhes rícar- a. Egreja a dous kyllometros e
péssimos carninhos principalmente de inverno accrescendo "'l.que na epocha balnear agglo
mera-se muito povo de todo o :reino e até do estrangeiro, tornando-se por fim evidente
a vantagem e necessidade de tal concessão para de prorapto se accudir com o Sacra
mento aos doentes. Pode pois V. Ex.v, se assim o entender. deferir a esta e às demais
petições.

Paços de Brandão, 21 de Junho de 1883.
José Henriques da Silva
Vigario da Vara do Distrito.

Despacho -Autuado este na Câmara. com o termo junto. P. P. permittindo a remo
ção dos objectos do culto da antiga oopella parai esta nova, dando auctorização ao Rev "'º
Vigario da Vara para proceder à sua benção depois da qual se poderã nella celebrar
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a primeira e mais missas e fazer a procissão do estilo, observando-se a prescrição do
Ritual e concedendo o uso do Sacrario com as clausulas exaradas no nosso despacho de
15 do corrente, tudo sem prejuizo da jurisdição que por direito compete ao Rev.do
Parocho.

Porto e Paço Episcr>pal 26 de Junho de 1883
Americo, Cardeal Bispo do Porto
Passada Provisão em 2fi de Junho de 1883.

Termo de recurso

Aos vinte e sete dias do mez de Junho de 1883 fiz remessa destes autos ao Rev.do
Contador do Juizo: de que fiz este termo que eu P.e Sebastião Leite dei Vaeconcedlcs ,
Escrivão, escrevi.

•. ;;

ANEXO 18

Petição

Diz o P.e Mannoel Ribeiro de Figueiredo, Parocho collado de S. Martinho d'Anta
que na praia d'Espinho, da mesma freguesia se construiu uma grande cape!La de que é
orago Nossa Senhora, sob a invocação de Santa Maria Maior devendo-se tão importante
melhoramento aos esforços. piedade e devoção de oíversas pessoas, ricas e abastadas
e prmcipulmcnte das que frequentam a dita praia em epocha de banhos, e aIi possuem
propriedades, as quaes se vão constituir em confraria para poder sustentar-se com toda
a decencia, gravidade e aceio - o culto religioso no referido templo: que este templo
e grande e espaçoso, bem construído, preparado com esmero, possuindo bons paramentos
e alfaias, e até algumas de merecimento e valor, não lhe faltando na.da. para se poder
considerar um templo bem provido de tudo, quanto é necessário para. o exercício do
culto ca.tholico; mas como se pretenda exercer no mesmo os officios religiosos, e com
especialidade, se pretenda celebrar ali o Santo Sacrificio da Missa. Pede a V. Ex.• Rev.m"
Sr. Bispo do Porto se digno autorisar o supplicante a proceder à benção da. referida
Capella; bem assim à dos paramentos, vasos e mais alfaias, a que anda anexa uma
tal condição; e não menos a celebrarem-se ali os officios divinos E. R. Me. Ant», 31 de
Julho rle 1877.

Pároco
Manoel Ribeiro de Figueiredo.

Despacho - Desde já damos ao Rev.do Supplicante, para benzer os paramentos e
alfaias que estão na Capella : e enquanto à benção d'esta•·auctorisamos e damos Comissão
ao Rev.do Vigário da Vara para por si ou por presby tero de sua escolha jun'turnent.e
com o Reve.do requerente procederem à visfta canonica, da Capella e juntando a este
o rcspcctivo termo para. pel.i Câmara se passar a competente provisão e esta. fica<
archivada como titulo.

Porto e Paço Episcopal, 1 d'Agosto de 1877.
Américo, Bispo do Porto.

Em virtude do que me é concedido no venerando Desoacho supra subdelegado no
Rev.do Abbade de Silva.Ide para proceder à visita canonica da capella referida.

Residencia de S. Jorge, 10 d'Agoslo de 1877.

O Abba.de José Gomes d'Almeida. Vigario da Vara do Distrito.
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ANEXO 19

Diz o P.e Manoet Ribeiro de Figueiredo, Paroch o collado da freguesia de S. Mar
tinho d'Anta, deste Bispado do Porto, que a nova capella da Praia d'Espinho, n'esta
freguezia, dedicada a Nossa Senhora, sob a invocação de Santa Maria Maior sendo um
templo tão espaçoso como são muitas Egrejas Parochiais de freguezias rusticas e
possuindo paramentos e alfaias inteiramente aceados, senão de merecimento e valor
tem alem disso Sacrario decente pires· de alampada e tudo quanto é necessário para haver
alli S.S. Sacramento e até para de lá sahir com a maior decencia a Sagrada. Euchari·stia
por Viatico a enfermos o que muitas pessoas e principalmente Senhôras drsttnctas que
frequentam esta praia nutrem a mui louvavel devoção d'adorarem a Jesus Christo
Sacramentado no referido templo: que se torna necessario haver ali vaso com particulas
sagradas, ao menos durante a epocha de banhos de mar - já porque é uma terra de
quinhentos fogos permanentes, onde a pobreza e a miseria fazem adoecer frequentemente
muita gente, é muito reclamada essa vantagem em razão da Egrejn da freguesia ficar a
distancia de dois kilometros com péssimos caminhos para ella; já porque affluindo a esta
desoito a vinte mil banhistas, não raras vezes são neces.sarios os socorros espirituaes
sendo muito difficil ministra-las da Egreja l'arochial. Por todos estes meios sem
duvida assaz ponderosos o supplicante pede a V. Ex.» Rev.w- Snr. Bispo do Porto, que
se digne conceder licença para no referido templo - que reune em si as melhores con
diçõe.s - haver S.S. Sacramento no Sacrario, durante a mencionada epocha de banhos;
e ao suppl icante cumpre declarar a V. Ex.ª Rev.11rn que diversos cavalheiros e senhoras
à porfia se esforçam por sustentar com gramdeza e esplendor do culto custeando quas
quer despesas e nomeadamente as da alampada, e que em especial tem maior empenho
n'isto a Ex.ma Condessa da Graciosa e o Ex.010 Dr. Juiz de Direito Joaquirn d'Almeida
Correia Leal.

E. R. Me.
O P.e Manoel Ribeiro de Figueiredo
Parocho da freguesia.

Despacho. - Auctuado este na Camara com os mais papeis justos. P. P. para bencão
d'esta capella pelo Rev.do Abbade de Anta para licença da celebração da primeira e mais
rmssas e bem a...ssirn para consagração, digo, conservacão da. Sagrada Euchar-ist ia durante
a estação dos banhos até ao fim do mez de Novembro.

Porto e Paço Episcopal, 21 de Agosto de 1877.

*
* *

•.•..

ANEXO 20

Visita canon ica

No armo do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e seten
ta e sete. aos onze dias do mez rl' Agosto do dito anno, nós abaixo assignados .Joaquim
Moreira Coelho, abbade da freguesia de Silvalde e eu Manoel Ribeiro de Figueiredo,
Parocho colado desta freguesia rle S. Mart.inho d'Anta, ambos deste Concelho da Feira.
Bispado do Porto - por despacho de S. Ex.eia Rev.m• o Snr. Bispo do Porto d'esta
diocese, do primeiro do corrente rnez e por subdelegação do Rev.mo Sr. Vigario da vnrn,
Abbade da freguesia de S. Jorge de Culdellus. do dia dez deste mesmo mez comparecendo
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na praia d'Espinho, d'esta freguezia de S. Martinho d'Anta e procedendo à visita canonica
da nova Capella construida na mesma povoação ao nascente da via ferrea e dedicada
a Nossa Senhora sob a invocação de Santa lVIaria Maior, reconhecemos que este templo
na qualidade de Capella e espaçoso - que está construido com solidez - que se acha
decorado com Iimpesa e aceio e tendo uma elegante tribuna mor com um sacrar ío, grande
côro e bôa sacristia e havendo espaço para mais dous altares laterais - e que possue
todos os agrupamentos, vasos e alfaias, tudo o indispensável para o exercício do culto
catholico não lhe faltando mesmo o que é necessario para a administração da Sagrada Eucha
ristia; e sendo verdade que esses paramentos, vasos e alfaias são, na maior parte,
novos e aceados, e que alguns são de merecimento . .Julgamos, pois esta capella nas pre
cisas condições de se exercer n'ella o culto divino com toda a decencia, dignidade e não
menos com esplendôr; cumprindo-nos asseverar que ela possui os requisitos indispe nsaveis ,
para na mesma haver o S.S. Sacramento. Tudo isto comprovamos com o nosso juramento
ín f íde Parochi, e assirn o vamos asstg nar perante as testemunhas seguintes: José
Henriques da Silva, Abbade de Paços de Brandão e Mamoel Pinto d'Almeida, casado e
proprietario, da mesma freguesia d'este concelho.

Capella de S.ta Maria Maior em Espinho, da freguezia d'Anta; aos onze dias do
mez d'Agosto do amno de mil oito centos e setenta e sete. O abbade de Paços ·ie Brandão,
digo, o Abbade de Silva!de Joaquim iVIoreira Coelho. O Parocho d'Anta Manoel Ribel r»
de Figueiredo. O Abbade de Paços de Brandão José Hemriques da Silva.

Manoel Pinto d'Almeida.

Reconhece as duas primeiras uss ignu.turas. P.e Sebastião Leite de Vasconcellos.
Passada Provisão da forma do despacho lançado na petição a f. 2.
Camara Eclesiastica do Porto, 22 de Agosto de 1877.
Pagou o sello de verba. na importancia de dous mil Y-E:is.
P.c S. L. Vasconcel.

Termo de Remessa
E con t.inua rei estes autos à conta: e eu P.e Sebastião Leite de Vasconcel loe servindo

Je escrivão o escrevi.

Remetido em 22 de Agosto de 1877.

:
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NARRATIVAS E DOCUMENTOS
(GRUPOS CÉNICOS E RECREATIVOS)

por BENJAMIM DA COSTA DIAS

Conclusão da série de artigos publicados no Semanário «Defesa de Espinho»,
pelo seu Director, ao !01I1gode três anos, a partir do n. 0 604 de 24 de Outubro de 1943.
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INTRODUÇÃO

A arte de Talma e a Música eram as duas principais predilecções
da juventude espinhense de há cinquenta anos, até à generalização
do «pontapé na bola», entre nós.

Quando era preciso angaria; fundos para os Bombeiros ou para
qualquer fim de caridade ou de beneficência ímprovisavam-se grupos
cénicos constituídos por amadores de ambos os sexos, pertencentes
às melhores famílias de Espinho, que levavam à cena no velho «Teatro
Aliança», então um dos melhores teatros da Província, peças teatrais
ou revistas locais que sempre alcançaram êxito quer sob o ponto de
vista material quer sob o artlstico.

A primeira revista de costumes locais foi representada há 51 ou
52 anos e foi escrita por um, então, rapaz de talento e rara habilidade,
de nome António Pedro Félix, que mais tarde embarcou para o Brasil
e do qual há muitos anos já que não há notícias. Intitulava-se «Por
um óculo».

Esta revista, que deu brado pela sua feliz inspiração e pela admirá
vel actuação dos seus intérpretes. teve vá rias representações. com o
teatro sempre cheio, e as suas copias mais felizes tornaram-se conhe
c'das não só em toda a região circunvizinha corno no Porto e arredores,
e durante muitos anos eram ainda cantadas, com grande prazer e justi
ficado orgulho, pelas meninas e senhoras de Espinho.

A crítica e a fantasia casavam-se numa combinação inteligente e
reflectiam a ânsia de progresso da gente vareira em luta contra a negli
gência e o desleixo da Câmara da Feira a cujo concelho Espinho nessa
altura pertencia.

Entre O·S seus números figuravam: «As Ruas», os Cafés («Madrid»,
«Bragança» e «Chinez»), Escola do Conde Ferreira, a Estação do
Caminho de Ferro (C. P.), etc.
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Dos personagens que entravam em cena destacavam-se: «Ü Duque
de Espinho», (1) interpretado por Vicente Dias, o «Camões» e o Garri
do, interpretado por Joaquim Ferreira da Costa, (2) que constituíam
números de grande sucesso pela justeza da interpretação.

Nesta revista entravam, entre outros, Avelino Vaz, Vicente Alves
Dias, Francisco Fernandes Franco e seu irmão José, António Bouçon,
Henrique Moreira Esteves, Jacinto Fernandes Leite, Joaquim Ferreira da
Costa (carteiro) e as sr." D. Olívia Vaz, D. Rosa Alves Dias (estas
senhoras ainda vivas, felizmente}: D. Júlia Moreira, que mais tarde casou
com António Ferreira Baptista, e D. Luisa Moreira, sua irmã.

Além dos grupos cerucos. que não tinham organização administra
tiva nem carácter permanente, havia esplêndidos grupos musicais ou
tunas, que ensaiavam seus repertórios para abrilhantarem as festas
na igreja paroquial, especialmente por ocasião do Natal e Ano Novo,
e para tocarem nos bailes que se realizavam pelo Carnaval, Páscoa, etc.

Pouco posso acrescentar ao que já disse àcerca da actividade e
das realizações dos nossos primitivos amadores teatrais.

Faltam-me por completo elementos escritos que documentem
essas realizações e é muito precária a lembrança que delas conservam
os poucos sobreviventes, a cujo testemunho recorri.

Depois da revista «Por um óculo», os amadores locais levaram
à cena o aparatoso melo-drama - «Ü Filho da República», ensaiado
por Joaquim Sampaio e cujo desempenho constituiu, como o da refe
rida revista, um autêntico êxito.

(1) O «Duque de Espinho» (António José da Costa Duque) era um sapateiro que
tinha sido estudante ern Coimbra. Se não estamos em erro chegou a frequentar o 2.n ano
da Universidade e ganhou ali grande popularidade como boémio incorrigível. Porque
lhe faltassem os recursos teve de abandonar a Lusa-Atenas e veio abrir «banca» de
sapa.teiro em Espinho onde constituiu Iam íl ia, ilegítima, e viveu até à morte, provocada
pelo atropelo de um cavalo, na estrada de Anta.

A Academia Coimbrã não o esquecia e de vez é1n quando vinha até Espinho «Con
fraternizar» com o «Duque» organizando grandes paródias em que o Duque era alvo da
troça dissimulada dos estudantes que faziam rir os espectadore.s a «bandeiras des-
pregadas».

Numa ocasião os académicos organizarum uma grande cavalhada em «honra» do
«Duque» e este, muito senhor do seu papel, «discursava» às massus, convencido da sua
«nobreza» e envaidecido com as provas de «apreço» dos manifestantes.

(2) Joaquim Ferreira da Costa foi o primitivo distribuidor do Correio que Espinho
teve. Além de Espinho, fazia a distribuição diária em Anta, Silvalde e não sabemos se
ia mais além.

Pela sua actividade e honestidade gosava ele geral consieleração da Sociedade Espí
nhense elo seu tempo e era também amador dramático.
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Os principais papeis femininos dessa peça foram desempenhados
pelas sr:" D. Olívia Vaz e D. Albertina Neves, e do elemento masculino
faziam parte entre outros, Avelino Vaz, Francisco Franco, Henrique
Moreira Esteves, António Bouçon, Joaquim Ferreira da Costa, Alfredo
Gomes da Silva, e, possivelmente, Vicente Alves Dias, que entrava ern
quase todas as récitas da época.

O espectáculo em referência reverteu a favor da Associação de
Socorros Mútuos de Espinho que ainda existe.

Os mesmos amadores levaram à cena, depois, a célebre opereta
«Os Trinta Botões», salvo erro ensaiada pelo actor Mem Verdial, um
dos revolucionários do 31 de Janeiro; as enqracadas e finas comédias
«0 Genro do Caetano» e «0 Noivo de Alcanhôes», etc.. etc,

Os antigos amadores que, só de onde a onde se agrupavam para
promoverem espectáculos, na sua maioria já chefes de família, absor
vides.talvez. pelas preocupações da vida ou responsabilidades fami
liares, cairam em lamentável inactividade.

A Espinho, vinham, no entanto, com certa frequência, agrupamen
tos artísticos de amadores estranhos, nomeadamente do Porto. realizar
récitas no «Teatro Aliança».

Também na época balnear, durante bastantes anos, por iniciativa
do saudoso Conde da Fiqualra. se organizavam espectáculos em bene
fício dos Bombeiros ou dos pobres de Espinho, neles tomando parte
senhoras e cavalheiros pertencentes à fina flor da aristocracia portu
guesa que nesse tempo frequentava a nossa Praia.

E ao «Teatro Aliança», vinham, também. com mais frequência que
agora, as melhores companhias teatrais.

Pelo palco do velho ·tea·tro passaram as qlórias máximas da cena
portuguesa do último quartel do século passado e do primeiro quartel
do século actual

'Cada vez que a Espinho vinham amadores de terras estranhas
deliciar-nos com a sua arte. o meu sentimento bairrista. tal como hoje,
sentia-se vexado ante a inactividade cultural dos meus conterrâneos.
E foi assim que no meu espírito começou a germinar a ideia de orga
nizar um grupo para dedicar-se à Arte de Talma, em substituição
dos antigos amadores. que davam mostras de cansaço.

Daí nasceu o «Alegre Mocidade de Espinho» - o primeio agrupa
mento cénico ·e recreativo que houve em Espinho com carácter perma
nente e orqanização administrativa regular, ao qual estava reservado
um papel de relevo na vida social espinhense operando uma verdadeira
revolução no sentido cultural e artístico do meio.
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Faltam-me documentos iniciais, o primeiro livro de setas. lavradas
pelo meu próprio punho, ·no qual foram registados os primeiros passos
do «Alegre Mocidade». Vou, pois, tentar reconstituí-los tanto quanto
mo permitam a minha memória e a lembrança de alguns companheíros
de então.

Peço, no entanto, a todas as pessoas que por acaso possuam
quaisquer programas de €spectáculos, livros ou outros documentos
respei·tantes 'ªº «Alegre Mocidade de Espinho», <Ômparcrais», «Grupo
Vitalidade», «1.0 de Maio», etc.. o favor de mos cederem ou empres
tarem afim de me auxiliarem nesta difícil missão e torná-lo conhecido
da geração actual.

GRUPO ALEGRE MOCIDADE DE ESPINHO

Numa manhã da primavera de 1909, em dia que não me recordo
e que me parece ter sido em Abril, consegui reunir, comigo, os seguintes
rapazes cujas idades variavam entre os 17 e os 19 anos, numa sala da
Rua Vaz Oliveira (hoje, Rua 14), pertencente •a Augusto Francisco
Pereira, óscar Luis Rodrigues, Severino Moreira de Sá, Joaquim
Moreira da Costa Júnior, Virgílio Augusto Pereira e Manuel da Silva
Godinho. O mais velho era, salvo erro, o óscar Hodrigues, e o mais
novo o Joaquim Moreira,

Então resolvemos considerar fundado um grupo dramático e musi
cal sob a denominação de Alegre Mocidade de Espinho.

Nessa ocasião procedemos também à distribuição dos cargos da
direcção provisória que' ficou assim constituída, salvo algum erro: Pre
sidente. óscar Rodrigues; 1.0 secretário. Benjamim Dias; 2.º secretário,
Virgílio Pereira; Tesoureiro, Joaquim Moreira; vogais: Severino Moreira
de Sá e Manuel Godinho. Ficou também nomeado ensaiador o .presi
dente óscar Rodrigues, que foi ainda incumbido de escolher uma peça
teatral para a apresentação do grupo às famílias dos associados.

Mais foi resolvido que a quota dos associados fosse de 200 reis
(dois tostões) por mês e que cada um dos fundadores tratasse d€
angariar o maior número de adesões.

A ideia foi recebida com entusiasmo pela rapaziada de então e
não levou muitas semanas que o número de sócios atingisse algumas
dezenas.

'Resolveu-se então ensaiar o drama em três actos, de costumes
marítimos, intitulado «Leonardo, o Pescador».
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Para sede provisória do Grupo conseguiu-se, por intermédio do
comercante António Pinto Rainha, que dela tomava conta, os baixos
da casa do Comendador Fula, situada na Rua do Norte (hoje Rua 4)
n.º 92, •a qual o mar há bastantes anos destruiu e devia ficar situada
no terreno onde hoje assentam os tanques da Piscina-Solário Atlântico.
Ali se ensaiou e levou à cena, em palco improvisado na respectiva sala
de jantar, o primeiro espectáculo do «Alegre Mocidade».

Ao proceder-se à distribuição dos papeis, o ensaiador viu-se diante
de uma grande dificuldade.

O Grupo contava já bastantes elementos masculinos mas faltava
-lhe por completo o elemento feminino.

O drama metia uma senhora; não havendo possibilidade de conse
gui-la, visto que as meninas de Espinho daquela época não estavam
habituadas a representar, tal como hoje sucede, novamente, a solução,
era pois, substitui-la por um cavalheiro; foi o que se fez e para isso
prestou-se à maravilha o sócio Mariano Peixoto.

A distribuição era a seguinte: - «Leonardo, velho pescador»,
óscar Rodrigues; Aniceto, marinheiro, Joaquim Moreira; Visconde, Ben
jamim Dias; Conde Manuel Lima, Margarida, filha de Leonardo, Mariano
Peixoto, Gontran. amigo do visconde, Matias Lopes; John, António
Quintas. Ponto, António Vaz.

O espectáculo realizou-se no dia 24 de Junho de 1909, e constou,
além do referido drama, de recitativos por B. Dias, O. Rodrigues e
M. Peixoto

A entrada era por convites e, antes de começar, os dirigentes do
Grupo viram-se seriamente embaraçados para arrumar todos os convi
dados e não convidados que queriam assistir à representação.

Esta constituiu um sucesso para os amadores alguns dos quais
revelaram excelentes qualidades histriónicas ,embora simples princi
piantes.

O êxito alcançado foi qrande estímulo para eles, um grande incen
tivo a maiores cometimentos.

Estava o Grupo «Alegre Mocidade» consagrado perante os assis
tentes e no dia seguinte o espectáculo foi o assunto, predominante
de todas as conversas, em Espinho. Os que não assitiram ficaram
com pena.
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Direcção e Gru-po Corai do Olub Alegre Mocidade (Regênda de Fomeio Neves)

As adesões afluiam em massa; toda a rapaziada de Espinho queria
pertencer ao «Alegre Mocidade» e poder usar o seu distintivo: uma
roseta, laços e fitas pendentes de cores verde, vermelha, com bastào
branco.

Em face do entusiasmo reinante resolveu-se arranjar nova sede
onde se pudesse montar palco e o mais que fosse necessário para
realizar festas e espectáculos.

Alugou-se então, o prédio sito no ângulo sul-poente do largo da
'greja e da Rua 29, propriedade dum indivíduo de nome Laranjeira.
hoje pertencente ao industrial de Paços de Brandão, sr. Joaquim Dias
Coelho.

Ali se montou um teatrinho com os requisitos indispensáveis para
as representações.

Ao «Alegre Mocidade» aderiram, logo de início, alguns rapazes
trabalhadores e dotados de habilidade e muita força de vontade, os
quais foram preciosos auxiliares das direcções do Grupo e muito con
correram para o seu rápido êxito. Entre e·sses destacavam-se: José
Gomes Pereira da Silva (José da Pereira), Fausto Neves, Ilídio Neves,
António Domingues Quintas, Joaquim Casimiro da Silva, Américo
Moreira, Manuel Alves Pereira da Silva (Manuel da Pedreira) e outros.

O José da «Pedreira» (era assim mais conhecido por morar no
lugar da Pedreira da freguesia de Silvalde), que tinha cursado alguns
anos da Escola de Belas Artes do Porto, era o cenógrafo. Todos os cená
rios de que o Grupo carecia eram pintados por ele, coadjuvado por Amé
rico Moreira, Joaquim Casimiro, Manuel Godinho e outros,
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Após a mudança para a casa do Largo da Igreja, todos estes ele
mentos se devotaram afincadamente aos trabalhos de instalação e ali
levantaram um palco, fizeram os cenários precisos e os demais ape
trechos indispensáveis às representações teatrais.

Nesse teatrinho onde não cabiam talvez 120 espectadores, foram
levados à cena diversas comédias e peças liqeiras, completando-se os
espectáculos com recitativos, cançonetas, etc., espectáculos esses que
assim iam demonstrando os seus predicados ou negação para a arte
dJ Talma.

O número de associados ia crescendo de dia para dia e a Direcção
provisória reconheceu a necessidade de ceder o lugar a outros sócios
que demons·travam certa dedicação e vontade de concorrer para o
desenvolvimento da colectividade.

No dia 9 de Janeiro de 1910 realizou-se na sede do Grupo a eleição
de uma nova direcção e da Comissão Fiscal as quais ficaram assim
constituídas:

DIRECÇÃO:

Presidente, Bento Francisco da Silva; vice-presidente, Roberto Fer
nandes; 1.0 secretário, Benjamim da Costa Dias; 2.º secretário, Mário
Valente; tesoureiro, Virgílio Pereira; vogais, Severino Moreira de Sá,
Mariano Peixoto, António Domingues Quintas e Manuel Godinho
(substituto).

COMISSÃO F!SCAL

José Gomes Pereira da Silva, Manuel G. Pereira da Silva e Joaquim
Moreira da C:osta Júnior. Director do palco, óscar Rodrigues; ponto
José Casimiro da Silva, cenógrafo José G. Pereira da Silva.

Nesse mesmo dia a assembleia geral deliberou promover um
espectáculo no «Teatro Aliança» a favor das famílias das vítimas e dos
sobreviventes da catástrofa marítima ocorrida nu dia 7 de Janeiro, a
qual custou a vida a nove pescadores desta Praia ..

Este espectáculo. aliás já em ensaios, não se chegou a realizar
em virtude do Grupo Musical Alegria da Mocidade Portuense ter resol
vido levar à cena, no mesmo teatro. uma récita para o mesmo fim, e
dedicada ao «Alegre Mocidade de Espinho», tendo a Direcção deste
resolvido não só desistir do espectáculo projectado como também
promover -a passagem da ca•sa e proporcionar todas as facilidades ao
nrupo congénere. Esta récita de caridade efectuou-se no dia 13 de
Fevereiro de 1910, e rendeu a quantia líquida de 30$260, que foi entre
gue à Associação dos Bombeiros Voluntários de Espinho.
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Em virtude de alguns dos sócios eleitos para a Direcção pela
Assembleia Gerai de 9 de Janeiro não poderem tomar posse dos
cargos, realizou-se, no dia 13 de Fevereiro do mesmo ano, nova eleição
dos corpos qerentes do Grupo a qual deu o seguinte resultado:

Direcção: - Presidente, Antóno Lacerda; vice-presidente, 'E11ísio
Ferreira Baptista; 1.0 secretário, Benjamim da Costa Dias; 2.º secretário.
Virgílio Pereira; tesoureiro, João Mar·tins Rodrigues; vogais efectivos:
Bento Francisco da Silva e António Domingues Quintas; vogais substi
tutos: Manuel da Silva Godinho e Inácio Hodriques Pereira.

Corpo cénico: - Director Oscar Luis Rodrigues; sub-director Ben
jamim da Costa Dias; ponto, Joaquim Casimiro da Silva.

Palco: - Director-cenóqreío. José Gomes Pereira da Silva; sub
-diractor, Joaquim Moreira da Costa Júnior.

Tuna-musical: - Director Ilídio Neves; sub-director, Fausto Neves.

Estes dirigentes do Grupo foram empossados alguns dias depois
da eleição.

•
* *

O «Grupo Alegre Mocidade de Espinho» foi fundado em 23 de
Abril de 1909. Por deliberação da sua assembleia geral (1) realizada em
11 de Março de 1911, passou a denominar-se «Clube Alegre Mocidade
de Espinho» e noutra assembleia geral, realizada em 25 de Fevereiro de
1915, tomou a denominação de «Espinho-Clube».

A bandeira do «Alegre Mocidade», de cetim verde e encarnado,
tinha como emblema um garboso leão com uma das patas dianteiras
apoiada sobre uma rima de livros, sustentando na boca uma águia e
tendo ao lado uma lira e uma máscara, simbolizando a música e o
drama. O leão significa a vitória e a águia o. inimigo vencido.

(1) Nesta assembleia geral, em que, salvo o erro, foram aprovados os primeiros
estatutos da colectividade, travou-se viva discussão entre os sóctos dr. Manuel Laranjeira
e o senador da República Santos Pouzada que faleceu no Porto quando discursava muma
festa comemorativa do 1.º aniversârio da República. Este entendia que o título «Alegre
Mocidade» jâ não se ajustava ao carácter e à função social que agremiação estava desem
penhando.

O dr. Manuel Laranjeira defendia calorosamente a continuação do mesmo título
com que a colectividade foi fundada o qual em nada deslustrava os sócios cuja idade
não se erniuadrasse na designação de Alegre Mocidade.

Supérfluo serâ dizer que o ponto de vista do malogrado escritor triunfou por esma
gadora maioria, com o que exultaram os fundadores e toda a massa jovem do Clube.



NARRATIVAS E DOCUMENTOS 59

Esta bandeira foi pintada pelo cenóqrefo do Grupo (José da
Pedreira), depois de terem sido adoptadas como cores do mesmo o
verde e o encarnado, reflectindo as tendências republicanas da mocidade
espinhense daquele tempo, e após renhida pugna entre o autor destas
crónicas, que propôs as cores adaptadas, e o seu amigo de sempre -
o actual maestro Fausto Neves - que compôs um lindo hino para a
sociedade o qual queria que o grupo adaptasse as cores azul e branca
- as cores da bandeira nacional no tempo da monarquia.

Em 28 de Março de 191O o famoso «Grupo dos Modestos do
Porto», veio a Espinho dar um espectácu!o no «Teatro Aliança», em
benefício da Associação de Socorros Mútuos desta Vila, representando
a opereta «As Pupiías do Senhor Heitor». Esse espectáculo era dedicado
ao «Grupo Alegre Mocidade de Espinho» pelo que este resolveu pre
parar-lhe uma receoção condiqna.

O Grupo visrtente era aguardado na gare do caminho de ferro
pelas direcções da Associação de Socorros Mútuos, com a sua bandeira
e uma banda de música; do «Alegre Mocidade», também com a sua
bandeira (1) que nesse dia se estreava; Bombeiros V. de Espinho,

!gualmente com o seu pavilhão. e outras colectividades. Organizou-se
um luzido cortejo desde a estação do caminho de ferro até à sede do
«Alegre Mocidade», que então era no Largo da lgrnja, e ali orqanizou-se
uma sessão solene em que trocaram saudações os presidentes dos
qrupos visitado· e visitante.

A este acontecimento, que marcou um grande passo para o pres
tígio do «Alegre Mocidade», referiu-se o jornal «Gazeta de Espinho»,
no seu número de 3 de Abri:I de 191O, nos seguintes termos:

«Ü progresso deste Grupo vai-se manifestando, dia a dia, duma
forma animadora. A brilhante recepção que teve o «Grupo dos Modes
tos» ao chegar a esta Praia na última 2.ª feira, foi uma prova de quanto
podem a força de vontade e os esforços de alguns rapazes, trabalha
dores, que a esta simpática colectividade têm- dedicado todo o amor
e actividade.

(1) Quando no dia 6 de Outubro de 1910, no comboio rápldo da tarde passaram
para o Porto os emissârios do Governo Provisório da República, a estes e ª' todos os
passageiros do mesmo comboio causou admiração que entre a multidão que se encontrava
na. gare para saudar os representantes dn novo reg irne, se destacasse uma bandeira corri
as cores verde-rubra - era a bandetra do <Alegre Mocidade» empunhada pelo secretário
da Direcção - o autor destas linhas, facto que recordo com muita honra.
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Ninguém suporia que este Grupo, fundado tão modestamente por
indivíduos sem protecção, dentro de poucos meses de existência se
apresentasse ao público espinhense e a uma colectividade congénere
da maneira que se apresentou a receber o «Grupo dos Modestos».

A sua tuna, composta exclusivamente de sóclos do Grupo, foi uma
surpresa; os executantes, a maior parte dos quais pela primeira vez
tocavam em público, sairam-se muito regularmente pelo que felicitamos
o sr. Ilídio Neves, seu 1.º regente.

A bandeira deste Grupo foi também muito apreciada»

É possível que alquns dos nossos leitores já estejam enfastiados
do assunto em epígrafe desejando vê-lo substituído por outro mais do
seu agrado. Esses que tenham, porém, paciência, pois estas desata
viadas crónicas são dedicadas aos leitores contemporâneos das épocas
que aqui se visam, e que poderiam servir de testemunhas dos íac.os
narados

Depois de levar a efeito no seu teatrinho no Largo da Igreja
vários espectáculos familiares - que serviram de escola e treino aos
seus componentes - o corpo cénico do «Alegre Mocidade» abalan
çou-se a uma iniciativa arrojada que alguns entendidos na matéria
consideravam uma verdadeira temeIdade quer sob o ponto de vista
artístico quer sob o ponto de vista material - a representação do
célebre melo-drama de grande aparato e difícil encenação - «Santo
António» - peça baseada na vida do mais popular santo português.

Para o êxito artístico do empreendimento contava o aqupamen to
com um ensaiador competente e já conhecedor da peça - José João
Ferreira, que era o chefe da Secretaria da Câmara, e com um grupo
de amadores de acentuada inclinação para o palco e intuição artistêca.

Durante alguns meses. os ensaios do 1«Santo António» consti
tuiram a principal preocupação dos dirigentes e dos amadores do A. M.
que, disciplinadamente, compareciam aos ensaios, que a princípio se
r;:>aliza·am no prédio onde hoje existe um marmorista - no ângulo
das ruas 18 e 15, e depois no Teatro Aliança.

Finalmente. a 1O de Julho de 191O a famosa peça foi levada à cena
no rete-ido «teatro», com um êxito retumbante. Jamais o velho «Alian
ça», registou tão grande enchente. Os espectadores que não tinham
lugares sentados apinhavam-se por todas as coxias, por todos os
cantos da então vasta casa de espectáculos.
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O «Santo António», de cujo autor do libreto não nos recordamos.
tinha música própria que não havia copiada. O ensaiador cantou-a a
Fausto Neves, encarregado d·a parte musical, e este escreveu-a e
orquestrou-a, admiravelmente. O desempenho foi quase impecável por
parte dos intérpretes dos principais paoeis. Da orquestra. regida por
Fausto Neves, faziam parte, entre outros. os sócios Artur Nery da
Oliveira, hoje famoso clínico portuense, Angelo Carvalho, etc.

Lembramo-nos, apenas. de alguns personagens e dos respectivos
intérpretes que eram:

«Santo» - Joaquim Moreira da Costa Júnior; «Diabo» - Elis:o
F. Baptista; «General lsolino» - Roberto Femandes; «Ü Papa» - Her
culano Neves; «Marco Aurélio» - Joaquim Fernandes; «Frei Elias» -
B. Dias; «Frei lnácio» - José Pereira da Silva; «Anjo Gabriel» - D. Ce
cília de Castro; Noutros papeis: D. Anqelina e D ldalina Carvalho,
D. Maria Luisa Quintas, M. Peixoto, António Quintas e outros.

Em face de tal êxito, o espectáculo repetiu-se no dia 24 dos mes
mos mês e ano, mas, desta vez, o êxito material não acompanhou o
artístico. A 2.ª representação deu prejuízo porque houve, talvez, dss
cuido na propaganda e, apesar de ser repetição, a despesa era avul
tada.

O insucesso originou desinteligências entre os membros da Direc
ção, que se dividiu em dois grupos e do que resultou a saída de António
Lacerda, presidente, Elísio Baptista e Joaquim Moreira, que ingressa
ram no Grupo dos Imparciais.

Por essa altura o Grupo A. M. tinha transferido a sua sede do
Largo da lqreja para o amplo salão sito no ângulo das ruas 8 e 31,
onde ultimamente esteve instalada uma fábrica de malhas.

Esse prédio, propriedade do sr. Alexandre Brandão, era térreo,
sendo-lhe mais tarde levantado o pavimento superior. Ali se construiu
um razoável palco onde se poderia ensaiar quatquer espectáculo

Contava a Direcção. com o produto dos espectáculos do «Santo
António» custear as instalações da nova sede. Mas, como o resultado
foi negativo, as obras ficaram em suspenso até que, uma nova Direcção,
num gesto ousado, resolveu tomar de arrendamento o «Teatro Aliança»
para ali instalar o clube.

Dessa Direcção faziam parte José Augusto Pires, presidente,
Manuel Casal Ribeiro, vice-presidente; Benjamim da Costa Dias, 1.0 se
cretário; José de Carvalho (fotógrafo) tesoureiro, e outros elementos
que não nos vêm à memória.
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*

Instalado no «Teatro Aliança» onde se fizeram obras de adaptação
à sede do Grupo, o A. M. tornou-se o árbitro dos espectáculos teatrais
nesta Vila de que ficaram dependentes todos os grupos congéneres
quer de Espinho quer de fora.

Este facto bastante arreliava os «Imparciais» devido ao seu espírito
de incorutida rivalidade com o que bastante gozavam os «Aleqres
Moços». Todavia, a nenhum dos grupos locais ou estranhos o Teatro
era negado desde que não prejudicasse as iniciativas do clube loca
tário. Era lóqico, natural.

No «Aliança» o Grupo ou clube dispunha de espaço suficiente
para as récitas familiares. que passou a oferecer quase mensalmente
aos seus associados e famílias, e poderia levar a efeito, quando melhor
lhe aprouvesse, os seus espectáculos públicos.

O número de associados subiu extraordinariamente e do quadro
social do A. M., com raras exceoções. fazia parte toda a sociedade
eleqante e média de Espinho.

O segundo grande espectáculo levado à cena no «Teatro Aliança»
pelo A. M. foi no dia 11 de Janeiro de 1911, com o drama militar «Ü
Filho da República - peça em 3 actos de grande aparato e movimen
tada encenação, adaptada à revolução de 5 de Outubro de 191O. Essa
peça, que alcançou, também, um retumbante êxito, teve a seguinte
distribuição: - General - Joaquim Fernandes; Jorge de Aguiar, cap.
tão de infantaria - Cassiano Marques; Carlos de Aguiar, cidadão repu
blicano - Mariano Peixoto; Carvalho, cidadão republicano - Benjamim
Dias; Simão, camponês - Oscar Rodrigues; Anastácio - o Papa-ran
chos, Herculano Neves; Olarice, vivandeira, D. Maria Luisa Quintas;
Marta - P. Palmira Loureiro; Alvorada -·Vitorino Casal; Ordenança
- António Quintas, e grande número de comparsas Ponto, José Lus
Rodrigues - encenação de Artur de· Sá - guarda-roupa - propriedade
do Grupo.

Nota curiosa: - No final do programa vinha esta recomendação: -
«A Direcção do Grupo pede às ex.m•• damas que forem para a plateia
a fineza de não levarem chapéu».

Com o patrocínio da Comissão Municipal de Saúde e a favor da
construção dum hospital para os pobres de Espinho, o A. M. repetiu
o espectáculo no dia 5 de Fevereiro do mesmo ano.
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O novo espectáculo abriu com discursos patrióticos dos dois ines
quecíveis médicos e chefes republicanos locais- drs. Joaquim Pinto
Coelho e Manuel Laranjeira.

No mesmo ano de 1911 o Entrudo foi no dia 28 de Fevereiro. Nos
três últimos dias desse mês o Grupo A. M. realizou ruidosos festejos
carnavalescos que constaram de dois cortejos diurnos (no domingo
-gordo e terça-feira de entrudo), marcha luminosa (na segunda-feira),
e récitas teatrais nas noites de 26 e 28. No dia 26, domingo, subiu à
cena a opereta em 2 actos - «0 Processo do Rasga» - que ·obteve,
também, ruidoso sucesso. Os personagens e respectivos intérpretes
eram os seguintes:

Mr. Cançan - M. Peixoto; D. Bolero - B. Dias; Lorde Schiff-roth
- V. Pereira; EI senor Mirundella - O. Rodrigues, Rasga-Roupa - V.
Casal; Fandango - Fandango - C. Marques; O Senhor Fado - Joa
quim Vaz; Malhão - J. Fernandes; Minuette - C. Guetim; La senorita
Seguidilla - D. Maria Amélia Neves; Caninha Verde - D. Natalina
Casal; Gavota - D. Palmira Loureiro; Polka - D. Maria Luisa Quintas:
Waltz - D. Adelaide Pires; Mazurka - D. Joaquina Rodrigues; Schottish
- Alberto Pinto; Lanceiro - J. Monteiro; Fenian - M. Magalhães;
Quadrilha - D. Rosa Santos; Contradança D. Lina Santos: Um Criado
-António Quintas; Contínuo - Manuel Rosado.

Na noite de 28, além da repetição do «Processo do Rasga», repre
sentou-se a opereta burlesca em 1 acto - «Ü Casamento da Grã-Du
quesa», na qual tornaram parte D. Maria Luisa, D. Natalina Casal,
D. Adelaide Pires, Oscar Rodrigues. Herculano Neves, Cassiano Mar
ques, Mariano Peixoto e Joaquim Fernandes. Ponto - António Bouçon;
Orquestra do Grupo sob a direcção de Joaquim Alves de Sousa Neves r

prestigioso regente da famosa Banda «Sequeiro», e pai dos «maestros»
Fausto Neves e Ilídio Neves.

*• • •""
Aludimos já aos festejos carnavalescos promovidos pelo A. M.

em 1911 - os quais até hoje não foram ultrapassados em Esp'nho,
pois, nunca mais aqui se realizaram festejos desse género com tamanha
magnitude.

Os préstitos que então se realizaram foram qualquer coisa de notá
vel, dignos de uma grande cidade. Que saibamos, no Norte do País,
apenas foram excedidos pelos qrandiosos cortejos que durante alquns
anos promoveram o Clube dos Fenianos Portuenses e mais ta-de o
Clube dos Girondinos, também na cidade do Porto - estes no género
dos deslumbrantes cortejos carnavalescos que na capital do Brasil é
costume realizarem-se.
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Mas. no carnaval de 1911 nada houve no Porto digno de registo
pelo que Espinho levou a palma a todas as localidades nortenhas quanto
a realizações camavalescas. E essa honra coube ao «Alegre Mocidade».

O cortejo que no domingo gordo. pela 1.ª vez saiu do antigo
jardim do «Teatro Aliança», e percorreu as principais artérias de
Espinho, compunha-se da 19 números assim designados: 1.0 - Banda
Minhota; 2.º - Batedores; 3.º - «A retirada dos ... parasitas» - car~o
alegórico (alusão à expulsão dos jesuítas); 4.º- Ma·quês das Pom
bas & C.ª» - (carro alegórico em homenag.em ao Marquês de Pombal):
5.º - «Adeus lrmãozinhos»!. .. ; 6.0 - «Aplicação da lei» - (carro de
crítica); 7.0- Carro dos Comilões (crítica); 8.0- Carro «Fantasia»):
9.º - «Maneis e Marias»; 1O.º- Tuna de Oleiros: 11.º - Carro de «Crí
tica»; 12.º- Carro da Estudantada; 13.0-Automóvel-Fantasia; 14.º
«0 Exército da Grã-Duqueza» (peões); 15.0 - Carro das Vivandeiras;
16.º - «Cavalaria rusticana»; 17.0 - Carro da Direcção do «Alegre
Mocidade»; 19.º - Esquadrão de batedores. que fechava o préstito.

Este Cortejo repetiu-se na terça-feira de Carnaval - dia 28 de
Fevereiro de 1911. Para as bandas de música, grupos a pé e a cavalo
e quarniçôes dos carros foi confeccionado garrido e dispendioso guar
da-roupa, que durante muitos anos foi usado quase em todas as diver
sões carnavalescas e alguns espectáculos de Espinho.

- Quando o préstito descia a Rua 19, ao chegar à Rua 8, o carro
das «Vivandeiras» - que era guarnecido por um grupo de amadoras
do corpo cénico do A. M. - foi assaltado por alguns rapazes, perten
centes ao grupo dos «Imparciais», - os quais tiveram a ousadia de
enfarinhar as referidas amadoras - brincadeira que já não se usava
naquela época e, se não estamos em erro, estava proibida pelas auto
ridades.

Foi o «fim do mundo!. ..» - De um dos carros do cortejo saltaram
alguns «Alegres moços» em defesa das indefesas amadoras, descarre
gando sobre os atacantes todo o peso do. mau humor que tal gesto
lhes havia provocado. O castigo foi, talvez, demasiado severo, pois,
os assaltantes não ficarem, por certo, com vontade de repetir a
façanha em dia algum da sua vida.

Alguns deles eram empregados da Fábrica Brandão Gomes e no
dia -seguinte tiveram de se apresentar ao serviço no estado pitoresco
em que os deixaram os defensores das damas desacatadas. - Coisas
da mocidade que uns e outros hoje recordarão - os que ainda vivem
- com saudades daqueles tempos felizes!
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Serenados os ânimos após o castigo infligido aos provocadores do
incidente, o cortejo prosseguiu no seu itinerário. presenciado por
grande multidão de espectadores.

Na noite do dia ·seguinte, saiu do mesmo Jardim a grande marcha
luminosa, na qual se encorporaram vários carros aleqóricos de onde
eram lançados fogos e projécteis luminosos, qrupos fantasiados,
bandas de música, etc., que oe.correu as principais ruas da Vila.

Na terça-feira, de tarde, como já dissemos, o mesmo préstito de
domingo, aumentado com mais alguns números reservados para este
dia, percorreu outro itinerário, ante os aplausos do público e sem que
se reqistasse qualquer incidente desagradável.

O Carnaval marcou nesse ano em Espinho - como o mais animado
e importante do norte do País.

*
* *

Muitas foram as peças de responsabilidade levadas à cena pelo
corpo cénico do A. M. de que fizeram parte amadores como: Oscar
Rodrigues, Amadeu Morais, Herculano Neves, Felisberto Ferreirinha,
Joaquim Moreira, Manuel Rosado. e outros que seriam artistas de
nomeada se sequissern a profissão teatral; amadoras distintas como
D. Angelina e D ldalina Carvalho, D. Albertina e D Maria Amélia Neves,
D. Palmira Loureiro, D. Natalina Casal Ribeiro, •e, mais tarde, D. Lili
Almeida, D. Maria e D. .Iulieta Figueiredo, D. lsolete Almeida, e tantas
outras.

Entre as peças que maior êxito alcançaram figuram as seguintes:
«Santo António» (melo-drama); «Ü Filho da República» (drama mili
tar); «Ü Processo do Rasga» (opereta em 2 actos), «Ü Casamento da
Grã-duqueza» (opereta burlesca em 1 ·acto), «Simão simões & C.ª»
(zarzuela), «A Gata Borralheira», «Bocác.o ... na rua», «A Filha da
Sr." Angot» (opereta em 1 acto); «D. Ferrabrat d'Alexandria» (tragé
dia semi-lirica ): «A Traviata» (ópera bufa em 1 acto: música de G.
Verdi); «Intrigas no Bairro (opereta em 2 actos); ..t:<ÜMoleiro de Alcalá»
(opereta em 4 actos, música de Plácido Stichini); «Ü Tio Providência»,
(opereta) libreto do escritor Sousa Rocha, com música de Fausto
Neves; «Ü Tio Pedro» - episódio trágico em 1 acto de Marcelino de
Mesquita; «Mosquitos por cordas» - trapalhada em 3 actos. de Eduar
do Garrido; «Niniche» - «vaudeville»- em 3 actos do escritor Sousa
Bastos - música de F. Alvarez: «Os Sinos de Corneville» - opereta
em 3 actos - libreto de Eduardo Garrido, música de Hobert Planquet;
«A Ceia dos Cardeais», de Júlio Dantas, desempenhada por Amadeu
Morais, Felisberto Ferreirinha e Benjamim Dias; «Má Sina», peça em
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1 acto. de Bento de Mantua; «Ü Amor na Addeia» (Arranjo de Amadeu
Morais - música de Fausto Neve·s);as revistas de costumes locais:
«Não há dúvida», (de Amadeu Morais e Benjamim Dias - música de
Fausto Neves); «Saúde e Fraternidade», de Amadeu Morais, Manuel
Rosado e Alfredo Figueiredo - música de João Alves Tavares; «de ...
Pêta e Bêta». de Mário Valente e Alberto Barbosa - música de Fausto
Neves. - a revista nacional que alcançou grande sucesso nos teatros
das principais cidades do País e do Brasil; «De Capote e Lenço». Esta
revista teve a colaboração das actrizes Violante Soares, Maria Pinto "
D. Sofia Costa; a revista-farsa de Arnaldo Leite e Carvalho Barbosa
«Vai ou Racha»; e a revista local «De Cabo a Rabo», oriqinal de José
Martins da Silva (João do Norte) e Alberto de Brito (Xisto Ximenes).
Esta revista foi a última levada à cena pelo corpo cénico do «Espinho
-Clube», antigo Clube Alegre Mocidade de Espinho, e alcançou, tam
bém, grande êxito.

A revista «Não há dúvida ... ». que foi a primeira a ser representada
pelo A. M., e cujas primeiras representações foram em 2, 3 e 4
de Fevereiro de 1913, foi desempenhada por: Amadeu Morais, Cassiano
Marques, Manuel Rosado. Vitorino Casal, Eduardo Go·leão, João Mon
teiro, Jeremias Quintas, António Cirne. Alfredo Figueiredo, António
Silva, Jaime Garcia, Alberto Barbosa, Joaquim Fernandes, Manuel Casal,
D. Albertina Neves, D. Natalina Casal, D. Joaquina Rodrigues, D. Maria
Augusta Magalhães, D. tina de Jesus, D. l·sabel Costa, D. Beatriz
Loureiro, D. Rosa de Jesus e D. Virgínia Galeão.

Os títulos dos actos e dos quadros eram os seguintes: 1.º quadro -
«No reino das Ninfas»; - 1.0 acto - «Na terra da sardinha»; 2.º acto -
3.º quadro - «Em pleno Chiado»; último quadro - apoteose patriótica,
Nota curiosa: a direcção do A. M. teve séria dificuldade em convencer
as amadoras do clube que faziam parte do quadro «No rei-no das Nin
fas», em número de 1O. a que s·e apresentassem de vestidos brancos
com as saias acima um pouco do tornozelo. Nesse tempo, só às a-tistas
era consentido mostrar um pouco das pernas.

Era desta revista o célebre «Fado de Espinho». que. pela sua
Inspirada música, obteve grande sucesso, cantado por D. Natalina Casal
Ribeiro. O «Fado de Espinho» tornou-se conhecido e apreciado em todo
o País e por terras da América do Sul onde igualmente fez grande
sucesso.
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Demarcação entre as Freguesias de Silvalde
e Anta em 1746

pelo P.e AIRES DE AMORIM
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1 - O documento que agora se publica, datado do ano de 1746,
é referente à divisão e demarcação entre Silvalde e Anta. Aquela fre
guesia era da apresentação do bispo do Porto e os dízimos pertenciam
ao abade, que, por sua vez, pagava à mitra as censórias. esta da arre
matação dos cónegos regrantes de Santo Agostinho da Serra do Pilar,
de quem eram os dízimos. solvendo a respectiva côngrua ao reitor.
Estes rendimentos. a começar pelos da pescaria, eram os mais impor
tantes do benefício paroquial e, porque os marcos desapareciam. ou
cobertos pelas dunas ou levados pelo mar, havia mister de se efectua
nova demarcação, de quando em vez. Assim, entre as fregue•sias cita
das, já tinha havido divisão, em tempos idos. pois nesta sentença cível
fala-se na existência de alguns marcos antigos. Onde agora 01s não
havia era à beira-mar e portanto não podiam os rendeiros colher devida
mente o dízimo do pescado.

2 - Tem-se atribuído o avanço do mar sob-e a terra ao porto
artificial de Leixões, construído no final do século passado. Os docu
mentos das freguesias marítimas. como Corteçraça ·e Esmoriz, que se
demarcaram por cerca de 1617 e 1633 e depois em 1664 e 1725 (1).
por terem sofrido perda do litoral arenoso, são prova negativa que
invalida esta tese. Verifica-se o mesmo fenómeno nas praias de Silvalde
e Anta. O presente documento é explícito: «por razão dos mares e
areia que deles têm saído se sumiram alguns dos ditos marcos
e se não sabe com certeza o sítio onde se achavam os que se cobri-mm
com as areias e foram levados com os mares». E noutro local: «decla
ram [as partes estipulantes] que em razão do mar se sair pelas suas
praias onde confina pelas d·itas freguesias [de Silvalde e Anta] e pelo
tempo adiante poderá levar ou sumir com as areias alquns dos marcos
que nas ditas praias se puseram e confundir-se a dita divisão ... ».

(1) Amorim, P.0 Aires - Notas sobro Esmoriz - Questões entre Esmoriz e Gor
teaaca por causa dos 1narcos q1'e separam as duas fregUeskts in Arquivo do Distrito· de
Aveiro, Aveiro, n.v 64, 1950.
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3 - O documento mais antigo, relativo às actividades piscatórias
em Silvalde e Anta era de 1779. A presente sentença diz-nos qu·epode
mos recuar para 1746 e ainda para data mais anterior, pois nela se refere
que os louvados da demarcação levantaram «Um posto alto com ban
deira de pano branco no marco do Pombal e outro no marco de Barrei
ros, para se apendoar por eles para o mar, na forma do costume antigo,
quando havia dúvida no pagar do dízimo de pescaria que se arrastava
com redes do mar para as praias das mesmas freguesias». Os terrenos
da orla marítima eram pobres de pão, pelo que o homem, no intervalo
dos trabalhos aqrícolas, ia até o mar pescar. Era a necessidade da vida
que o fazia sulcar as ondas.

4 - Requerera o convento da Serra que o dr. Manuel de Sousa
e Silva, deaembarqador e juiz dos resíduos na diocese do Porto, fosse
G juiz das dúvidas entre as duas partes «sobre o dízimo do peixe que
na costa da dita freguesia [de Silvalde] e da freguesia de Anta, que· é
do dito convento. tiram os pescadores no tempo de verão». Mandou
o dito juiz que os interessados elegessem seus louvados, para apendoa
rem e demarcarem as freguesias, tendo-lhes antes recebido o jura
mento aos santos evangelhos. Foi depois levantado um poste alto
com bandeira no marco do Pombal e outro no de Barreiros, para acha
rem depois, em linha recta. a divisão no areal, na forma do antigo
costume. Meteram, então, um marco próximo do mar e começaram
a demarcação, havendo, entre Anta e Silvalde trinta marcos, sendo o
último localizado na praia. As partes aceitaram por si e seus sucessores
o trabalho efectuado pelos louvados e prometeram não apresentar
qualquer reclamação em tempo algum, sob pena de duzentos mil reis,
para quem não faltasse ao estipulado.

5 - O documento que segue, actualizada a ortografia, feita a
devida pontuação e retirados evidentes erros rectificados pelo tabelião,
aqui se publica, antes que desapareça, uma vez que se encontra bas
tante deteriorado.

DOCUMENTO

<SÃO> TIAGO DE SILVALDE

O doutor Manuel de Sousa e Silva, protonotário apostólico de sua
santidade, desembargador e juiz dos resíduos nesta muito nobre e
antiga, augusta e sempre leal cidade do Porto e todo seu bispado
e nele juiz sinodal pelo excelentíssimo e reverendlssimo senhor D. frei
José Maria da Fonseca Évora e geral da ordem dos menores do patriarca
são Francisco, prelado doméstico de sua santidade e assistente ao
sólio da mesa pontifícia e do conselho de sua magestade que Deus
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guarde e por mercê de Deus e dia santa sé apostólica bispo deste bis
pado do Porto, juiz árbitro que fui da causa ao diante declarada a todas
as justiças, tanto eclesiásticas, como seculares e bem assim reverendos
abades e priores, reitores, vigários, curas, encomendados, clérigos de
missa e de ordens sacras, pessoas das menores, notários apostólicos,
escrivâes. tabeliães e outras quaisquer pessoas, e oficiais de justiça,
tanto eclesiásticos, como seculares, assim desta dita cidade do Porto e
seu bispado, como de qualquer outra parte deste reino e senhorios de
Portugal, a todos em geral e em especial àqueles a quem perante quem
e a cada um dos quais a presente minha e mais verdadeiramente carta
de sentença cível de demarcação e medição e divisão, tirada e resumida
dos autos e processo, a requerimento de parte em forma virem, for apre
sentada e o verdadeiro conhecimento dela com direito e direitamente
deva e haja de pertencer com ela da minha parte seu devido efeito,
cumprimento e plenária execução se pedir, alegar e requerer por qual
quer via, forma e razão que seja, saúde e paz para todo o sempre em
Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador que de todos é verdadeiro
remédio, luz e salvação, das almas, etc. Faço-lhes saber em como nesta
cidade do Porto perante mim se trataram, ordenaram, processaram
e finalmente por mim foram sentenciados uns autos cíveis de demar
cação e medição e divisão que se fez, 'ª requerimento do muito reve
rendo padre prior e mais relig'iosos do convento de santo Agostinho
da Serra e do reverendo Silvestre da Costa Lima, abade de são Tiago
de S11valde, da comarca da Feira deste bispado, tudo isto sobre causa,
matéria e por razão do que nesta ao diante ( ?) declarado e pelo dis
curso dela se (?) fará mais larga, expressa e declarada menção e pelos
ditos autos e termos deles entre outras demais cousas nos mesmos
conteúdas e declaradas se via e mostrava fazer-se-me por parte do
reverendo padre prior e mais religiosos do convento da Serra e o rnve
rendo abade de Silvalde, Silvestre da Costa Lima, cujo teor dela,
de verbo ad verbum é o seguinte: diziam o reverendo padre prior e mais
relgiosos do convento da Serra e o reverendo abade de são Tiago de
Silvalde, deste bispado, que na forma do instrumento junto se com
prometeram eles, suplicantes, em mim para ser juiz das dúvidas que
entre •Si têem sobre o dízimo de peixe que na costa da dita freguesia
e da freguesia de Anta que é do dito convento tiram os pescadores no
tempo de verão e porque este está chegado e na dilatação podem os
suplicantes experimentar detrimento grave, pedindo em fim de sua
petição remate, conclusão, lho fosse servido aceitar o dito comprome
timento e nomear escrivão para ele e autoado que seja proceder, como
lhe parecer razão e justiça, com a brevidade possível para o que que
rem exportular e receberia mercê. Segundo que tudo isto assim e tão
cumprida e declaradamente se continha e declarava e era conteúdo,
escrito e declarado em a dita petição, a qual sendo-me apresentada e por
mim Vista nela dei e proferi o meu despacho seguinte: que aceitava e
nomeava para escrivão ao que esta ... que o é Luís da Silva Guimarães.
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Sousa. Segundo que tudo isto assim tão cumprida e declaradamente
se continha e declarava, era conteúdo, escrito e declarado em o dito
meu despacho em cumprimento e por virtude do qual se juntou a sen
tença de transmissão e amigável composição, cujo teor dela de verbo
ad verbum é o seguinte: o doutor Francisco Pereira de Araújo, protono
tário apostólico de sua santidade nesta cidade e bispado do Porto e
provisor ·e vigário geral no espiritual ·e juiz das justificaçôes de genere
pelo excelentíssimo ·e reverendíssimo senhor dom fre·i José Maria dê
Fonseca e geral da ordem dos menores, do patriarca <SãoFrancisco,
prelado doméstico de sua santidade e ass'istente ao sólio da mesa pon·
tificia e do conselho de sua majestade e por mercê de Deus e da santa
sé <apostólica bispo desta cidade e bispado do Porto, etc. A todas as
pessoas e justiças, assim eclesiásticas, coma seculares, reverendos
abades, priores, reitores, vigár'ios, curas, encomendados, clérigos de
missa e de ordens sacras, pessoas das menores, notários apostólicos
dos aprovados, na forma do sagrado concílio tridentino e constituição
deste bispado, escrivães, tabeliães públicos e de notas e outras quais
quer pessoas e oficiais de justiça assim eclesiástico, como secular.
desta cidade e bispado do Porto, como de outra qualquer parte deste
reino e senhorios de Portuqal, a todos em geral e a cada um em parti
cular e àqueles a quem e adonde e perante quem e a cada um dos
quais a presente minha .e rna'is verdadeiramente carta de sentença
cível de transação e amigável composição que fizeram o reverendo
padre prior e mais releqiosos do mosteiro da Serra, dos cónegos regu
lares, como o reverendo abade de são Tiago de Silvalde Silvestre da Cos
ta Lima, se comprometerem em o reverendo doutor Manuel de Sousa o
Silva, desembargador da mesa episcopal, deste msmo bispado para juiz,
árbitro de contendas, divisões e dúvidas que entre si têem os supli
cantes sobre as dizimarias de peixe que se pesca na costa das ditas
suas freguesias em forma virem será ela apresentada de sua satisfação
e real eleito. cumprimento ·e plenária execução dela e com ela da
minha parte se pedir e requerer por qualquer forma, modo, via, maneira
ou razão que seja, indo primeiro por mim assinada e selada com o selo
de sua excelência reverendíssima, ou sem ele ex ceuse., saúde e paz para
todo o sempre em Jesus Cristo nosso Senhor e Redentor e Salvado.
que de todos é verdadeiro remédio, luz é salvação das almas, etc.
Faço saber que ante mim nesta cidade do Porto, e casa da câmara
eclesiástica deste dito bispado do Porto se trataram, correram e judicial
mente processaram e .finalmente foram sentenciados uns autos de
requerimento de petição, ordenados e processados entre partes, a favor
do reverendo padre prior e mais reliqiosos do mosteiro da Serra, dos
cónegos requlares, com o reverendo abade da freguesia de são Tiago
de S'ilvalde. Silvestre da Costa Lima. tudo isto sobre causa e por razão
de que adiante se dirá e fará mais larga, expressa e declarada menção
e pelos ditos autos e termos deles entre outras demais em eles con
teúdas e declaradas se via e mostrava fazerem os sobreditos uma peti-



DECVIARCAÇAO ENTRE AS FREGUESIAS DE SILVALDE EJ ANTA EM 174El 73

ção em a qual aleqararn pela forma e maneira sequinte: diziam o reve
rendo padre prior e mais religiosos do mosteiro da Serra, dos cónegos
regulares, e o reverendo abade da freguesia de Silvalde, 'deste bispado,
que na forma da escritura junta se comprometeram em o reverendo dou
tor Manuel e Sousa e Silva, desembargador da mesa episcopal eclesiás
tica deste mesmo bispado, para ser juiz, árbitro, decidir e compor
várias dúvidas que continuamente se estão oferecendo entre os rendei
ros da dita freguesia de Silvalde pesca na costa das ditas freguesias
e para maior segurança do dito comprometimento pedem a vossa
excelência seja servido haver por bem o dito comprometimento e dar
seu consentimento na forma dele e receberiam mercê. Segundo que
assim -se continua e declarava em a dita petição que sendo apresen
tada ao excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo e por ele vista
em ela mandou por seu decreto o sequinte: ao nosso reverendo doutor
provisor, Bispo. Segundo assim se continha e decJ.arava em o dito
decreto, por bem do qual me fora apresentada a dita petição com a
escritura de transação e amigável composição e sendo vista por mim
puz o meu despacho seguinte: autoada na câmara, fiz eu concluso.
Ferreira. Segundo assim se continha e declarava em o dito meu des
pacho, dado na dita petição, junto à qual vinha a escritura de transa
ção e arrriqável composição, que o seu teor de verbo ad verbum é o
seguinte: t-ansação e amigável composição e comprometimento de
cartes que fazem o reverendo padre prior deste mosteiro da Ser-a, dom
Manuel da Purificação e mais padres consiliários com o reverendo
padre Silvestre da Costa Lima, abade da freguesia de Silvalde, terra da
Feira. Em nome de Deus, amém. Saibam quantos este público instru
rnento de escrltura de transação e amigável composiçâo e comprometi
rnento. ou como em direito melhor lugar haja e mais valer possa, firme
e valioso seja e obrigação virem que no ano do nascimento de nosso
Senhor Jesus Cristo de mil e setecentos e quarenta e seis, aos treze
dias do mês de Fevereiro do dito ano neste mosteiro de santo Agostinho
da Serra e casa da hospedaria dele, aonde eu, tabelião adiante nomeado,
fui vindo, a requerimento de partes, para o caso ao diante declarado,
e logo aí perante mim, tabeliâo, e das testemunhas ao diante nomeadas
e assinadas apereceram presentes, contratantes. e outorgantes, cons
tantes a saber, de uma parte, o muito reverendo "'padre prior deste dito
mosteiro de santo Aqostinho da Serra, dom Manuel da Purificação, e
com ele juntamente os muito reverendos padres quatro cónegos consi ·
liários, ordenados por toda a comunidade. que todos foram chamados
por som da campa tangida, segundo o tem de seu bom e louvável cos
tume e aí estando também presente da outra parte e reverendo padre
Silvestre da Costa Lima, abade da freguesia de Silvalde, terra da Feira,
todas as sobreditas pessoas reconhecidas de mim, tabelião, e das
mesmas testemunhas pelos próprios aqui nomeados, de que dou fé,
e logo pelo reverendo padre prior e mais padres conslliários foi di;o e
disseram na minha presença e das mesmas testemunhas, todos junrco
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e cada um de per si, in sofidum que a este dito seu mosteiro de santo
Agostinho da Serra pertencem os dízimos da freguesia de são Mar
tinho de Anta, da comarca da 1Feira,deste bispado do Porto, e também
disse ele, reverendo abade de Silvalde, Silvestre da Costa Lima, lhe
pertenciam os dízimos da dita sua freguesia, as quais freguesias partem
uma com •a outra e, suposto estejam divididas por marcos entre uma
e outra, contudo, por razão dos mares e areias que deles têem saído,
se sumiram alguns dos ditos marcos e se não sabe com certeza o sítio
aonde se achavam os que se cobriram com •as areias e foram levados
com os mares do que resulta dúvidas entre os rende-iras deles, partes,
que colhem os dízimos das pescarias do mesmo mar e pessoas que
são obrigadas a pagarem-·nos, quando pescam com seus chinchor.os.
e, por evitarem eles. partes, dúvidas uns com os outros e entre os seus
rendeiros e pessoas que são obrigadas aos dízimos da dita pescaria
se comprometem igualmente em que seja juiz, para haver de mandar
meter os marcos necessários com o muito reverendo doutor Manuel de
Sousa e Silva, juiz dos resíduos deste bispado do Porto, o qual com
louvados ou com testemunhas ou como melhor lhe parecer poderá
aclarar a divisão entre es ditas duas frequeslas e fazer meter, de novo,
todos os marcos necessários, para se evitarem dúvidas presentes e
futuras e possam cada uma das ditas per si e seus recebedores ·e ren
deiros os dízimos da pescaria que lhes tocarem e pertencerem. regulan
do-se pela divisão e marcos que, de novo, se hão-de meter, que paa
tudo e o mais que necessário fora a este respeito não por eleito para
juiz árbitro ao dito desernbarqador e prometem estar pelo que ele deci
dir, julgar e determinar, sem apejação. nem agravo, nem mais tigura
de juízo, com cominação de faltando alguma delas partes a este ajuste
e contrato, em parte ou em todo, pagaria de pena convencional duzen
tos mil reis para aquele que não faltar a todo o sobredito neste instru
mento estipulado e que mais abaixo se declarar esta cláusula deposi
tária requererem elas, a mim, tabelião. lhes escrevesse nesta nota, por
dela saberem muito bem seu efeito e substância e eu, tabelião, a seus
rogas e pedimentos o escrevi, não ex otticio, na forma da lei de que dou
fé, e também disseram, eles, partes, que feita a dita divisão e demar
cação com as clarezas necessárias, será julgada ·pelo dito reverendo
juiz ,acima nomeado, e para esse efeito, como também para a factura
de divisão e demarcação nomeara e elegera alguns dos escrivâes do
juízo e auditório eclesiástico do dito bispado, como também as mais
justiças que lhes parecer e nesta forma disseram eles, partes, que se
comprometem e hão por comprometido no dito reverendo desembarga
dor juiz aqu: nomeado, na forma acima declarada, e pela melhor via
de direito e que todas as despesas que se fizeram até se julgar a dita
divisão e demarcação por sentença serão de permeio e de como acima
disseram uns e outros obrigavam todos os bens e rendas ·dos seus
benefícios a ele, reverendo padre prior e mais padres conssliários, os
bens e rendas do dito seu mosteiro a fazer este contrato sempre
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bom uns aoe outros :sobre a obrigação de suas pessoas e bens e que,
havendo de serem citados sobre o seu comprometimento, se obrigavam
a responder por tudo perante ele, juiz árbitro, para o que disseram todos
juntos e cada um de per si in solidum se desaforavam do juízo e justi
ças de seus foros e renunciavam tempos de férias gerais e especiais,
leis, privilégios, ordenações e liberdades a que se possam chamar
e em seu favor que de nada disseram queriam usar, senão tudo cum
prirem e guardarem como dito tem e em testemunho e fé de verdade
assim o disseram uns ·e outros, quiseram e outorgaram e aceitarem
de parte, a parte e pediram a mim, tabelião, lhes escrevesse nesta nota
e dela dar os treslados necessários e os que cumprir e eu, tabelião,
como pessoa pública, estimulante e aceitante o estimulei e aceitei
deles, partes outorqanes. por solene estipulação, em nome e favor
das mais pessoas a que toca e tocar pode, ausentes e não presentes,
e assinaram, eles, muito reverendo padre prior e mais padres consiliá
rios e o reverendo abade de Silvalde, Silvestre da Costa Lima, sendo
a tudo testemunhas presentes Manuel de São José e João de São José,
moços fidalgos deste mosteiro, que todos aqui assinaram, depois deste
instrumento ·lhe(s) ser lido e declarado por mim, tabelião, na forma
da lei, e eu, Bernardo Soares de Melo, tabelião que o escrevi. Dom
Manuel da Purificação, prior, dom Bento da Encarnação, vigário, dom
Gaspar da Encarnação, oontelro-rnór. Silvestre da Costa Lima, João de
São José, Manuel de São José. O qual instrumento de escritura de
transação e amigável composição e de comprometimento entre partes
eu, sobre-dito tabellão. aqui fiz trasladar. bem e fielmente. do próprio
livro de nota que em meu poder e cartório fica, a que me reporto. Em
fé de verdade este subescrevi e assinei de meus sinais públicos e raso,
de que uso, e tais são e eu, Bernardo Soares de Melo, tabelião que o
subescrevi e assinei em público e raso. Em fé e testemunho de verdade,
Bernardo Soares de Melo. Lugar do sinal público. Segundo o que assim
se continha e declarava e era conteúdo, escrito e declarado em a dita
escritura de transação e amigável composição, do que dito é e aqui se
faz menção, que, sendo autoada com a dita petição, tudo finalmente me
foi levado concluso e, sendo por mim visto em os ditos autos, proferi
a minha sentença do teor seguinte: julgava o.rcomprometimento feito
por sentença e lhe entreponho minha autoridade ordinária com decreto
judicial que na forma dele podem proceder os çomprornissários ao seu
arbitramento. Porto, dezasseis de março de mil e setecentos e qua
renta e seis anos. Ferreira. Segundo que assim se continha e declarava
em a dita minha sentença que, sendo assim por mim dada, fora havida
por publicada e mandada cumprir e guardar e, a requerimento do reve
rendo padre e mais retigiosos do mosteiro da Serra, cónegos regulares,
se passou a presente pelo teor da qual julgava a escritura de transação
por sentença e mandava se cumprisse e guardasse como nela se
contém e para tudo lhe entreponho minha autoridade ordinária e decreto
judicial e outrossim mando a todas •as pessoas e justiças a princípio
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nomeadas a cumpram e guardem na forma sobredita. o que cumpri
rão. Dada e passada nesta cidade do Porto. sob meu sinal e selo do
excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, aos trinta de março
de mil e setecentos e quarenta e seis anos. E eu, o padre Francisco da
Costa, escrivão da câmara eclesiástica que a subscrevi. Francisco
Ferreira de Araújo. Lugar do .selo. Lago. Desta quinhentos e vinte reis.
Sentença de transação e amigável composição, a favor do reverendo
padre prior do convento da Serra e o reverendo Silvestre da Costa
Lima, abade da freguesia de são Tiaqo de Silvalde. Segundo que tudo
isto assim tão cumprida e declaradamente se continha e declarava e
era conteúdo, escrito e declarado em a dita sentença de transação e
amigável composição e logo em virtude da qual se procedeu a auto
de demarcação e divisão e termo de nomeação e juramento, cujo teor
dele de verbo ao verbum é o seguinte: sendo no ano do nascimento
de nosso Senhor Jesus Cristo e mil setecentos e quarenta e seis
anos, aos vinte e sete dias do mês de abril do dito ano, a este fre
guesia de são Tiago de Silvalde, da comarca da Feira, deste bispado
do Porto, foi vindo ele, muito reverendo doutor Manuel de Sousa e
Silva, protonotário apostólico de sua santidade, juiz sinodal deste dto
bispado e nele desembarqado ; juiz dos resíduos, pelo excelentíssimo
e reverendíssimo senhor bispo, dele. juiz árbitro, nomeado pelas partes
e em sua companhia eu, Luís da Silva Guimarães, escrivão de um dos
ofícios do masmo juízo eclesiástico e inquiridor do mesmo e notár:o
apostólico de sua santidada e do número do mesmo excelentíssimo
e reverendíssimo senhor, escrivão eleito pa-a a presente diligência,
para efeito de, na forma da sentença retro de transação e arnqável
composição que fizeram o reverendo padre prior do convento de santo
Agostinho da Serra e mais religiosos dela e o reverendo Silvestre da
Costa Lima, abade desta freguesia, fazer demarcar e aclarar a divisão
entre esta freguesia e a de são Martinho de Anta, tudo na formo
da mesma sentença de transação e amigável cornpos'câo. E logo
estando as partes presentes, a saber, o padre dom Lourenço da Con
ceição, religioso da mesa ordem de santo Agostinho da Serra e pro
curador geral dela e o reverendo Silvestre da Costa Lima, abade actual
desta mesma freguesia lhes mandou, ele, rnuijo reverendo doutor desem
bargador juiz, cada um pela sua parte nomeassem e elegessem seu
louvado informador, homens de boas e sãs cpnscíêncías. para apendoa
rem e demarcarem e medirem tudo o que lhe fosse mandado e logo
oelo dito reverendo padre procurador geral foi nomeado pela sua parte
para seu louvado informador a Gonçalo Domingues, viúvo, morador na
aldeia de Anta, e pelo reverendo abade foi nomeado pela sua parte
para seu louvado informador a Silvestre Pereira, louvador, morador no
lugar de Gulhe, desta frequesia de Silvalde, e ambos presentes lhes
deu, ele, muito reverendo doutor desembargador, juiz árbitro, o jura
mento dos santos evangelhos em um livro deles a cada um de per si e,
pondo sob·e o dito livro suas mãos direitas, debaixo dele lhes encarte-
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gou gravemente suas consciências, para que sem ódio, nem efeição,
medissem, demarcassem e apendoassem tudo o que lhe fosse mandado
e vissem e era necessário para divisão desta freguesia e de Anta, o que
eles prometeram fazer, debaixo do mesmo juramento, de que tudo
mandou ele, muito reverendo doutor desembargador, juiz árbitro. fazer
este termo de juramento e nomeação de louvados, que assinaram
com as partes e louvados. E eu, Luís da Silva Guimarães, escrivão
eleito. o escrevi. Sousa, dom Lourenço da Conceição, o abade Silvestre
da Costa Lima, Silvestre Pereira, do louvado Gonçalo Dorninques uma
cruz. Segundo que tudo isto acima tão cumprida e declaradamente
se continha e declarava e era conteúdo. escrito e declarado em o dito
termo de nomeação e juramento. E logo, em virtude do qual se procedeu
a auto de demarcação, medição e divisão, cujo teor dele de verbo ad
verbum é o seguinte: que sendo aos vinte e oito dias do mês de abril
de mil e setecentos e quarenta e seis anos a estas freguesias de Anta
e Silvalde, desta comarca da Feira e bispado do Porto, foi vindo o muito
reverendo doutor Manuel de Sousa e Silva, protonotário apostólico de
sua santidade, desernbarqador juiz dos resíduos e juiz sinodal deste
bispado e no mesmo juiz árbitro nomeado pelas partes em sua com
panhia eu, escrivão eleito ao diante nomeado, e estando as partes
presentes, cada uma com o seu louvado por elas nomeados e ajura
mentados no termo retro e logo ele, muito reverendo doutor desembar
gador, juiz árbitro, se informou com muitas pessoas velhas, assim da
freguesia de Silvalde. como de Anta e com os mesmos louvados que
presentes estavam com as partes, a respeito da divisão entre as ditas
freguesias, para efeito de serem demarcadas com marcos, pelos não
haverem em muitas partes e à vista da informação que achou, mandou
a eles, louvados, levantarem um posto alto com bandeira de pano branco
no manco do Pombal e outro do marco de Barreiros, para se apendoar
por eles para o mar, na forma do costume antigo, quando havia
dúvida no pagar do dízimo de pescaria que se arrastava com redes
do mar para as praias das mesmas freguesias o que com efeito fazendo
na mesma parte em que apontou por linha reera a mesma pendoaçâo
para o mar aí se deu princípio à divisão e demarcação na forma seguinte.
Primeiramente se meteu um marco próximo ao mar, que tem onze
palmos e meio de comprido, assentado sobre a area e caminhando
dele para a terra, em distância de duzentas e vinte e duas e meia (varas)
de cinco palmos cada vara, meteram o terceiro, que tem dez palmos
de comprido, assentado em terra firme. E do dito terceiro marco, em
distância de duzentas e vinte e duas varas e meia. meteram o quarto
que tem de comprido cinco palmos e meio, assentado em terra firme.
E deste quarto marco em distância de setenta e seis varias e meia,
se meteu o quinto, que em seis palmos e meio de comprido e por
baixo dele, em grande altura de areia, está o sobredito marco de Barrei
ros, que uma pedra de seixo branco, assentada sobre a te-ra firme,
por donde se apontou, na forma que dito fica, e se acha na borda
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e seba de uma bouça com pinheiros que é de Silvalde e foreira à exce
lentíssima mitra deste bispado do Porto. >Etodos os ditos cinco marcos
ficam em direitura e por linha recta do mar para a terra e da terra ipara
o mar. E continuando-se a dita confinação ·e divisão, do quinto marco
que 'fica na borda da dita bouça pela parte do norte, em distância de
trinta ·e sete varas, dentro da mesma bouça, •Semeteu outro marco,
que tem de comprido cinco palmos e meio, assentado em terra firme.
E deste sexto marco, em distância de oitenta. e sete varas e meia, se
meteu outro que tem seis palmos de alto, em o pinheiral de Sabudos,
que ao presente possui António Francisco, o Tonante, da freguesia de
Silvalde, de que é direita senhoria a excelentíssima mitra do bispado
do Porto. E ao ·dito sétimo marco, em distância de cento e doze varas,
se meteu outro marco de seis palmos de comprido, junto à requeira
que está entre Anta e Silvalde, ficando da parte de Anta, onde fica
o sobredito pinhal. O dito oitavo marco, em distância de cento e
oitenta e quatro varas, correndo pela sobredita regueira acima, junto
à estrada que vem do Porto para Ovar, se meteu outro marco que tem
quatro palmos ·e meio de comprido. E do dito nono marco, correndo
pelo monte acima, em distância de oitenta e meia varas, se meteu outro
marco de quatro palmos de altura e, no mesmo !ugar em que este se
meteu, se achava um pequeno, antigo. E do dito décimo marco,
caminhando para cima do mesmo monte, em distância de duzentas e
vinte e uma varas e meia, se meteu outro marco de seis palmos de
comprido, onde estava outro antigo, chamado ·do Pombal, de que no
princípio se fez menção, para se apendoar, no tempo presente, se chama
o marco dos clérigos, derivado este nome por eles passarem por junto
dele, quando vão da freguesia de Silvalde para a de Anta; e fica sendo
este marco o undécimo. E todos onze foram metidos pelo seu compri
mento e distâncias que ficam entre uns e outros e' se não mediram os
de que ao diante se faz menção pelo seu comprimento, por serem
pequenos e só .se mediram as suas distâncias, na forma abaixo decla
rada. E caminhando a medição do dito undécimo marco pelo monte
acima, no alto dele, em distância de cento e quarenta e cinco varas e
meia, se acha outro marco em terra, do que por antigo e capaz assim
ficou. E do dito quodécimo, indo a medição mais para o alto do monte,
em distância de cincoenta e oito varas, se meteu outro marco. 'E o
dito décimo terceiro, caminhando por chave para o caminho público
da igreja de Anta, que vai para o lugar de Esmujães, em dis
tância de setenta e seis varas, se meteu outro marco e junto a ele
outro, que ambos concluem a chave que mete a freguesia de Silvalde
para a de Anta e se chama o sítio onde se puseram o da Pedra Branca.
E seguindo-se 'a divisão do maior deles, por junto do mesmo caminho
para o sul, se meteu outro marco, em distância de cento e vinte e duas
varas. E diante deste, em distância de noventa e sete varas se meteu
outro, em diante do qual, em distância de cento -e trinta e duas varas,
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foicao marco velho que aí se achava, por estar bem posto. E ao diante
dele, em distância de sessenta e nove varas, se meteu outro. E
em distância dele sessenta e oito varas, se meteu outro. E em distância
dele noventa e nove varas e meia, se achou um velho que ficou. E em
distância dele sessenta e duas varas, se meteu outro. E diante dele, em
distância de sessenta e nove varas, se achou outro velho que ficou. E
caminhando dele pela Ribeira da Giesta e à vista do Ribeiro d€ Galião,
em distância de cento e dezanote varas, se meteu outro, o qual fica
de fora da bouça do Castanhal que saiu do prazo de Silvalde, foreiro
ao convento de Grijó, e a mesma frequesia de Silvalde é dizimatária à
dita bouça. E caminhando a mesma medição e confinação do sobredito
marco à beira da mesma bouça, em distância de cento e quinze varas,
dentro dela e junto ao ribeiro, se meteu outro marco. 1E dele para cima
corre a divisão pelo mesmo ribeiro em voltas, que pela mesma razão
de ir volteando, se não mediu, ficando a confinação regualda pelo
mesmo ribeiro em voltas, que pela mesma razão de ir volteando, se
não mediu, ficando a confinação regulada pelo mesmo álveo do ribeiro
até pouco mais acima de um moinho que está acima da oonte de
Gavião. E largando pouco mais acima do dito moinho a divisão das ditas
freques s. ias» o sobredito ribeiro principia a correr do norte para o sul
pela ribeira descrita. E saindo do mesmo rio em cinco varas de distância
se meteu um marco em terra que é foreira ao castelo da Feira. Junto
à regueira por onde escoam as águas da mesma ribeira e as que vêem
do Monte do Peso e à borda da mesma requeira. em distância de
sessenta e nove varas se meteu outro marco -em terra. que é foreira ao
mosteiro da Serra, que é da bouça de Murujães. E correndo a divisão
pela mesma requeira acima para o Monte do Peso em distância de
tresentas e dezanove varas, de fora da dita bouça do dito Monte do
Peso entre cresteja se meteu outro marco. E caminhando deste a
medição pelo dito monte acima, em distância de duzentas e vinte
e duas varas e meia, no alto dele, se acha um marco grande, antiqo,
chamado de Gulhe, onde finda a medição entre as ditas f··eguesias de
Anta e Silvalde e entra a dividir-se a mesma freguesia de Silvalde com
a de Oleiros. E nesta forma houve ele, muito reverendo doutor desem
bargador, juiz árbitro com os ditos louvados por"'bem feita e acabada a
sobredita medição e confinação das sobreditas freguesias e d.ssa-am
eles, louvados, que, na sobredita forma e debalxo do juramento que
recebido tinham, haviam por dadas as suas determinações, do que
tudo ele, muito reverendo doutor desembargador, juiz árbitro, mandou
fazer este auto de demarcação e ·divisão ·da<s> freguesias, que assinou
com os louvados, do que eu, escrivão, dou fé. E eu, Luís da Silva Guima
rães, escrivão eleito, o escrevi. Sousa, Silvestre Pereira, do louvado
Gonçalo Domingues uma cruz. Segundo que tudo isto assim e tão
cumprida e declaradamente se continha e declarava e era conteúdo,
escrito e declarado em o dito auto de demarcação e medição e divisão.
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E logo em virtude do qual fizeram estas partes termo na forma e
maneira seguinte: que sendo aos vinte e nove dias do mês de abril de
mil e setessentos e quarenta e seis anos, neste real mosteiro de
Grijó, na cesa da hospedaria dele, onde se achava presente o muito
reverendo doutor desembargador, juiz árbitro, e eu, escrivão, vie-am as
partes, a saber, o padre dom Lourenço da Conceição ,religioso de santo
Agostinho da Serra, procurador geral, e o reverendo Silvestre da Costa
Lima, abade de Silvalde, e sendo-lhe lido o auto de demarcação das .fre
guesias de Anta e Silvalde retro escrito e a que elas, partes, haviam
assistido disseram cada um de per si o haviam por bem feito e o
aceitavam e em nome das igrejas das sobreditas freguesias por si e
sucessores e administradores dei-a a estarem em todo o 'tempo e para
sempre nela dita divisão e confinação acima feita e declarada e de a
não reclamar em tempo algum, debaixo das penas mencionadas na
escritura do contrato de transação e amigável composição que fizeram.
para se proceder à mesma demarcação e divisão e se declararam
que, em razão do mar se sair pelas suas praias onde confina pelas
ditas frequesias e pelo tempo adiante poderá levar ou sumir com areias
alguns dos marcos que nas ditas praias se puseram e confundir-se a
dita divisão feita queriam e eram contentes se fizesse logo, entre os
mesmos marcos da praia, um grande e bem seguro com pedraria e
degraus esculpindo-se-lhe o nome Anta para a parte da mesma fre
guesia assim chamada, Silvelde para a parte da mesma freguesia, ass-rn
chamada, com a era do presente ano, e que o dito marco seja feito
na praia que for mais conveniente entre os que ficam postos, para que
o não chegue a levar au arruinar, de que tudo eles, partes, requereram
a ele, muito reverendo doutor desembargador, lhe mandasse tomar este
termo que, com efeito, assim o mandou e assinou com as partes. E eu,
Luís da Silva Guimarães, escrivão eleito, o escrevi. Sousa, dom Lourenço
da Conceição, o abade Silvestre da Costa Lima. Segundo que tudo
isto assim tão cumprida e declaradamente se continha e declarava
e era conteúdo, escrito e declarado em o dito termo que estas partes
f.izeram, com o qual fazendo-se-me os autos conclusos e, sendo por mim
vistos, neles dei e proferi a sentença seguipte: que vistos estes autos
em que são partes, o reverendo padre ortor. com os mais religiosos
reformados do mosteiro de santo Agostinho da Serra e o reverendo
Silvestre da Costa Lima, abade actual da 'freguesia de são Tiago de
Silvalde, da comarca da Feira, deste bispado do Porto, mostra-se que,
por pertencerem os dízimos da dita freguesia de Silvalde aos abades
dela e os da freguesia de são Martinho de' Anta ao dito mosteiro, que
ambas confinam e haverem dúvidas na solução deles pela divisão se
achar falta de marcos se comprometerem por escritura de transação e
amigável composição, feita na nota do tabelião Bernardo Soares de
Melo, aos treze dias do mês de fevereiro do presente ano, elegendo-me
juiz árbitro, para, com louvados e informações de pessoas antigas,
fazer a dita demarcação, metendo-se os marcos necessários, o qual



DEMARCAÇÃO ENTRE AS FREGUESIAS DE SILVALDE E ANTA EM 1746 81

comprometimento aprovou e julgou o senhor ordinário deste bispado e
em virtude dele se procedeu à demarcação com aprazimento e aceita
ção das partes, o que tudo visto e o mais dos autos julgo por sentença
a demarcação feita na forma do auto dela e o termo que as partes
fizeram e assim se cumpra e lhe entreponho minha autoridade ordinária
e decreto judicial e paguem as partes as custas de permeio e mais
despesas, na forma estipulada na dita escritura de trensação. Porto,
primeiro de maio de mil e setecentos e quarenta e seis anos. Manuel
de Sousa e Silva. Segundo que tudo isto assim e tão cumprida e decla
radamente se continha e declarava e era conteúdo, escrito e declarado
em a dita minha sentença, a qual sendo assim por mim dada e proferida,
como dito é, foi por mim mandada cumprir e guarda: assim e na maneira
que nela se continha, portanto logo por parte do reverendo Silvestre da
Costa Lima, abade da freguesia de são Tiago de Silvalde, me foi pedido
e requerido que dos autos do processo lhe mandasse dar e passar sua
carta de sentença civel de demarcação, medição e divisão para seu
título, guarda e conservação. todo seu direito e justiça, a qual, com
efeito, lhe mandei dar e oassar que é a prese-nrte pelo teor da qual
mando a todas as justiças e pessoas a princlp.o desta nomeadas geral
mente e a cada um em particular que, sendo-lhes apresentada, indo
primeiro por mim assinada e selada com o selo que ante mim em •Seme
lhantes casos serve ou sem ele ex causa, desta cump-a. e guardem
e façam mui inteiramente cumprir e guar<dar>, assim e da maneira
que nela se contem e vai declarado e em seu cumprimento dela e com
ela da minha parte julgo por sentença a dita demarcação. Feita na
forma do auto dela, e o termo que estas partes fizeram e assim se
cumpra, para o que lhe entreponho minha autoridade ordinária e decreto
judicial. Dada e passada nesta e bispado do Porto, aos cinco dias do
mês de maio de mil e setecentos e quarenta e seis anos, subscrita
por Luís da Silva Guimarães, escrivâo e inquiridor de um dos ofícios
do juízo e au·ditório eclesiástico e escrivão da causa. Pagou-se de
feitio desta ao todo, na forma do regimento, mil e duzentos reis, que
pagou quem a presente requereu e metade das custas dos autos pró
prios. E eu, Luís da Silva Guimarães, escrivão eleito, a subscrevt
Manuel de Sousa e Silva. Ao selo ... Sousa. Sentença cível oara título
do reverendo Silvestre da Costa Lima, abade da freguesia de são Tiago
de Silvai de, da comarca da Feira, deste bispado (;) ».

(1) Arquivo Paroquial de Silvalde.
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Espinho na Imprensa / Espinho em 1869

por ALBANO COUTINHO JGNIOR
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Folhetim publicado no jornal «Ü Primeiro de Janeiro» de 24 de Outubro
de 1869.
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É coisa embaraçosa escrever numa praia de banhos. São tantas
e tão variadas as distraçôes. a cabeça anda tão fresca com a água
salgada, que dificilmente se pode entreter o espírito com outras ideias,
que não sejam concernentes à boa ou má disposição com que se tornou
o banho, à chegada de um novo banhista, ao aparecimento de mais
um pé de fada, ao surgir de uma beleza peregrina de tosca barraca,
que abriga tanto rosto belo e tanta cara feia!

Propor-me falar de Espinho neste momento que ainda restam
traços de animação na praia, é decerto empresa a-riscada, atentas
as considerações expostas. Faça-se, porém, um esforço, e pois que
me arvorei em folhetinista, mal parecia que Espinho não desse assunto,
inspiração e interesse para um folhetim ao correr da pena.

A moda tem fei·to desta praia um recinto encantador.

Até há pouco existiam aqui uns poucos de casebres, hediondos
na forma e falhas de cómodos internos. Hoje há edificações muito
regulares, e projectarn-se outras luxuosas e cheias de cómodos. Até
há pouco Espinho tinha uma concorrência diminuta de banhistas; como
praia era das últimas; como terra, das mais insignificantes. Hoje a
mudança é completa: cresce a afluência de banhistas, a praia está
considerada das primeiras, e a terra prospera de dia para dia.

A alma de Espinho é o caminho de ferro que atravessa este vasto
areal, trazendo de todos os pon·tos do país, grancfe número de famílias.
Vive-se aqui muito bem, quando, como sucede este ano, se encontra
uma convivência afável e uma roda distinta de pessoas educadas.

- O que se faz então por aí - perguntará o leitor em extrema
curiosidade.

Eu lhe vou dizer.

De manhã o rendez-vous dos banhistas é na praia. Vamos todos
prestar homenagem à grandeza do oceano, e os que necessitam do
favor das suas águas, lançam-se a elas com todo o denodo e elegância.
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Não há quem tema as vagas do colosso; há quem arme luta com elas,
tendo, já se vê, a prudência de não se afastar cinco metros da praia,
e levar, não por medo, mas por cautela, um banheiro de cada lado!

Espectáculo variado é o que se disfruta na praia. Diversidade
nas ligeiras toilettes de banho, formas gentis de damas à mistura com
desairosos corpos de homens; aqui um rosto tentador que expressa
vinte primaveras risonhas, acolá uma fisionomia enrugada que nos faz
lembrar o Outono - a queda das folhas - aqui e ali não faltam
enlevo para os olhos ... que não forem muito exigentes, bem entendido!

Tomado o banho, recolhe cada família a sua casa, os cavalheiros
vão para a associação jogar o voltarete ou a sua partida de bilhar,
e à tarde o ponto obrigado de passeio é a estação do caminho de ferro,
onde com dificuldade se pode falar a um am.qo que passa, tanto é às
vezes a concorrência que ali estaca a olhar para a locomotiva, que
veloz, corta as distâncias e aproxima os homens.

Maravilhoso invento! Espinho deve-lhe o seu engrandecimento.
Devemos-lhe nós todos serviços de incalculável valor, surpresas de
muito alcance!

Nestas últimas tardes tem-se levantado um vento insuportável.
Na impossibilidade de passar da estação do caminho de ferro para a
beira-mar, passeio igualmente favorito para quem está a banhos, a
sociedade elegante de Espinho, procura a sala da associação, que
por volta das oito horas se enche de senhoras e cavalheiros. A dança
é o entretenimento escolhido para matar o tempo, ou, antes para fazer
com que se veja passar com a rapidez do relâmpago. E ass·im acontece
a alguns felizes da praia, que enquanto se acham enlevados no voltea.
das danças, esquecem dissabores que lá vão, e só choram quando
as horas cruelmente lembram a retirada dos objectos queridos dos
seus sonhos e dos seus devaneios!

Quando entrei pela primeira vez naj sala da associação, tive um
apresentante, mancebo cheio de talento e de eleqãncia, estimado onde
quer que se apresente, porque em toda a parte cativa atenções e des
perta simpatia. Mostrou-me ele as notabilidades da praia, e em poucas
palavras pôs-me ao facto da sua vida à beira-mar.

- Olhe, me diz o meu amigo L., ali tem uma das belezas da
praia. É a menina E. S. C.. Que lhe parece aquele olhar meigo e expressi
vo, aquele corpo gentil e Hexível?

Tem tantos admiradores como de banhistas aqui se acham, e
a todos ... alimenta esperanças!
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- Ui! redargui eu; tem coração elástico então? Ah! mas é bela,
não há dúvida. Naquelas formas de mulher, naquele rosto expressivo
há muita beleza e muita graça. Haverá espírito?

- Repare agora naqueles olhos azuis. Pertencem à Morgadinha
de . Não acha bela? Pois tem muito quem a admire. Veja
como aquele leão está reverente perante a sua beleza. Parece apai
xonado, e dizem por aí que o está com efeito.

- !Ê linda, disse eu para o meu apresentante. A Morgadinha
merece concerteza quem lhe dedique uma afeição ... eternamente!

- Vê aquela criança elegante! - criança porque tem 15 anos -
levemente morena 'Com a languidez no olhar e o sorriso atraídor dos
lábios? É a minha apaixonada na praia. Há quem tente desviar a minha
inclinação, apontando-me para aquele pai da pátria que lhe dedica
um afecto silencioso como a lousa dos sepulcros. Embora. Eu quero
passar por um rapaz travesso, endiabrado, tudo quanto quiserem, mas
hei-de dizer alto e bom som que me interesso por aquela criança.

- E ela atende-o, meu caro?

- Ela é uma criança, meu amigo. Não pensa ainda nesta coisa
a que nós acabamos por dar o nome de amor. No entanto, é toda
dei icadeza, fala... e inspira.

Aponta-me a meu amigo mais meia-dúzia de meninas elegantes,
sobremodo belas, apontou-me a menina F. A., espirituosa como poucas,
toda viveza e toda delicada, instou para que eu dançasse com umas
atraentes portuenses, que têm na família quem pela música se torne
notável e sobretudo querida na sociedade, e, depois de me entreter
por espaço de duas horas ocupando-se das senhoras, concluiu por
falar-me dos homens.

- Feliz em todas as suas conquistas, dedicado como poucos,
além está em cavaco animado com a mesma C., uma das mais belas
da Bairrada, o meu patrício. Fala-lhe do baile, mas não tardará a
mudar de assunto. Entrará no seu elemento, ocupar-se-á de ... flores!

- Vamos lá, disse eu para o meu amigo, que o nosso F. M.
parece ofertar distinta dedicação àquela jovial menina com quem dança.
Está um leão de grande força!

- É verdade. Também entra no número dos admiradores da sim
pática. É o primeiro! Será o preferido?



88 ESPINHO•- BOLETIM CULTURAL

Eu, hóspede de dias em Espinho, chegado até aqui, não para
fazer uso dos banhos, mas para ver a animação dos banhistas e para
extasiar perante as belezas que, de manhã, se mergulham no oceano
e à noite vão ouvir amabilidades estudadas e quiçã espontâneas no dizer
do meu amigo L., eu, que não me filiei na carta dos admiradores,
das belas que frequentam a sala, sair daqui levando muitas saudades
e algumas impressões. Saudades da boa companhia de pessoas amá
veis, entre as senhoras algumas de notável espírito e fina educação,
e entre os cavalheiros, alguns de reconhecido talento e muito atraente
trato.

Impressões... nem eu sei verdadeiramente porquê. Sei que as
senti, sei que as sinto, e saberei mais tarde que as vi desvanecer com
tanta facilidade como as nutria a minha alma!

Está decidido: ninguém se fie em impressões de praia!
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Continuação das Actas das reuniões da Direcção
do «Espinho Club», que foi fundado em 1915, a partir
da junção do «Grupo Alegre Mocidade» e do «Grémio
Imparciais».

Trata-se do «Livro de Aotes da Direcção», n.º 1,
com início em 1 de Janeiro de 1918, único livro de ectes
daquele Clube existente no Arquivo Histôrico do «Mu
seu de Etnografia e Hi9tória de Espinho», em formação.
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Sessão ordinária da Direcção em um de Julho de mil novecentos
e dezanove. sob a oresidencia do Dr. Fernando de Matos, secretariada
por Alfredo Fonseca, estando presentes os directores J. Moreira da
Costa Júnior, Albino Estima e Cassiano Marques. Lida e aprovada a
acta da sessão anterior, foram presentes um ofício da Câmara Muni
cipal de Espinho, com data de 20 do p. p. prometendo o seu auxílio
à iniciativa dos sócios do Ctub. que se constituirarn em comissão para
efectuar os festejos do S. João, em 23 e 24 do p. o.. resolvido agra
dacer: outro ofício da Associação ide Socorros Mútuos, dando sem
efeito o seu anterior ofício, em virtude do pequeno espaço de tempo
que havia para organizar o seu espectáculo: e ainda outro do director
Alfredo Fonseca, agradecendo a atenção desta Direcção, a quando
da notícia do falecimento de um seu irmão. Não tendo sido possível,
em consequencia da greve ferroviária, realizar-se o espectaculo em
Aveiro, resolveu-se oficiar aos Clubes daquela cidade, pedindo para
reservar para ocasião oportuna o concurso que lhes foi solicitado ante
riormente. Sendo necessário modificarem-se as condições de aluguer
do Teatro, foram incumbidos desse trabalho o 1.0 secretário e o tesou
re-iro, fixando-se em trinta e cinco escudos o aluguer da casa com luz,
exclusivamente. Tendo o director Cassiano Marques apresentado queixa
duma falta de respeito cometida com ele pelos sócios Armando Ramos,
e Jeremias Quintas, por ocasião dos festejos -iio S. Pedro, no Jardim
do Teatro, foi resolvido oficiar-lhes, censurando-lhes o seu procedi
mento. Por fim, foram aprovados para sócios os srs. Alberto Nogueira
de Brito, Manoel Jesus Ribeiro ·e Mário Gonçalves Romos. E não
havendo 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 Júnior
Albino Estima

Cassiano Marques
Alfredo Fonseca
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Sessão ordinária da Direcção em quinze de Julho e um de Agosto
de mil novecentos e dezanove, que, por falta de numero suficiente
de directores, se não realizou, sendo, por isso, lavrada a presente
acta que por mim, Alfredo da Fonseca, 1.º secretário foi escrita e
assinada.

Alfredo Fonseca

Sessão ordinária da Direcção realizada ern quinze de Aqosto de
mil novecentos e dezanove, sob a presidência de J. Moreira da Costa
Junior, secretariada por Alfredo Fonseca, estando presentes os directo
res Albino Estima, e Mário Valente. Lida e aprovada a aota da sessão
anterior, foram presentes: um ofício do sócio António Domingos Quintas,
dando explicações sobre o incidente havido entre o sr. Cassiano Ma·
ques e o mesmo snr., a quando dos festejos ao S. Pedro, no jardim
do Teatro; outro ofício da Associação de Assistencia do Concelho de
Espinho, comunicando a posse da nova direcção e saudando este
Club, agradecendo os préstimos dispensados. Tomados ambos na
devida consideração. Foi resolvido que no dia 22 do corrente se rea
lizasse um espectáculo de gala, dedicado à Colónia Balnear, com
a cooperação do Orfeon, em favor do cofre do Club. Autorizado o
tesoureiro a mandar tirar uma planta do teatro, visto a existen
te estar defeituosa e ser deficiente. Por fim, foi aprovado para sócio o
Sr. Antero Leal. E não havendo mais nada a trata", foi encerrada a
sessão, de que se lavrou a presente acta. que por todos os presentes
será assinada.

J. Moreira da Costa Júnior
Albino Estima
Mário Valente
Alfredo Fonseca

J
Sessão ordinária da Direcção de um de Setembro de mil nove

centos e dezanove, sob a presidencia do Dr. Fernando Matos, secre
ta-iada por Alfredo da Fonseca, estando presentes os directores J. Mo
reira da Costa Junior, João de Brito, Albino Estima ·e Cassiano Marques.
Em virtude de um oficio que esta Direcção dirigiu à Empreza Cinema
tográfica do Teatro Aliança, sobre o preço das sessões respectivas,
perante ela compareceu a referida Empreza, e depois de ligeira dis
cussão ficou definitivamente ajustado que se pagasse ao Club, por
cada noite de sessão cinematográfica, a importância de 7$00 (sete
escudos), com mais o encargo da despeza da luz consumida, sendo,
por isso, prejudicada a proposta que s-e havia feito à dita Empreza, do
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rrururno de cem espectáculos, por sete centos escudos (700$00),
e bem assim o resolvido em sessão de quinze de maio do ano corrente.
Ficaram, todavia, 'de pé as demais condições, a que se obiqou a
Empreza, e que constam da acta da sessão do referido dia. E não
havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão. de que lavrou a
presente acta que por todos será assinada.

J. Moreira da Costa Júnior
João de Brito
Albino Estima

Cassiano Marques
Alfredo Fonseca

Sessão ordinária da Direcção em quinze de Setemh-o de mil noce
centos e desanove. sob a presidencia do Dr. Fernando Matos, secreta
riada por Alfredo Fonseca, estando presente os directores Albino Estima
e Mário Valente. Foi presente um ofício da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Espinho, solicitando a cadencia das
cadeiras do Teatro Aliança para a Batalha de Flores do dia 18 do corren
te. Apesar de este pedido pertencer ao número daqueles que se não
se devam e não se podem fazer, para não se abrir precedentes, foi
resolvido, contudo, atendê-lo opinando-se nesse sentido à dita Ass-o
ciação, a qual, atentos os fins altruístas que se propõe, bem merece da
população desta terra, e, portanto, das colecividades que na mesma
se acham estabelecidas. E não havendo maís nada a tratar. foi encerra
da a sessão .. de que se lavrou a presente acta, que por todos será assi
nada.

J. Moreira da Costa Júnior
João de Brito
Albino Estima

Cassiano Marques
Mário Valente
J,\lfredo Fonseca

Sessão ordinaria da Direcção em um de Outubro de mil novecen
tos 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
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Sessâo ordinária da Direcção em quinze de Outubro de mil nove
centos e dezanove, sob a presidencia de J. Moreira da Costa Junior,
secretariada por Alfredo Fonseca, estando presentes os directores
Albino Estima e Mária Valente. Foi presente um ofício do procurador
do proprietário dos prédios ocupados presentemente pelo Club, e que
pela sua alta importância se passa a transcrever: «Espinho, 2 de Outu
bro de 1919. Ex.m0 Sr. Presidente da Direcção do «Espinho Olub».
Ex.moSenhor. Conforme conferencia que tive com o tesoureiro desse
Club, sr. Albino Estima, transmito a V. Ex.ª as novas condições e preços
de arrendamento a vigorar do dia 1 de Janeiro próximo em deante,
e referentes aos edifícios ocupados pelo Club de sua dignissima Di
recção, e umas outras dependencias que talvez interessem ao mesmo
Club, conforme instruções que recebi do proprietário, Ex.mºSr. Augusto
de Oliveira Gomes, chamando para este assunto a esclarecida atenção
de V. Ex.ª - Teatro com cabine, motor e café do mesmo teatro -
820$00. - Jardim com todos os jogos, pavilhão (barraca) e Casino -
450$00. - Altos da ga:age (actual Sede) - 80$00. Os arrendamen
tos só serão feitos divididos como a designação acima, mediante as
seguin·tes condições: De qualquer contracto de arrendamento fizer,
poderá o mesmo ficar sem efeito, ficando o inquilino sem direito a
qualquer indemnização por esse facto, logo que seja avisado com uma
antecedencia não inferior a dois meses, excepto na chamada época
balnear, cujo «sem efeito» terá lagar no fim da mesma época, e isto,
quando o propreitario pretenda fazer obras, afim de modificar as actuais
construções. Na parte referente a cabine, motor, dinamo e mais
acessórios de maquinismo e instalação, terá o inquilino de se responsa
bilizar, não só pela sua boa conservação como porque a instalação
obedeça, em toda a linha, às condiçõse exigidas pela Fiscalização das
Industrias Electricas. O inquilino ficará tambem responsável por todo
o mobiliário existente na parte que lhe foi arrendado, sem direio a
emprestá-lo ou desviá-lo das suas secções em que estiver e a que
pertencer. Sem outro assunto, sou com estima, de V. Ex.a Adm. At!.°
e V.or, p. p. de Augusto de Oliveira Gomes, José Manuel da Silva».

Discutido e apreciado todo o contexto tio oficio que acaba de ser
transcrito, e considerando que o continuar com o arrendameno do
Teatro e da Sede debaixo das condições exigidas pelo seu proprietário,
equivaleria a criar à vida desta colectividade uma situação ruinosa, e,
a breve trecho, fatal, foi resolvido, por unanimidade, enviar-lhe, em
resposta, o sequinte oficio: «Ex.?? Sr. José Manoel da Silva. Espinho.
Tenho a honra de acusar a recepção do oficio de V. Ex.", com data
de 2 do corrente, e havendo a Direcção do «Espinho Club». da minha
presidencia, ponderado atentamente o seu conteudo. cumpre-me comu
nicar-lhe que por ela foi resolvido não continuar, logo que expire o ano
corrente, com o arrendamento dos prédios presentemente ocupados
pelo «Espinho Club». em consequencia de serem onerosas em extremo
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para a vida desta colectividade, todas as condições apresentadas por
V. Ex.', corno base de um futuro contracto de arrendameno. Saúde e
fraternidade. Espinho, 7 de Outubro de 1919. O Presidente da Direcção
do «Espinho Club», Fernando Matos». Em consequencia desta delibera
ção, de que a Direcção assume inteira e plena responsabilidade. foi
mais resolvido que se requerem ao Presidente da Assembleia Geral
uma assembleia geral extraordinária para o dia sete do proximo futuro
mês de Novembro, afim de se expôr aos associados o estado actual
do Club, e, a seguir, um plano de orientação futura. Em seguida, foi
tambem resolvido que o Tesoureiro se encarregasse de elaborar um
Inventário dos pertences do Club, de harmonia com todos os elementos
colhidos entre os sócios mais antigos, afim de o apresentar oportuna
mente, o procurador do proprietário dos prédios arrendados, para os
devidos efeitos. 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 .Júnior
Albino Estima
João de Brito

Cassiano Marques
Mário Valente
Alfredo Fonseca

Sessão ordinária da Direcção de um de Novembro de mil nove
centos e dezanove, sob a presidencia de J. Moreira da Costa .Júnor.
estando presentes os directores Albino Estima, Mário Valente e Alfredo
Fonseca. Pelo primeiro secretário, foi proposto que se demitissem os
seguintes socios: por falta de pagamento: os Srs, Abel Jordão, Antenor
da Costa Cruz, António Moreira da Costa, Augusto Garcia Palmares,
José António da Silva, José Casal Ribeiro, José Pinto de Almeida, José
Tavares de Oliveira, Marçal dos Santos Pinho. Matias Lopes Castro,
Maria Alves Moreira, José Ferreira Pinto, Amelio Ferreira, Ernesto
Pinto Teixeira, Belmiro Moreira Soares, Djalrna.Pereira da Costa, Joa
quim da Rocha Ventura, Francisco Carvalho de "Oliveira. Henrique Men
donça Pinto, Manoel Pinto da Fonseca e Firmino Guedes Júnior.
A seu pedido: - 'OS Srs. Alfredo José Feiteira, 'António Marques Espa
nha, António de Oliveira Carvalho, carias Dias Pereira, Cristovam Joa
quim Tavares, Domingos Jorge, Elísio Ferreira Baptista, Fausto Neves,
Jerónimo Alves Moreira, Joaquim Assis, José António dos Santos,
José Joaquim Pais, José Pereira da Costa, Manoel Alves Vieira, Manoel
M. dos Santos Passos, Marcelino de Oliveira e Silva, Luis Francisco
Duarte, D. lnez Olinda de Araujo, António Barbosa Júnior, Vergílio
Alvares Guedes Vaz, José Pereira de Carvalho, José de Pinho Faustino
e Domingues da Silva Gomes. Por ausencia: - Artur da Costa Cruz,
David Soares de Oliveira, Laura Monteiro da Silva Ciriaco Duarte dos
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Santos e Joaquim Alves Pinto. Por fim foi aprovado para socio o Sr.
João S. Vidal. E não havendo mais nada a tratar foi encer.ada a sessão,
de que se lavrou a presente acta que por todos os presentes será
assinada.

J. Moreira da Cruz Jún.or
Albino Estima
Alfredo Fonseca

Sessão ordinária da Direcção em quinze de Novembro de mil nove
centos e dezanove. que, por falta de número suficiente de directores,
se não efectuou, sendo por isso lavrada a presente acta que por rnrn.
1.0 secretário, Alfredo Fonseca, foi escrita e assinada.

Alfredo Fonseca

Sessão ordinária da Direcção em um de Dezembro de mil nove
centos e dezanove, sob a presidencia de J. Moreira da Costa Junior,
estando presentes os directores Albino Estima, Cassiano Marques, Má
rio Valente G Alfredo Fonseca. Lidas e aprovadas .as actas das sessões
anteriores, foi pelo presidente exposta a maneira mais prática de se
pôr em execução o plano da nova orientação e dum mais rigoroso
impulso a dar-se ao club. Resolveu-se, portanto, e disso ficou encarre
gado o 1.0 Secretário, Alfredo Fonseca, mandar imprimir e distribuir
por todos os sócios, uma circular expondo-lhes os motivos porque o
Club tinha tomado a resolução em Assembleia Geral Extraordinária do
dia oito de Novembro último, de deixar de ser arrendatário do «Teatro
Aliança», e porque havia a necessidade de aumentar a quota de sócio
contribuinte para a importância de 50 ctvs, e a de sócio activo para
30 ctvs. Resolveu-se mais anular, ipor conseguinte, o antigo registo
de sócios no fim do ano corrente, e manda"'r desde já imprimir e fazer
distribuir pelos sócios antigos, um boletim por todo o sócio que deseje
continuar a honrar com a sua pessoa, digo, ·Úm boletim para ser preen
chido por todo aquele que 1deseje continuar a honrar com a sua pessoa
esta colectividade ,afim de se abrir uma nova inscrição. Os boletins
serão de duas espécies: uns para a inscrição de sócios na qualidade
de contribuintes, pagando portanto de quota mensal 50 ctvs.. e outros
para a inscrição de sócios na qualidade de activos, isto é, quando
desejem pertencer a qualquer das secções recreativas do Club: scénica.
desportiva, orfeónica ou de ginástica, pagando, portanto, de quota
mensal a importancia de 30 ctvs.
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Foi resolvido tarnbem que o tesoureiro Albino Estima, tomasse a
seu cargo a organização do Inventário dos pertences do Club afim
de este ter de se desalojar no fim do ano corrente. dos prédios presen
temente ocupados. Como a presidência lembrasse que a Câmara de
Espinho tinha feito distribuir uns avisos aos seus munícipes de que a
luz electrica ia ser suspensa por alguns dias, afim de se concertar
o respectivo maquinismo, ficou assente que a Assembleia Geral ordiná
ria, que, por disposição dos Estatutos do Club, se tem de efectuar nos
primeiros oito dias de Dezembro, fosse adiada a sua realização para a
segunda quinzena do referido mês em que ·a Câmara conta já poder
fornecer luz aos seus consumidores, no número dos quais se inclue
o «Espinho Club», Em sequida foi tratado o assunto da mudança do
Club e da sua nova sede. Ficou disso incumbido o presidente J. Moreira
da Costa Júnior, que prometeu dar conta das suas «dérnarches» na
próxima sessão. E não havendo mais nada a tratar, foi encerraaa a
sessão, secretariada por Alfredo Fonseca, de que se lavrou ap;esente
acta, que por todos os presentes será assinada.

J. Moreira da Cruz Júnior
Albino Estima

Cassiano Marques
Alfredo Fonseca

Sessão da Direcção em 6 de Janeiro de 1920, estando presentes
os novos directores Joaquim Moreira da Costa Jor., Ante-o Leal, José
Monteiro Valente, António Cime Madureira. Albino Alves Estima,
Armando Francisco Pereira e António Domingues Quintas, e não se
apresentando para os empossar a Direcção anterior, foi resolvido tomar
a sua posse sem a presença daqueles directores, Em seguida, por
proposta do presidente Joaquim Moreira da Costa .Jor. foi resolvido
i•r a Ol·iveira de Azemeis dar um espectaculo com o Orfeon e Corpo
Scénico do Club, e agradecer ao Snr. Dr. José Salvador a sua interfe
rencia na concessão da parte do Casino «Paraisa Viseu» para a séde
provisória do «Espinho Club». Foi resolvido entregar a exploração da
Cantina aos Srs. Quintas & Quintas, mediante o paqarnento da luz con
sumida e a limpeza ·da sala. Tendo-nos sido emprestado pelo proprietá
rio do Casino Peninsular, um bilhar que para servir precizava ser repa
rado, foi disso incumbido o vogal Sr. Armando Pereira. Tendo-se reco
nhecido a necessidade de arranjar um cartorario para fazer parte do
serviço de Secretaria, foi encarregado de o fazer o secetario José
Valente. Foi ainda resolvi-do que as sessões ordinarias se fizessem a
1 e a 15 de cada mês e que para cada mês fosse nomeado um director
que ficaria encarregado da manutenção da ordem e disciplina, dentro
do Club, sendo nomeado para o mês de Janeiro, o Presidente Joaquim
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Moreira. Foi por fim aprovado socio activo o Sr. Augusto Castro Soares
e autorisados varios pagamentos. E não havendo mais nada a tratar,
foi encerrada a sessão, que por todos os presentes será assinada.

Presidente - J. Moreira da Costa Jor.
2.º Secretario - António ·Cyrne Madureira
Tesoureiro - Albino Estima
Vogal -Armando Francisco Pereira
Vogal - António Domingos Quintas
1.0 Secretário - José Monteiro Valente

Sessão ordinaria em 15 de Janeiro de 1920, estando presentes
todos os directores. Lida e aprovada a acta da sessão anterior. Por
proposta do Presidente Joaquim Moreira foi resolvido oficiar ao Sr. Dr.
José Salvador, pedindo-lhe para conseguir do proprietário do Casino
«Paraíso de Viseu» mais uma dependencia do mesmo Casino para
ensaios do Orfeon. Foram aprovados 'OS seguintes socios: Amilton Neto
e Carlos Bento da Cunha. Depois de autorizados varios pagamentos foi
encerrada a sessão, que por todos os presentes será assinada.

J. Moreira da Costa Jor.
Anthero Elysio Leal

Antonio Cyrne Madureira
Albino Estima

Armando Francisco Pereira
A. Quintas

José Monteiro Valente

Sessão extrarodinaria da Direcção em 27 de Joaneiro de 1920,
estando presentes todos os directores. Foi lida e aprovada a acta da
sessão anterior. O presidente Joaquim Moreira expõe o que foi a viagem
a Oliveira de Azemeis e pede, sendo aprovado por unanimidade, que se
oficie aos Snrs. Dr. Paulo de Almeida e Pedro da Encarnação, agrade
cendo os grandes serviços prestados na rnalização do nosso passeio.
Em virtude do corte dum arbusto, atrlbuldo a um indivíduo que foi ide
Espinho mas sem intenção malévola, foi resolvido oficiar ao Sr. Domin
gso Costa, presidente da Comissão de Melhoramentos de La Salette,
pedindo desculpa para a falta cometida. O Snr. Joaquim Moreira comu
nica que o Sr. Dr. Salvador conseguiu do proprietario do Salão a
cadencia do compartimento pedido. Foi resolvido agradecer. Tendo-se
resolvido inventariar os haveres do proprietario do Casino onde esta
mos e entregar uma copia ou relação ao seu procurador; foram disso
encarregados o 2.º secretario A. Cirne e o vogal A Quintas. Foi resol-
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vido promover bailes farnilieres nos dias 1, 8, 15 e 17 de Fevereiro, na
séde. dando plenos poderes para tal fim ao Sr. Antero Leal, A. Cirne e
Armando Pereira. O Sr. Joaquim Moreira fala sobre a montagem duma
aula de' ginastica ao Club que o Snr. José Barreto, professor, se pron
tificou a dirigir. Dadas as múltiplas vantagens que dahi podem resultar
para o Club, ficou o Sr. Joaquim Moreira encarregado de estudar o
assunto, dando conta da solução do mesmo na primeira oportunidade.
E não havendo mais nada a tratar foi, em sequida, encerrada a sessão
que por todos será assinada.

J. Moreira da Costa Jor.
Anthero Elysio Leal

Antonio Cyrne Madureira
Albino Estima

Armando Francisco Pereira
A. Quintas

José Monteirn Valente

(Continua)
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BIELOS - Re1Yisf,ada Faculdade de
Letras de Coimbra. Homenagem a M. Pai
va Boléo . Vol. LVII - Coimbra, 1981.

Este tomo de 786 páginas pretende
fundamentalmente prestar homenag.jm
lo Professor Doutor :.VIanuel Paiva Bo
téo, catedrático jubilado da Faculdade
le Letras da Universidade de Coimbra,
pela sua «dedicação ao ensino e à. ciên
eia, pela e.scrupulosa seriedade que põe
ern todos os seus nurnarostssí mns traba
lhos e pelo espírito de Justiça e de tole
rância que sempre deu provas ... ».

Para tal desiderato, publica esta ex
celente revista da Faculdade de Let ru.:
de Coimbra, uma miscelânea de estudo"
que, das mais diversas partes do mundo,
amigos e discípulos do homenageado qui
seram oferecer ern sua honra.

Assim, abrindo com a vasta biblio
grafia do homenageado que se inicia cm
1923 e acaba em 1980 a miscelánia ele
estudos linguísticos aquí publicados inclui
os seguintes trabalhos: «Deux languns
créoles: le Crio! du Cup Vert et le Forro
de S. Tomé», de J. G. Herculano de
Carvalho; «Mo'ts d'origine port.ugu.ise
dans quat.re langues bantoues du Zaire»,
de Willy Bal; «Ü Inquérito Linguístico
Boléo em Malaca. O Chão de Padre e seus
moradores «portugueses», de Graciete No
gueira Batalha: «Griséu, um mocarub.s
mo algarvio», de Luís F. Lindley Cin
tra; «Geografia dialectal e história do
Português. Resultados da terrninação la
tina - ana», de Clarinda de Azevedo Ma ia,
<Areas linguistico - etnográficas de al
faias agrícolas de Corte (Dialectologia e
Htstórra) », de Adelina Angélica Pinto;
xSob re a origem do nome do Mosteiro
de Lorvão», de Joseph M, Piei; «Lexico
grafia .sinonímica portuguesa; o «Voca
bulario de Synonimos», de Rafael Blu
teau e o «Ensaio Sobre Alguns Synoni
mos», do Cardeal Saraiva», de Evelina
Verdelho; «Appunti sul le subordinatc
oggettive volitíve in italiano», de Mitja
Skubic: «Parallélismes syntat ico séman
tiques Iuso-roumn.ins», de Valeria Gutu
Rornaío : «Alcuni problemi dell' espansione
dei ternlini nautici genovesi d í origine
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bizantina», de B. E. Vidos; «Expressões
injur iosus. Nomes de animais empre
gados metaforicamente», de Heinz Krõll:
rA depreciação do acto de falar em algu
mas expre.ssões porruguesus», de Delmira
Maçãs : «Kontrastive Streiflicher. Geda
nken anlãsshchetnes «Portugiesisch-Deu
tschen Sprachvergleichs», de Karl Heinz
Delille; «As palavras-chave na tradução
poética», de Jacinto do Prado Coelho; e
«L'enseignement des langues étrangêres
par la télévision», de Maria Amélia Ri
cardo Marques.

Pelos temas e pelos autores que os
subsecrevern dão-nos a garantia de tra
balhos científicos de grande valor nos
mais variados campos da linguist íca.

O presente volume aborda ainda ou
tros ternas corno a literatura, a hís
t.ór ín, a psicologia e a memór ia.

Maria Helerna da Rocha Pereira de
br uçu-sc sob o estudo dos eHe len isrnos
no Livro da Virtuosa Benfeitoria», pri
meiro tratado de filosofia moral e poli
tica em português; Leodegário de Aze
vedo F'Il.ho em «Ü Texto Lírico de Ca
mões» aborda o problcmu de não se
saber ainda hoje onde começa e onde
termina a obra lírica de Camões, quase
toda ela de publicação póstuma; Amér ioo
da Costa Ramalho em «Lúcio, poeta-fan
tasma e Luís de Camões, refere-se a
um poeta ainda não identí ficado de no
me Lúcio, publicado na «Biblioteca Lu
sitana», de Barbosa Machu do : Walter de
Sousa Mede~'ros analisa «A Apoteose do
Escravo na Cena Final do «Epidico» de
Plauto». «0 Mito Demoníaco no romance
<Doutor Fausto» de Thomas Man» é
alvo de amál ise de Ludwig Franz Scheidt.

Contérn ainda este tomo out.ros tra
balhos de manifest.o interesse corno : «As
Cartas Farní ltares Portuguesas de Chris
tirna August zu Waldeck», de Alfred
Opitz : «Miser-icórdia na tradtcâo dramá
tica medieval e renascentista», de F. de
Mello Maser: «A estética parnasiana de
Leconte de Lisle e a critica literária
de Eça de Queirós», de Manuel dos San-
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tos Alves; «Ezra Pound: A Model for hs
use of «Science», de Martin A Kayrnan :
«Leão Hebreu», de Manuel Ai;gusto Ro
drigues; <0 Motim dos estudantes de
Coimbra contra os Cristãos-Novos ern
1630», de António de Oliveira; «Ps ícolog iu
Escolar e Formação de professores», de
Manuel Viegas Abreu, etc.

BRIRA-ALTA - Revista trimeetral
pana publicação de documeulo« e estudos
relativos às te1'ras da Beirn;-Alta. Vol.
XLI - Fasciculo 3. Ano 1982. 3.0 Trimes
tre. Viseu.

Com a regularidade que lhe é peculiar
saiu mais uni volume desta interessun te
revista que .se dedica ao estudo e divul
gação da história do distrito de Viseu.

Abre o volume com a. apresentação
de quinze monumentos que contém ins
críções romanas e se encontram no Mu
seu de Lamego e em antigos rnuros desta
cidade.

Alexandre Alves continua o seu ex
tenso e meticuloso trabalho sobre «Ar
tistas e Artífices nas dioceses de Lame
go e Viseu». António Machado de Fur-ia
em «Gente da Beira - Subs í dios para
o seu estudo», continua a dar-nos a ga
leria de pessoas e famílias ilustres da
quela região.

A. de Almeida Fernandes continua
também a aprcscntar-uos, cnm notas elu
cidativas, o «Livro de Doações da Sal
zeda»

Isilda Felgueiras num valioso contri
buto para o ostudo da olaria portuguesa,
dá-nos um trabalho sobre «0 Oleiro de
Ervedal» que visitou em 1978. Neste tra
balho refere-se aos locais de trabalho,
ao barreiro, à oficina, descreve-nos o
forno a utensilagem, as matérias prrrnas
e as técnicas de fabrico.

Francisco Henriques, Carlos Caninas
e António Henrique fazem um «lexv.antn
rnento de algumas gravações antigas f30-
bre rocha ao sul da Beira Interior»,
acompanhado de estampas esclarecedoras.

CAMINIANA - Revista de Cultura
Histórica, Artística, Etnoçrâfica e Numis
tica. N.0 7. Ano IV. Caminha .. Dezembro
de 1982.

Com o habitual e cuidado aspoeto grá
fico e escolhida colaboração, saiu mais
um número desta excele nLe revista da
Vila de Camrnhn

Recordando os oito séculos do nas
cimento de S. Francisco de Assis e os se
tecentos e cinquenta amos da canoniza
ção de S.to António, Serra de Carvalho
evoca «Ü Culto F'ranciscan o e Ant.oninno

na tradição e 'na His tóriu de Caminha»,
remontando este culto ao século XIV.

O mesmo autor apresenta-nos a. biu
bib1iografia de um músico caminhense
no .seu trabalho «João Soares Rebelo, - O
Rebelinho» - Vida. e Obra do not.áve:
contrapontista Caminhense do Século
XVII».

O estudo das «Igrejas e Capelas Ro
mânicas da Ribeira Lima» é continuado
pelo Dr. Lourenço Alves,' que nos fala
das igrejas de Ermelo (Arcos de Valde
vez), de Vila. Nova de Muí a (Ponte da
Barca), de S. Martinho do Crasto (Pon
te da Barca), de Bravães (Ponle da Bar
ca), de S. .João da RiLeira, de Serdedelo
(Ponte de Lima), de Friestelas (Ponte
de Lima), de Queijada (Ponte de Lima),
de Rebordões (Ponte rle Lima), outra
de Rebordõcs (Souto) da Correlhã, e
das capelas de Sanlo Abedão da Corre
lha, da. Praça (Arcos de Valdevez), da
igreja de Sabadim (Arcos de Valdevez),
lhã, da Praça (Arcos de Valdevez), da
capela de S. João Bapt.istu de Távora,
da de Santa Eulália de Refo ios. ria igreja
de Arcozelo (Ponte de Lima), da capela
do Espírito Santo de IVIoreira de Lima,
da igreja de Calheiros, ctc., etc.

Manuel António F. Moreira dá-nos
um estudo das mentalidades no seu tra
balho «0 Medo da Peste em Viana da
F'oz do Lima no Século XVI».

Segue-se uma pequena monog raríu
sobre «0 Cemitério de Vilarelho», por
Torcato Augusto Correia e «Um Exame
antropotoponínlico» por A. de Almeida
Fernandes.

Conclui o volume com transcrição de
documentos renascentistas sobre Caminha.
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