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A «Revista de Química Pura e Aplicada», publicou em Fevereiro
de 1908 um importante trabalho sobre as nascentes de água em Espinho
existentes naquela época, subordinado ao título «As Águas de Abas
tecimento Público de Espinho», da autoria dos Professores Drs. A. J.
Ferreira da Silva e Albaro de Aguiar.

Parte deste trabalho foi transcrito na «Gazeta de Espinho», nas
suas edições de 23 e 30 de Agosto e 6 e 13 de Setembro de 1908.

Dado considerarmos que um estudo desta natureza se realizou
em Espinho, ao que julgamos saber, pela primeira e única vez, e consti
tui um documento histórico de grande interesse, aqui se transcreve
na íntegra, actualizando-se-lhe apenas a ortografia.

Per giudicare d'un'acqua. não bastará mai
conoscere con qualsiani mezzo o microscopico
o statistico la ·sua attuale innocuitá, bisognera
assicurarsi che essa per la sua composizione e
par la origine e sopratutto per le condiziona
dei suo corso non possa un giorno o l'altero
divenire propragratice de intezioni.

CANNIZZARO, Dei/e meterie orqenichenelie
ecque potabili e dei giud.fzio dei/a bontà dei/e
ecaue medesime; Milano, 1882, p. 8.

Quem examinar, à face da planta da praia, frequesia e concelho
de Espinho, levantada há sete anos pelo engenheiro snr. Bandeira
Neiva, a situação das nascentes municipais de água potável que actual
mente abastecem aquela população poderá convencer-se de que, por
aqora. não há que recear a contaminação das referidas nascentes, a não
ser que alguma irregularidade, fácil de remediar, se desse na canalização
das que não são aproveitadas no local da emergência.
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Estas nascentes são três.

A chamada nascente do Mocho que passa por fornecer, e fornece
de facto, a melhor água de Espinho surge numa escarpa de terreno
xistoso com veios ferruginosos, a montante da povoação balnear
na margem esquerda de um pequeno curso de água, a que se dá o nome
de Rio Largo. Está suficientemente isolada das habitações, que só em
pequeno número se encontram a uma djstãncia superior a 200 metros.
Toda a parte da freguezia edificada entre a Avenida Espinho-Granja e o
mar, onde se condensam na sua grande maioria as habitações da praia,
situada num nivel bastante inferior ao da emergência da fonte, não
deverá provavelmente influ'r sobre a composição da água freática que
a alimenta.

As outras duas nascentes são canalizadas uma para as fontes dos
largos 'do Passeio Aleqre e da Senhora da Ajuda; e a segunda para as
fontes situadas na esquina das ruas de Camões e Avenida da Graciosa
e aquela que, conhecida pelo nome de fonte do Bandeira, se acha na
Avenida Serpa Pinto, em frente à parte da rua de Camões, do lado
direito da linha férrea

A primeira brota numa mina situada no quadrilátero limitado pela
rua da Boavista, Avenida Albano de Melo, rua Bandeira Coelho e rua do
Parque, próximo do local onde se edificou a escola primária pelo que
se denomina por vezes nascente da Escola. A água segue, na extensão
duns quarenta metros, em telhões. assentes no solo, sendo no extremo
desse percurso retida numa represa e dali canalisada em tubos de ferro,
até às duas fontes já mencionadas bicas que dão água em abundância.

A outra nascente, que poderá denominar-se nascente da Feire,
porque brota no largo deste nome acima da Avenida Albano de Melo,
dista uns 150 metros da antecedente e parece estar ainda mais isolada
do que ela. A mina que conduz ,esta água segue a direcção dum 'Cami
nho antigo, que atravessa terras de cultura ·e vai sairá Avenida Granja
-Espinho próximo do cruzamento desta Avenida com a rua de Camões.
A água é conduzida em canos de ferro pCÍr esta última rua até uma
caixa, para distribuição, situada próximo da Avenida Graciosa e ali é
dividida, sendo parte para particulares e o -resto para uso público nas
duas tentes. uma situada à esquerda da linha férrea e a outra à direita.

Segundo o que pudemos observar, a mina é cavada em terreno de
xisto por cima do qual assentam as areias e algum terreno de cultura.

li

A observação médica não justifica receios a respeito de doenças
que possam ser atribuídas ao uso destas águas. Um dos clínicos que há
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Fonte do Macho, hoje deso-pareciâa

:



116 ESPDIIIO ·-BOLETIM CULTURAL

catorze anos exerce a sua profissão na localidade e que conhece muito
bem as condições sanitárias dela, assegura que «durante esse largo
período de tempo nenhuma doença ou epidemia se deu em Espinho,
que possa com fundamento atribuir-se a inquinação das águas públicas.
Contra a arguição de conterem germens morbigíneos de numerosas
enterites, e até de febres tifoides, insurge-se a conscienciosa observação
médica de se não ter constatado um exemplo sequer dessas infecções
lá contraídas. Os casos de enterite filiam-se em causas múltiplas a
que nem a classe piscatória nem a população balnear, sem os hábitos
de higiene, tem querido ou sabido subtrair-se». (DR. CASTRO SOARES).

Do mesmo parecer é o sub-delegado de saúde do concelho, que
assevera «não ter conhecimento oficial ou particular de qualquer doença
ou defunção que com fundamento se possa filiar no uso da água de má
qualidade. As enterites rebeldes e frequentes que se observam não só
em Espinho como em Gaia na estação calmosa, e a que aludiu o snr.
AUGUSTO PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, em ofício dirigido
o ano passado à Administração política e civil do Ministério do Reino,
devem atribuir-se, não à água de bebida. mas ao abuso de frutas de
má qualidade, e ao excessivo calor da época». - (DR. MARQUES
JUNIOR).

Ili

Não obstante estes depoimentos favoráveis ás águas públicas de
Espinho, tornava-se preciso definir de um modo preciso as condições
higiénicas destas águas. Era indispensável realizar a um tempo a análise
química e o exame bacteriológico. Disso me encarregou a Câmara
Municipal do concelho. Associei para o exame microbiológico o sn
Prof. ALBERTO DE AGUIAR.

A nossa primeira visita ao local das nascentes foi em 3 de Feveeiro
de 1907.

,
Sob o ponto de vista dos seus caracteres físicos e organolépticos

não nos revelaram defeitos as três águas.

Eram, com efeito, perfeitamente límpidas, transparentes, frescas,
inodoras e gratas ao paladar. A sua temperatura oscilava entre 8c,5 e
13° c.

Os ensaios preliminares, a que no local procedemos, não foram
desfavoráveis. O grau hidrotrimétrico determinado com o soluto alcoó
lico de sabão conforme o método de BOUTRON e BOUDET era baixo,
não passando na água relativamente mais dura, que abastece a fonte
da Avenida Serpa Pinto, de 7°,6; as quantidades de nitratos eram em
todas muito pequenas; e a amónia era nula ou quase nula.
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Entretanto, já a este exame preliminar, a água da mina do Bandeira
se mosrava inferior, sem motivo aparente que explicasse o facto, à da
Senhora da Ajuda. E como um ·primeiro ensaio bacteriológico mostrasse
também a sua inferioridade relativa, indicámos a necessidade de se
terminarem por completo os trabalhos de continuação da mina, a que
se estava procedendo. e duma inspecção cuidadosa dela e de toda a
canalização.

Estes trabalhos mandou fazer a Câmara com toda a solicitude e
diligência, até que os resultados do exame bacteriolóqico fossam de
molde a desvanecer a mínima suspeita de qualquer inquinação no per
curso da água desde a nascente até ás fontes onde é aproveitada para
uso público.

Estes trabalhos concorreram em grande parte para retarda; a
elaboração do relatório que agora é apresentado à Câmara.

IV

Julgamo-nos dispensados de descrever os métodos que adoptémos
no doseamento dos componentes da água que influem nas suas quali
dades higiénicas, porque já os descrevemos em públicação anterior ( 1)

e porque são os seguidos hoje em dia em todos os laboratórios que se
ocupam dos problemas de química sanitária.

As determinações analíticas versaram sobre a dureza total e
permanente, o resíduo seco a 110°, a matéria orqânica, os nitratos e
nitritos, os sais amoniecais. o azoto orgânico, os cloretos e os sulfatos.

Eis os resultados obtidos:

Fonte
Fonte Fonte da do Bandeira

do Môcho S.• d'Ajuda (Avenida
Serpa Pinto)

( (total . . 5°,7õ 6°,50 7°,50
Dureza ç permanente 5°,00 f 5°,00 6°,00

\ temporária 0°,75 10,50 1º,50
Re.síduo seco a 110° 164,00mg 201.80mg. 246,80mg
Matéria orgânica expressa em oxigénio 1,28 » ,.. 2,00 » 1,93 »

i nitrico 1,81 » 0,240 » 0,230 »
Azoto { nitras.o . O » o » o »

amoniacal 0.009 » 0,005 » 0,005 »
albominoide 0,04:3 » 0,032 » 0,042 »

Cloro em cloreto de sódio 99,40 » 117,00 » 175,50 »
Sulfato(s) em ácido sulfurico S0:1 11,30 » 11,60 » 13,00 »

(') Documento sobre os trabalhos de química aplicada á higiene do Labora
tório Municipal de química do Porto (1884-1904); Porto, 1904; p. 267-308 (adigo
intitulado - O exame das águas sob o ponto de visto higiénico).
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Vejamos agora os diversos caracteres pelos quais se reconhece
se uma água é pura e própria para bebida, e comparemo-los com os das
águas públicas de abastecimento de Espinho.

A dureza das águas potáveis depende da qualidade de sais alcali
no-terrosas de cal e de magnésia que elas contêm em solução. Con
vém, não só para os usos alimentares, como para a g~ande maioria dos
empregos industriais, que a dureza não seja muito elevada, isto é,
que as águas sejam leves ou finas. As que contêm muitos sais alcalino
-terrosas são cruas e indigestas. Por isso os hiqienistas fixaram os limi
tes da dureza total e permanente (isto é, subsistindo depois da ebulição
da água) que deve ser uma água para poder ser usada como bebida. A
experiência revelou qu€ devem considerar-se águas muio puras aquelas
que não tem mais de 15° de dureza total a 5° de dureza permanente.

Ora todas as águas analisadas, e muito principalmente a da Fonte
do Mocho e do largo da Senhora da Ajuda, pertenceriam a esta catego
riaria. porque a sua dureza total está compreendida entre 5°,75 e 7°,5
e a dureza permanente entre 5° e 6°.

Uma pequena porção de matérias minerais em solução nas águas
potáveis não prejudica, antes convém, que não fosse por outro motivo
senão pelo facto de a tornar mais grata ao paladar. O excesso, porém
de tais matérias é prejudicial, num grande número de casos, revelador
de inquinações nocivas. Por isso estabeleceu-se um limite para o resíduo
fixo deixado pela evaporação da água, o qual é, na máxima parte, cons
tituído pelos sais minerais nela dissolvidas, limite que não deve ser
excedido por uma boa água potável; este limite é de 0,5 g. por litro.
Nenhuma das águas de Espinho analisadas chega a ter metade dessa
cifra de mineralisação total, não obstante avultar nelas um pouco o
cloreto de sódio, pela vizinhança do mar. Ainda a que se revela mais
pura sob esse ponto de vista é a do Mocho, com um resíduo sólido de
164 mg. por litro; segue-se depois desta a da Senhora da Ajuda, com
202 mg., e por último a da nascente do Bandeira com 247 mg ..

As águas potáveis quando muito purés não contém quantidades
de matéria orgânica superiores a 1 mg. por litro expressa no oxigénio
capaz de as oxidar completamente; mas consideram-se ainda perfeita
mente potáveis aquelas em que a cifra de oxigénio consumido para a
referida oxidação não é superior a 2,5 mg. Nas águas analisadas a
quantidade de matéria orgânica está compreendida entre 1,28 mg. (água
da fonte do Mocho) e 2 mg. (água da fonte da Senhora da Ajuda).
Também não observamos que se alterassem, adquirindo mau cheiro ou
sabor depois de conservadas por algumas semanas nos frascos, o que
quer dizer que não encerram matérias orgânicas putrescíveis, e que, por
isso tanto na origem como no seu percurso até aos pontos em que são
aproveitadas, não têm comunicação com matérias de despejo ou outros
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resíduos animais, e por isso não podem ser o veículo de germens de
infecção que muitas vezes acompanham as matérias excrementícias,
como são os que espalham o tifo, a cólera e outras moléstias infecciosas.

Nas águas naturais, não inquinadas, os nitratos não excedem
mg. (expressos no azoto correspondente, denominado por isso

azoto nítrico), mas consideram-se ainda perfeitamente potáveis, as
águas em que a porção do azoto nítrico não ultrapassa a 5 mg. por
litro. Nas águas 'de Espinho analisadas a cifra do azoto nítrico não ultra
passa 0,5 mg. De notar é, ser a água da nascente do Mocho, a mais pura
de todas as outras sob outros pontos de vista, a que contém rela
tivamente mais nitratos. Provavelmente, por ficar subjacente a um
terreno de cultura e principalmente por não ser canalizada como as
outras em tubos de ferro durante uma certa extensão ( 1).

Estas águas de Espinho revelando-se perfeitamente potáveis pelos
seus caracteres físicos e organolépticos, pela sua leveza ou finura
atestada pelo baixo grau hidrotrimétrico, dando pela evaporação um
resíduo salino que não atinge 0,5 mg., não revelando senão quantidades
mínimas de matéria orgânica inferiores à cifra de 2,5 mg., contendo
também quantidades de nitratos que é vulgar encontrar em águas
naturais isentas de qualquer contaminação - devem ter-se como boas
águas sob o ponto de vista higiénico, SJ não revelarem a existência de
qualquer princípio suspeito ou de germens nocivos, que só a análise
microbiológica poderá descobrir.

Prosseguindo na análise química, os outros dados por ela forne
cidcs confirmam a conclusão anterior: nem nos doseamentos dos
nitritos, dos cloretos, dos sulfatos e dos sais amoniacais, se pode basear
a menor suspeita de inquinação por infiltrações perigosas.

Nas águas puras não existem nrtntos. e também não foram eles
encontrados nas fontes públicas de Espinho.

Os sulfatos nas águas potáveis não devem exceder a 50 mg
Expressos em anidrido sulfúrico S03. Em nenhuma das amostras essa
cifra foi atingida, pois que as quantidades de sulfatos encontrados osci
laram entre 11 e 13 mg., quer dizer, cerca da quarta parte daquele limite.

Os cloretos só à sua parte nas águas em questão formam mais de
metade do resíduo salino, e excedem os í65 mg. por litro designados

( 1) REICHARDT cita factos de águas contendo 1 a 2 mg. de nitratos na origem
e que depois de uma canal ização extensa e em boas condições apenas manifestnrn vestígios
desse caso. Factos semelhantes se dão com a matéria orgânica. REICHARDT, Guide pou»:
l'analyse de Leau, trad. par G. E. STROHL. Paris, 1876,p. 33).
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pelos higienistas para limite dos cloretos nas águas do interior dos
continentes. Mas aqui, trata-se de águas de praia, onde o excesso
do cloreto de sódio se explica naturalmente, e não tem significação
higiénica desfavorável. É bem conhecida a influência da vizinhança do
mar sobre a quantidade decloreto de sódio contida nas águas das fontes
próximas, geralmenute muito cloretadas. É o que se observa nas águas
da Foz do Douro e do Porto, nas de Lisboa, nas do Havre, etc.

O azoto dos compostos amoniacais nas águas puras não excede
a 0,5 mg. por litro. Ora a máxima quantidade encontrada na água da
mina do Bandeira é apenas de 0,03 mg. (três centésimos de miligrama).

Não dá igualmente indicações desfavoráveis o doseamento do azoto
orgânico ou albuminóide.

Em resumo e conclusão: a análise química prova que as águas das
nascentes que actualmente abastecem Espinho não estão por enquanto
alteradas por circunstâncias locais, nem se acham expostas a infiltraçõeo
nocivas provenientes das habitações ou depósitos de resíduos animais.

Todas podem ser consideradas águas de boa qualidade sob o pon to
de vista higiénico; de todas a mais fina é a da nascente privativa que
abastece a fonte do Mocho.

Estas condições favoráveis podem mudar se não for assegurada a
boa captagem, a limpeza e conservação das canalizações e o asseio
das fontes, cumprindo por isso velar para que o estado actual se man
tenha, prolongando-se, se isso for necessário, as canalizações com
tubo de ferro até mais próximo das nascentes da Escola e do largo
da Feira.

A propósito da análise bacteriolóqica diz o Prof. Alberto de Aguiar
o seguinte: A análise bacteriológica duma água tem por fim, no estado
actual da ciência, não só definir o número das espécies ou dos indiví
duos que constituem a flora exuberante e típica duma água, absoluta
mente inofensiva e própria dela, se é pura., mas também a determinar,
tanto quanto possível, a existência de germ;ns provenientes dos líquidos
de sewage e a fixar o seu número para apreciar o grau dessa inquina-
ção ou a possibilidade da sua existência. .,..

Os métodos analíticos empregados no exame microbiológico das
três águas de Espinho foram, com pequenas variantes, os moderna
mente aconselhados pelos bacteriologistas para determinar nas águas
o seu título termoiito, o seu título coli-bacilar mais favorável número
de germens desenvolvidos em gelatina padrão, que além de tornar
o desenvolvimento dos micróbios de inquinação tem sobretudo a van
tagem de uniformizar os resultados perrnitindo tirar deles uma inter
pretação mais fácil.
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Estes métodos, relativamente recentes carecem ser sumariamente
descritos visto, que, embora o seu valor analítico e a interpretação dos
resultados estejam suficientemente provados pelos mestres da bacte
riologia, nem por isso têm a consagração geral nem são uniforme
mente adaptados em seus múltiplos pormenores, variando antes muito
a técnica usada pela circunstância de não constituirem a última palavra
na elucidação do problema importantíssimo do determinação do valor
higiénico duma água potável. Pode dizer-se que estes métodos estão
em constante evolução não só com o fim de simolificar a sua execução
experimental, como para fixar o seu valor na interpretação dos resul
tados.

Para a determinação do título termófilo, fizemos sementei:as
cm caldo peptonizado ordinário com as seguintes porções de água:

0,001c3
0,005-
0,010-
0,100-

0,50c3

1,00-
5,00-

10c3

20-
50-

empregando para as sementeiras até 1O, 1O c3 de caldo e para as
seguintes uma quantidade de líquido nutritivo igual à quantidade de
água semeada. Os tubos ou balões com estas sementeiras, mantidos na
estufa a 37°, foram observados após 24, 36 e 48 horas e depois conser
vados largo tempo a 22º, tendo apenas sucedido em uma das águas
tu:varem-se, com a permanência a 22º, os tubos de caldo que sairam
estéreis da estufa a 37° turvação que nem pela sua natureza nem pela
sua demora devia ser aproveitada para a determinação do título termó
filo. Como verificamos nos primeiros ensaios que o título terrnófilo
de algumas das águas analisadas, era superior a 50 fizemos, nos dois
últimos exames, não •SÓ as culturas com as quantidades de água apon
tadas mas também sementeira de 100 c3 de água em igual volume de
caldo.

r
A. determinação do título coll-beciler foi iniciada nos primeiros

exames pela semeadura das mesmas quantidades de água empregada na
determinação do título termófilo, usando o cal dó" lactosado a 2% nas
mesma proporções; isto é, 1O c3 para as sementeiras de 0,001 até 1O
c3 de água, ·e quantidades iguais às da água semeada para as porções
de 20, 50, e 100 c3.

Fizemos também em alguns ensaios sementeiras análogas em leite,
as quais muito embora não pudessem servir para fixar o título termo
filo, nem para ulteriormente identificar o microrganismo que o coagulou
permitiam-nos contudo apreciar o título dos germens que, analoga
mente ao coli provocam a coagulação do leite.
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Estes ensaios preparatórios serviram para restringir o isolamento
posterior do coli, às porções de água que fermentaram a lactose ou coa
gularam o leite.

Finalmente, em outros ensaios, os da última série, utilizamo-nos
apenas dos tubos de caldo que serviram para a determinação do título
termófilo, fazendo a pesquisa do coli nos tubos que pela sua turvação
após 24 horas podiam ser suspeitos de o conter .

•O isolamento ulterior do coli foi executado uniformemente pelo
método de diluição e disseminação dos germens em placas de Petri
carregadas de gelose Endo, ou fuchsina-agar Endo. precioso meio cujas
vantagens já tinhamas tido ocasião de apreciar em anteriores estudos.

A diluição foi realizada com 2 ou 3 gotas do caldo turvo (caldo
ordinário, em todos os ensaios) em 10 c3 de água esterilizada; a disse
minação foi feita espalhando com uma ansa de vidro (vareta de vidro
dobrada em ângulo recto na extremidade) uma gota desta diluição
sobre a superfície do agar-fuchsinado.

A identificação das colónias suspeitas, isto é, das coradas de ver
melho com reflexos esverdeados da fuchsina foi feita, cultivando em
agar ordinário uma dessas colónias e sujeitando-as, passadas 24 horas,
quando o desenvolvimento era exuberante, às reacções que moderna
mente definem a variedade de coli mais próxima ou em idêntica à do
intestino humano, aquela que, encontrada em certa abundância numa
água, deve fazer presumir a inquinação mais ou menos recente, por
dejectos do homem ou líquidos de sewage.

Esta identificação sujeita ainda a estudo e, por assim dizer em
plena evolução técnica, baseou-se nos seguintes caracteres e reacções
biológicas:

Exame directo. Caracteres morfológicos do coli: bacilo recto. de
extremidades arredondadas, de 1 a 5 micras de comprido por 0,4 a 0,7
micras de largura,

Deslocação pelo método de Grem-Nicolle. O bacilo não fixa o
Grarn,

Caracteres cultureis, Crescimento rápido em agar sob a forma de
polpa mole e irizada, turvação uniforme e como que emulsionada do
caldo, ausência de liquidação da gelatina, colónias amareladas e mais
tarde amarelo sujas na batata.

Reecçôes biológicas. Estas foram feitas nos sequintes meios manti
dos a 37° depois de cultivados com o bacilo suspeito: a) leite - coa-
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gulação franca, muito embora demorada nos ensaios a que submete
mos as colónias suspeitas, facto talvez devido à qual idade do leite; b)
caldo lactosado e glucosado 2% - franca fermentação; e) agar /acto
sado e tornasolado de DRIGALSKI e CONRADI (Lackmus milchzuckera
gar) as colónias vermelhas (tornasol ácido) com passagem gradual, em
volta delas, do azul do meio para o vermelho da fermentação ácida
do coli; d) Agar vermelho neutro (Neutralroth-agar de Rotberger modi
ficado por Schsffler ) -- produção de gaz reconhecível pela fractura do
bloco de agar, mudança nítida de cor para amarelo com fluorescência
verde; e) Liquido nutrosedo e glucosado de Barsiekow (Lackrnus-Nu
troseraubenzuckerlosung) - avermelhamento e coagulação do meio.

Na última série de pesquisas, feitas com a água do Mocho, e da
fonte da Avenida Serpa Pinto fizemos ainda a identificação do coli pelo
som de leite tornasolado de Petruschky (Lackmus-Moolke) que, sendo
de preparação muito difícil e muitas vezes não sequida de êxito, nos foi
obsequiosamente cedido pelo snr, Anibal Bettencourt por ocasião da
estada no Porto em serviço oficial da análise microbiológica de algumas
águas do abastecimento desta cidade; procedia da casa Kahlbaum, tida
pelos bacteriologistas como a mais competente para a preparação desse
e doutros reag.entes especiais empregadas nestas pesquisas.

Também lhe devemos o favor de nos ter fornecido um pouco de
Endo (agar fuchsinado, preparado no Real Instituto Bacteriológico
Câmara Pestan·a) o qual, como verificamos nos ensaios que ele nos
permitiu seguir, tinha a propriedade de dar realce muito notável às
colónias suspeitas de coli. Como veremos este facto tem uma certa
importância na análise da água do Mocho, pois que tendo sido negativa
a pesquisa do coli, nos ensaios anteriormente feitos nos permitiu com
parar o meio do Endo por nós preparado e que dera resultado com as
outras águas, com o meio de êxito garantido proveniente daquele Real
Instituto Bacteriolóqico.

Os diversos meios de que lançamos mão foram por nós preparados
segundo as instruções resumidas, mas nítidas, do dr. W. Kolle e
Hetsch em seu tratado de bacteriologia experirjiental (Kolle (W.) und
Hetsch (H.) - Die experimentei/e Bakterio/ogie und die lnfektions-
krenkheiten, Berlim, 1906. ••.

A análise quantitativa, isto é, a contagem das bactérias cultiváveis
em gelatina a 21-22º, foi feita nos primeiros ensaios das águas com gela
tina ordinária, segundo as normas estabelecidas por Miquel semeando
6 placas de Petri com quantidades de água variando entre 0,1 e 0,5
cent. cúbicos de água. As últimas análises desta espécie foram rea
lizadas simultâneamente por este processo e pelo método americano de
Prescott e Winslow usando da gelatina padrão preparada segundo a
fórmula destes autores e semeando quatro placas de Petri, duas com
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1 c3 da diluição a 1/20 correspondentes pois a O,1 e 0,05 c3 de água. A
contagem no primeiro método levou-se até ao décimo quinto dia
enquanto as colónias liquefacientes não impediam a continuação da
contagem.

Estes preliminares de técnica habilitam-nos a exoôr sem comentá
rios e resumidamente os resultados obtidos nas três séries de exames
bacteriológicos das três águas colhidas respecivamente para cada série
em 3 de Fevereiro, em 13 de Março e em 10 de Abril.

A colheita foi feita por nós em frascos esterilizados que se manti
veram a 0° em geleira portátil até ao momento do exame na impossi
bilidade material de executar os ensaios no local em que brotam as
águas. Entretanto não excedeu a 6 ou 8 horas o tempo que mediou
entre a colheita e o exame. Quando. esse se iniciou houve o cuidado de
agitar muito a garrafa para distribuir uniformemente os germens fazen
do-se desde lcqo as diluições precisas para 'ª determinação do título
termófilo. Eis os resultados obtidos.

t: série de ensaios

(águas colhidas às 8 h. da manhã de 3 de Fevereiro de 1907)

ÁGUA DO MOCHO

Título termófifo (levado até 50 c3 de água). - Turvaram as semea
duras com 20 e 50 c3 de água, sendo mesmo as turvações pouco caracte
rísticas, como que pulverulentas dando com o tempo lugar a uma
película de b, subtilis. Mantiveram-se sempre límpidos os demais tubos
e balões.

Título coli - O isolamento em Endo com as culturas de 20 e 50 c3

foi negativo, o que nos levou a repetir este ensaio, sem diluição. sobre
cultura de 50 c3, obtendo-se também resultado negativo. As culturas
em caldo lactosado e em leite feitas simultâneamente com as cultu-as
em caldo ordinário, não revelaram igualmente indícios de coli, visto que
nem houve fermentação do caldo nem coagulação do leite ..•.

Número dos qermens cultiváveis em qetstins a 21-22°: (método
de Miquel ). - 85 qerrnens por c3 de água dos quais trinta bactérias
lluuefacientes, 40 não liquefacientes e quinze fungos

ÁGUA DA FONTE DA SENHORA DA AJUDA

Segundo nos informaram a canalização desta água tinha sido revis
tada aproximadamente um mês antes da colheita, tendo-se procedido
então à sua limpeza.
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Título termófilo (feito até 50 c3 de água). A turvação iniciou-se em
5 c3 de água, ficando límpidos todos os tubos com porções de água
menores.

Título coli. Feita a separação nas culturas de 5, 10, 20 e 50 c3 de
água, obtiveram-se colónias suspeitas a partir de 10 c3, mas sobretudo
mais nítidas com 20 c3

A identificação das colónias de 10 e' revelou um bacilo do tipo
coli cujas reacções de fermentação eram pouco acentuadas e nas coló
nias de 20 c3 um coli correspondendo nitidamente aos caracteres de
identificação já apontados. Este número é, pois, o que deve ser tido
como definindo o título coli desta água

Número de bactérias cultiváveis em gelatina ordinária. Foram 240
germens em 1 c3, repartidos em 130 liquefacientes, 90 não liquefacientes
e 20 fungos.

ÁGUA DA AVENIDA SERPA PINTO

A mina que abastece esta fonte estava na ocasião a descoberto,
junto à nascente, em consequência de trabalhos de prolongamento desti
nados a aumentar-lhe o caudal. Como a mina estava aberta e trazia
trabalhadores, não era possível fazer uma captagem perfeita, tanto mais
achou-se que era difícil a colheita na nascente. Suspenderam-se os tra
balhos e achou-se mais conveniente colher a água para o ensaio umas
4 a 6 horas depois na fonte pública da referida avenida Serpa Pinto.
A água saiu, ainda assim, um pouco turva, e nestas condições, era de
prever que o exame a realizar não poderia servir para definir o seu
valor higiénico, pela presença estranha de elementos de .inquinação
bacteriológica.

O exame, nas péssimas condições de colheita a que aludimos, deu
os seguintes resultados:

·-Título termôtito - Turvação franca a partir de 0,05. Todos os
tubos de caldo lactosado a partir deste título apresentam fortes sinais
de fermentação. As culturas em leite, feitas simultâneamente nas mes
mas condições, todas se apresentaram coaguladas no fim de 24 a 48
horas ficando apenas estéreis as culturas de 0,001 e de 0,005 c3 em leite
e caldo lactosado.

Título co/i - Feito isoladamente das culturas de 0,05 c3, 0,1 c3

e 5 c3, em caldo, obtiveram-se colónias típicas a partir de 0,1. Estas
últimas revelaram todos os caracteres do coli.
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Número de bactérias - As placas cultivadas foram rapidamente
invadidas pela liquefacção, impossibilitante desta forma, a partir do 6.º
dia a contagem rigorosa, sobretudo das colónias de desenvolvimento
tardio. A contagem feita porém até essa altura leva-nos a calcular para
cima de 1000 qermens por c3.

Os resultados que deixamos indicados para esta última água mos
tram a sua inquinação notável que como vimos já era de prever das con
dições de ocasião em que foi colhida.

Tendo sido indicado por nós, a Câmara de Espinho, que fizesse
cessar as obras de prolongamento da mina, pelo menos com uma ante
cedência de 8 dias ao da nova colheita, procedeu-se a esta no dia 13
de Março repetindo-se nesse dia também a colheita das outras águas
já examinadas. Houve assim oportuniadde de fazer uma 2.• série de
ensaios.

Análise das águas colhidas em 13 de' Março de 1907

ÁGUA DO MOCHO

Título termófilo, levado até 100 c3 de água. Iniciou-se a turvação
na cultura de 20 c3, turvação que se acentuou com o tempo, dando lugar
a uma película superficial com clareamento do meio.

Título do coli - Feito o isolamento nas culturas de 20, 50 e de
100 c3 de água apenas estas últimas revelaram no Endo, colónias um
tanto coradas, mas sem os caracteres típicos das do coli autêntico.
O seu isolamento dá um bacilo tipo coli um tanto polimorfo e mais
grosso, coagulando o leite, fermentando francamente a lactose mas
pouco a glucose', e fornecendo com os outros meios apontados reacções
pouco características que denotam um coli adaptado ou para-coli.
As culturas em leite e caldo lactosado, feitas simultâneamente com as
do título termófilo revelaram: as lactosadas, fermentação franca com
100 c3, vestígios de fermentação com 50 c3; das de leite, apenas coagu-
lou a de 100 c3• .,.

Número dei bactérias - Foi de 62 por c3, sendo 8 bactérias liquefa
cientes, a maioria cromogéneas; 48 não liquefacientes e 6 fungos.

ÁGUA DA SENHORA DA AJUDA

Título termófilo - Iniciou-se a turvação na cultura de 5 c3, feita
com 1 c3 começou a manifestar, ao fim de 8 dias, uma turvação íeve
e incaracterística, ficando límpidos os outros tubos.
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Título coli - Feito com as culturas de 5, 20 e 50 c3 e mais tarde
com a de 1 c3 iniciou-se a aparição de colónias típicas na placa corres
pendente a 20 ·c3 de água; a de 10 c3 deu colónias um tanto suspeitas
mal cotadas, as quais isoladas não responderam como as de 20 c3 a
todas as reacções próprias do coli. nomeadamente com caldo lactosado
e leite que revelaram: as lactosadas, ausência de fermentação com 1O
e fermentação franca com as outras de ordem superior e o leite coagu
lação a partir de 20 c3•

Número de bactérias - Foram 190 os germens po·r c3, dos quais
100 liquefacientes, 70 não liquefacientes e 20 fungos.

ÁGUA DA FONTE DA AVENIDA SERPA PINTO

Título termófilo - Iniciou-se a turvação na cultura com 0,5 c3 de
água ficando límpidos os anteriores.

Título coli - Feito o isolamento nos tubos 0,5, 1, 5, 1O e 20 c3,
iniciou-se a aparição de colónias francamente suspeitas em 5 c3, apre
sentando as de c3 caracteres menos nítidos. Isolaram-se e submeteram
-se às reacções as colónias provenientes de 1, 5 e 1O c3 de água
obtendo-se com 5 c3 um coli-típico, com as de 1 c3 um para-coli de reac
ções menos francas. Os tubos de leite e caldo lactosado, cultivados
simultâneamente à determinação do título termófi/o, só revelaram indí
cios de coli a partir de 10 c3, devendo porém notar-se que não fizemos
com estes meios culturas de série tão apertada limitando-nos a cultivar
de 10 em 10 até 10 unidades, iso é, 0,01, 0,1, 1 e 10 c3 dei água.

Número de bactérias- Contaram-se 675 por c3 sendo 426 liquefa
cientes e 55 fungos.

Como o regime desta última água não estava ainda francamente
estabelecido, nem estavam ultimados os trabalhos de prolongamento e
limpeza da mina, repetimos ainda a análise bacteriológica desta última
água em 1O de Abril, executando por essa mesma ocasião nova análise
da água do Mocho de cujo grau de pureza desejávamos obter mais uma
prova. Não colhemos então nova amostra da ágúa da Senhora da Ajuda
por terem sido concordantes os resultados das duas primeiras análises
que sobre ela recaíram. Foi nesta última série de experiências que, para
o isolamento do coli. utilizamos não só o Endo por nós preparado,
mas também o que fora obtido pelo «Real Instituto Bacteriolóoco
Câmara Pestana» e a nós cedido pelo nosso amice e sábio baceriologista
director do mesmo Instituto, o snr. Dr. Aníbal Bettencourt.

ÁGUA DO MOCHO

Título termófi/o - A turvação iniciou-se em 20 c3 de água, ficando
lirnpldas todas as culturas ante-iores desta série.
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Título coli - Fei,"110o isolamento sobre as culturas de 20, 50 e 100
c3 em três espécies de Endo. um preparado na ocasião, outro mais
antigo, resto das experiências passadas, e outro cedido pelo snr.
dr. Aníbal Bettencourt; cujo resultado tivemos ocasião de apreciar,
ficaram estéreis todas as placas, sinal de ausência de coli mesmo em
100 c3 de água.

Número de bactérias - Feita simultâneamente a contagem em
gelatina padrão, pelo método americano, e em gelatina ordinária pelo
de 'Miquel, obtiveram-se pelo primeiro 50 colónias por c3 e pelo segundo
65 germens, sendo 25 liquefacientes, 25 não liquefacientes e os restan
tes 15, bolores.

ÁGUA DA AVENIDA SERPA PINTO

Título termófilo - Iniciou-se a turvação em 1 c3.

Título coli - Isoladas nas mesmas condições indicadas anterior
mente, sobre três espécies de Endo, as culturas de 1, 5, 1O e 20 c3

obtiveram-se em todas as amostras de Endo empregando colónias fran
camente suspeitas a partir de 5 c3• Na placa de um centímetro cúbico
formaram-se colónias pouco suspeitas cujo isolamento e estudo ulterior.
não demonstrou serem devidas a coli típico pois entre as suas reacções
negativas figura a ausência de fermentação e a coagulação do leite.

Número de bactérias - Foram 350 em gelatina padrão, 580 em
gelatina ordinária com o predomínio de bactérias liquefacientes. Os
resultados que acabamos de deixar exarados podem resumir-se no se
guinte quadro em que para o título termátilo damos o número corres
pondente à turvação observada no período de 24 a 36 h. e não às turva
ções ulteriores.

ÃGUA DO MOCHO AGUA DA s.- DA 1 ÃGUA DA AVENIDA SERPA
A'JUDA PINTO

Data da análise ........... 13-II-907 l 13-III·907 10-I-907 2-II-907 13-III-90"/ 2-TI-907 l13-III-907 10-IV-907
Título termófilo ......... 10 20 20 5 5 0,005 0,5 1

T!t. coli ( coli-típico \ > 50? > 100 \ -.., 100? 20 20 0,1

1

5 5
lpura-colí J 100? J ~ 10 10 - 1 1?

Num. de Bact. f rn.Miqu;'l 85 62

1
75 240

1
190 >1000

1

675
1

580
\ m. amerrc. - - 50 1 - - 1 - - 350
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Para interpretar os resultados arquivados neste quadro, necessi
tamos recordar (o que aliás seria quase desnecessário, vista a concor
dância de opiniões da maioria dos bacteriologistas) que a simples pre
sença do bacilo coli nas águas não constitui, como se julgava, até
não há muito tempo, sinal de inquinação por infiltrações nocivas. E
assim é, que, desde que ele foi encontrado na grande maioria das águas,
puras ou suspeitas de inquinação por matérias fecais ou substânciass
orgânicas em petrufacção, a tal ponto se inverteu o critério sobre a
sua significação que veio a ser considerado micróbio banal ou saprófita
muito espalhado na natureza e que, segundo alguns autores, poderia ter
sido designado por bacilo da água e não do cofon, se em vez de ser
encontrado primeiro nos produtos de origem intestinal o tivesse sido
nas águas potáveis.

Tem-se demonstrado que o habitat desse bacilo não é exclusiva
mente o intestino do homem. O Dr. Aníbal Bettencourt no seu estudo
bacteriológico das águas potáveis de Angra do Heroísmo (Archivos do
«Real Instituto Bacteríologico Gamara Pestens», t. 1 1907, p. 227) diz
que ele se encontra igualmente no aparelho diqestivo de muitos outros
mamíferos e até de peixes, e que Klein, Houston e Papasotiriu o obser
varam nos cereais, explicando assim a sua presença nos cursos de água
próximos dos vastos campos de cultura cerealífera.

Esta disseminação do coli, associada à sua notável resistência
contra os aqentes externos, facto precisamente oposto ao que se dá com
o bacilo típico, permite que ele atinja algumas áquas e aí se conserve,
de sorte que a sua presença nelas não pode, por forma alguma, justificar
é1 ideia de uma inquinação mais ou menos recente.

'Do mesmo modo que são destituídos de valor científico os resul
tados de antigas análises bacteriológicas sobre a presença do bacilo
tífico na água, pois que ulteriores estudos vieram demonstrar a sua
susceptíbilidade biológica, a facilidade com que ele desaparece nas
águas e a impossível confusão com o coli, assim também a revolução
operada na técnica da análise biológica das águtis 'e na interpretação
dos seus resultados relegou a segundo plano a condenação duma água,
fundada exclusivamente na presença do bacilo coji.

Hoje considera-se como elemento indispensável de apreciação o
doseamento do coli, isto é, o grau. de sua disseminação na água. Diver
gem, porém, os bacterioloq'stas no valor preciso desse doseamento,
como base de apreciação higiénica duma água.

Os alemães, com Petruschky, adaptaram como título de inqui
nação o número 0, 1, isto é, um bacilo coli por cada décima de c3 de
água; os americanos, à semelhança de Prescott, o número 1, isto é,
um bacilo por cada c3; os franceses, com Vincent, consideram suspeita
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a água, desde que contenha mais de 1 bacilo por c3; os ingleses, com
Parkes, menos tolerantes, dão como indicativa de começo de inquinação
a existência de um bacilo por cada 1Oc3 de água.

Mas não basta só fixar o título da presença do coli numa água;
é também necessário que ele se aproxime, tanto quanto possível, pelas
suas reacções corantes, culturais, etc., do bacilo que habita o intestino
do homem - beciius coli communis, para assim se poder afirmar a
presença de um coli ainda não adaptado às novas condições de vida
aquática, e, portanto, suspeito de ter penetrado recentemente na água
por meio de infiltrações que a inquinaram e lhe prejudicam o seu grau
de pureza biológica.

Na fixação do título coli é pois preciso ter bem em vista esta con
dição, a fim de se não considerar como coli autêntico, como ainda há
pouco se fazia, qualquer bacilo com os caracteres morfológicos ·ecoran
tes daquele e possuindo algum dos seus atributos, como a faculdade
de coagular o leite, fermentar a lactose e pouco mais.

A determinação do título termôtito, isto é, do número das bactérias
chamadas termófilas, ou cultiváveis com rapidez a 37°, constitui ainda
um precioso meio para apreciar a disseminação de bactérias habituadas,
como o coli, à vida parasitária no homem. Este título, porém, se mede
em realidade o grau de abundância de tais bactérias, não pode ser
considerado como o título coli sob tão estreitos limites, porque é indu
bitável que sendo a 'bemperaura de 37° a que é por excelência iprópria
para todos os micróbios, bem como para a grande maioria dos seres, não
é de estranhar que muitos germens, representantes restritos da flora das
águas, se dêm bem a tal temperatura.

Por isso entendemos que deve haver, sobretudo entre nós, na
apreciação higiénica duma água considerada sob o ponto de vista
dos seus elementos microbianos, uma grande prudência, já não adaptan
do os rigores dos aurores ingleses, ou mesmo os de Vincent, quando
consideram medíocre toda a água que contenha mais de um a dois
bacilos coli por 20 c3 de água, já nãÕ descendo até ao limite mínimo
dos alemães. 1 bacilo coli por 0,1 c3, ou de 100 por cada 10 e'. para se
não darem como aceitáveis águas quetalvez devessem ser condenadas.

Tendo pois em vista as considerações expostas e os resultados
exarados, nenhuma das três águas analizadas se pode considerar impura
ou inquinada, porque são baixos os seus títulos termófilos, reduzidos
às cifras coli que possuem, e pouco elevado o número de seus germens.

Esta afirmativa é de absoluta evidência para as águas das fontes
do Mocho e da Senhora da Ajuda, mormente para a primeira. que deve
ser considerada bacteriologicamente muito pura.
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Poderiam subsistir algumas dúvidas a respeito da água da Avenida
Serpa Piri,to, não só por ela se afastar bastante das duas outras pelo
númaro de germens e pelos títulos termófilo e de coli, como também
pelos ensaios que a deram muito inquinada. Mas já expusemos as con
dições excepcionalmente desfavoráveis em que a primeira captagem foi
feita. Atendendo, porém, ao facto importante da melhoria constante
consoante a colheia foi mais perfeita (o que se não daria se a água fosse
inquinada na origem); ponderando os dados fornecidos pela análise
química; considerando, enfim, os documentos bacteriológicos da
última análise pensamos que esta água, posto que colocada em terceiro
lugar, não é inquinada. O que se torna indispensável é uma vigilância
permanente e ensaios periódicos que definam ou a tendência desta
água a melhorar como levam a prever os nossos resultados, ou uma
inquinição definitiva; hipótese que aotualmente não é justificada pelos
dados analíticos que colhemos.

Com muita razão diz William Savage (The bectenotoqicel exemi
netion of supplies, 1906, p. 179) que nos extremos de pureza e de
grande poluição de uma água não há dificuldades na interpretação dos
resultados das análises bacteriológicas, mas que nem sempre é fácil
o diagnóstico para as águas de caracteres intermédios. No caso pre
sente, o tituto termófifo de 1 c3 é relativamente baixo; a dose de coli
é pequena, pois há um só bacilo por 5 c3 (ou mesmo 1O c3 se tivésse
mos operado, como é de uso, com fracções décima is de água); o total
dos germens é muito afastado do limite indicado por Miquel para as
águas impuras ou mesmo suspeitas, devendo notar-se que o caudal
da nascente não é grande, e que há um longo trajecto desde a nascente
até à fonte. Tudo isto são documentos que, considerados apenas em
si, levam a concluir que: a água em questão é potável, e não recebe
infiltrações nocivas.

Concluímos pois, sob o ponto de vista do exame microbiológico:

1.º que nenhuma das três águas de Espinho (fontes do Mocho,
da Senhora da Ajuda e da Avenida Serpa PiQtO) está actualrnsnte
inquinada;

2.º sob o ponto de vista do seu valor higiénico podem elas classi
ficar-se por ordem decrescente da sua pureza:

A da fonte do Mocho, como bacteriologicamente muito pura.

A da fonte da Senhora da Ajuda, como bacterioloqica pura.

A da Avenida Serpa Pinto, como bacteriologicamente potável.
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Conclusões

Do estudo feito precedentemente resulta que nem as condições
actuais de captagem das nascentes que abastecem Espinho nem a
observação clínica faz.em presumir que as águas que aí servem para
uso público se acham inquinadas.

Cumpre, entretanto, assegurar por uma inspecção cuidadosa,
realizada da quando em quando, o bom estado da canalização que as
con·duz às fontes onde são aproveitadas; é também conveniente sujeitar
as águas a novos exames, dentro de determinados períodos, a fim de
verificar se elas conservam sensivelmente a sua composição e pro
priedades.

Enquanto à análise química e ao exame baoteriológico agora reali
zados, eles demonstraram, em perfeita concordância:

1.0 Que as águas do abastecimento público de Espinho não estão
actualrnente inquinadas;

2.º Que todas são águas potáveis de boa qualidade;

3.º Que de todas é mais pura e fina ·a da nascente do Mocho,
seguindo-se-lhe a da fonte da Senhora da Ajuda e depois a da fonte da
Avenida Serpa Pinto.

Porto, 9 de Julho de 1907.

J.
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Para a «História das Obras de Defesa da
Povoação de Espinho»

pelo Eng.º VALENTIM A. CERDEIRA (1)

(1) Engenheiro Valentim A. Cerdeira foi professor do Instituto Industrial do
Porto e era técnico de hidráulica marítima que dirigiu durante algum tempo as obras
de defesa da praia de Espinho.
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Tanto se tem escrito já acerca deste assunto que é muito difícil
encontrar qualquer achega que amplie o muito de que está dito e
redito. No entanto, procurando bem, talvez seja possível encontrar
algum infinitamente pequeno que constitua novidade, para aqueles que
não tenham acompanhado este assunto. Pois é para estes que estas mal
notadas regras são dirigidas, 'se quiserem ter a bondade de as ler.

Só assim conseguirei satisfazer o amável convite do infatigável
director deste curioso semanário, guarda avançada da defesa dos
interesses de Espinho, e do mesmo passo, aproveitar o grato ensejo
de falar de uma obra que sempre me interessou por muitos motivos,
designadamente como técnico e cooperador modesto de alguns enge
nheiros que a ela se devotaram e nela puseram toda a sua inteligência
que era muita mer.ecida.

E, já que falo em engenheiros, seja-me perrnitído lembrar aqui o
meu querido director e saudoso Amigo, o ilustre engenheiro Francisco
Perdigão, a quem Espinho tanto deve.

Não esquecerei também os cooperadores mais modestos, como
o Francisco Faustino, esse trabalhador incansáve! que, apesar da sua
avançada idade, era um raro exemplo de tenacidade e de dedicação
pela sua terra. Há que fazer justiça a esse homem que, sem desfaleci
mentos nos coadjuvou nos trabalhos realizados, durante longos anos.

Não ficaria bem com a minha consciência se os não lembrasse
agora para os não ver caídos no esquecimento. Eles ficarão, como é
justo, ligados à História das Obras de Defesa d(!.Povoação de Espinho,
porque podem servir de exemplo a todos aqueles (dirigentes e dirigi
dos) que sejam incumbidos da continuação de tão ingrata tarefa. E,
para não alongar mais este preâmbulo, começarei, como prometi, este
resumo histórico, breve e despretensioso, por forma a que se possa
tirar dele algum ensinamento, já que a História é a mestra da vida.

Começarei, pois:

De recuados tempos o mar vinha atacando a praia de Espinho,
escavando-a rudemente, na sua faina destruidora. Era confrangedora
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;

1936- Destruição do Posto de Socorro a Náufragos pelas invasões do mar
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a desgraça duma povoação ameaçada de ruína eminente. A todos como
viam os desastres e a grandeza dos prejuízos de uma povoação inteira,
que durante anos sucessivos suportava com infinita resignação o terrível
flagelo. E assim se ia passando o tempo, sem que alguém pensasse
em acudir a tão calamitosa situação. Um dia veio, porém, em que os
clamores aflitivos da população chegaram até ao governo que, inter
vindo, encarregou a 2.• Circunscrição Hidráulica de estudar as causas
e propor o remédio de forma a evitar as consequências de tão extraor
dinário fenómeno.

Difícil e ingrata missão!

Como acertar com o remédio que todos queriam pronto e eficaz,
se nada havia que pudesse esclarecer o espírito no estudo de tão com
plexo problema?

A tradição oral era também nesta conjuntura manifes·tamente insu
ficiente. É verdade que não faltaram, como ainda hoje, as opiniões e
conselhos daqueles que sempre e em tudo se têm por avisados, mas
elementos de vulto não os havia. -E era esta a triste realidade, no ano
de 1892.

Foram, por isso, nomeadas várias Comissões com o objectivo
determinado de investigarem as causas da corrosão da praia e de indi
carem as obras de defesa a empregar para obstar à continuação da acção
devastadora do mar. Do trabalho dessas Comissões não importa ave
riguar, porque é de crer que, dada a alta categoria das pessoas que as
formavam, o problema fora meticulosa e proficientemente tratado.

É de presumir, todavia, que não houvesse unanimidade de vistas
no seu seio, a avaliar pela variedade de soluções que surgiram. E não
é de estranhar que tal acontecesse, dada a incerteza em que se vivia.

Ordenou entâo o Governo, por indicação do lnspector Geral dos
Serviços Hidráulicos, Faria e Maia, a construção de uma muralha de
revestimento assente sobre estacaria, protegida, ,po lado do mar, por
um entroncamento de blocos de 4 toneladas, construídos «in situ»,

Era como se sabe, ao tempo, director dos Serviços Fluviais no
Porto o ilustre enqenheiro João H. Von Hafe e por isso foi ele o encarre
gado de dar execução aos planos do Senhor lnspector Geral. Mas a
sua opinião divergente, já manifestada no seio da Comissão de que
faz parte, era bem contrária ao que se lhe ordenava, e em ofício dirigido
ao Engenheiro Director Geral das Obras Públicas, expunha s1ngelamente
a razão da sua divergência e por uma forma tal que ninguém ousou con
traditar.
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É possível que poucos conhecem esse ofício, e por isso, aqui dei
xamos algumas passagens dignas de serem meditadas:

«... Conquanto a rebentação do mar se produza, como aliás em
todas as partes, sensivelmente paralela à costa, a ondulação geral e
marés dominantes são as de NW e WNW. A corrente do litoral é sempre
N. S. quer na enchente quer na vasante da maré, e a sua velocidade
média é de cerca de uma milha por hora, variando para mais ou para
menos, segundo o fluxo e refluxo e a amplitude ocasional das marés.
Os ventos minantes são, como em toda a costa, do 1.0 e 4.º quadrantes.
Das circunstâncias apontadas uma há que pôr desde já em destaque
e que só por si explica o progressivo recuo da costa e a consequente
destruição daquela importante povoação: é a forte inclinação da
praia (1/10).

Hafe no seu excelente tratado sobre obras marítimas afirma que
nenhuma praia se pode conservar desde que a sua inclinação exceda
1/20. Gatto, no seu interessante relatório apresentado no último con
gresso de navegação, em S Petersburgo, considera de forte inclinação
as de Chiavari e Gegri, de 1/40, e acrescenta que .ern geral, como a
observação o comprova, as praias com tal inclinação são corroídas
naturalmente. Que a praia de Espinho com a sua excepcional inclinação
está sujeita a uma corrosão constante, é um facto observado há mais
de quarenta anos e que não sofre contestação. sabendo-se que o o recuo
médio anual é de 8 metros. A causa desta corrosão está precisamente
na fo·te inclinação natural da praia agravada pela natureza e elevado
peso específico da a-reia. Pesagens de areia seca de Espinho feitas no
Laboratório desta Direcção acusaram o peso específico de 1,58, ao
passo que a areia do norte de Leixões, que tende a avançar, apenas
pesa 1.38, e passa por peneiras de 144 malhas, €nquanto que a areia
de Espinho só passa por 64 malhas por centímetro quadrado. Em face
das circunstâncias apontadas, têm fácil explicação os factos oco-ridos
na costa de Espinho. As vagas ao rebentarem na areia, espraiam-se,
mais ou menos, conforme a força viva de que vêm animadas. Na subida,
a velocidade da água diminui proqressivamerrte: na descida, pelo con
trário, aumenta continuamente até a água chocar contra a vaga. Na
primeira fase do movimento ascensional das águas arrastam consigo
as areias superficiais que pouco a pouco, vão depositando à medida
que a velocidade inicial se vão amontoando; na descida. porém não
só essas areias como outras que lhe serviam de suporte são novamente
arrastadas para o mar pelo refluxo acelerado, sendo o arrasto favo
reoido pela desagregação das camadas motivada pelo rápido escoa
mento da água infiltrada. bem como pelo peso da areia cuja compo
nente tangencial tem um valor que não é para desprezar dada a forte
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inclinação natural da praia. As a-reias arrastadas para o mar são depois
carregadas para o Sul pela corrente do litoral, deixando, pouco a pouco, a
descoberto o leito da rocha sobre que jazem. Por este processo a
corrosão da praia de Espinho faz-se ainda que lentamente, de um modo
contínuo, dando lugar a que, quando sobrevêm as grandes maresias
coincidindo com as marés vivas, as vagas encontrando menos resis
tência atingem e escavam o sopé da escarpa que separa a praia do
solo em que as-senta a Vila.

Como essa escarpa é constituída por areia mais conglomerada
desde que lhe seja minada a base, desaba, espalhando-se a areia pela
parte superior da praia, para dentro de algum tempo ser também pasto
das vagas e desaparecer no mar.

Há a notar o facto de se produzir a corrosão somente na parte
fronteira a Espinho e numa certa extensão para norte e para Sul da
povoação, apesar da praia ser aproximadamente a mesma em toda a
costa até à embocadura do Douro. A razão desta aparente discrepância
deve atribuir-se à série de baixas e recifes que formam desde o Sul
da Granja até às proximidades da Foz do Douro e ainda para além deste
ponto, um extenso quebra-mar natural, descobrindo nas meias marés
e que serve de defesa da praia, actuando como um dos meios que
habitualmente se põem em prática para conservar artificialmente as
praias sujeitas à corrosâo. A obra que presentemente· se está construindo
em Espinho para defesa da povoação, nenhuma acção tem sobre a mar
cha das areias, e como toda ela assenta em areia que fica ao alcance
das vagas é de prever que dentro de pouco tempo, seja sub-cavada, o
que produzirá a sua imediata destruição. Para evitar esse inconve
niente e os prejuízos a que daria lugar, julgo de toda a necessidade
recorrer simultâneamente à fixação artificial das areias, da· qual implici
tamente resultará a conservação do que ainda resta da parte litoral de
Espinho» ...

•E termina: «que da obra actualmente em construção, nsd« há 1?
esperar meis que um efémer.o paliativo de difícil e dispendiosa cons
trução e de nenhum efeito sobre a conservação doaoreie».

*
* *

O engenheiro Von Hafe ilustrou o seu ofício-relatório com a
análise de diversas obras que a prática recomendava para impedir a
corrosão das praias e terminava por propor o emprego de esporões
lançados normalmente à costa. à semelhança dos molhos da F·igu·eira,
Carreiros, Leixões, Póvoa de. Varzim, Esposende e Cabedelo em Viana,
que deram aso ao avanço das praias contíguas e a um levantamento que
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chegou a atingir o coroamento de algumas dessas obras. E, desenvol
vendo a sua ideia, previa a conveniência de fazer vários esporões que
se desprenderiam dum muro de revestimento da duna, junto à povoa
ção, como aconteceu em Eastbourne, Brighton, Dieppe, etc.

Entretanto, quis o acaso que o temporal de 31 de Janeiro de 1911
fizesse destruir a muralha, deixando dela apenas uns fracos vestiq'os.
destinados, talvez providencialment€, à elucidação dos vindouros ...

Já não era lícito ter ilusões: a solução Von Hafe era a única que
se apresentava com mais probabilidades de êxito e garantia de viabili
dade; e. por portaria de 4 de Maio, foi-lhe cometido o encargo da elabo
ração do projecto definitivo das Obras de Defesa da Povoação, o qual
foi enrtregue em 5 de Agosto seguinte, tendo as obras sido iniciadas
e imediatamente por administração directa do Estado.

No decurso da sua construção foi resolvido que se começasse o
projecto do 2.º esporão trabalho de que foi incumbido o datinto enge
nheiro Camossa Pinto que dirigiu as obras naquela altura.

Não foi, pois, de ânimo leve que se optou pelo sistema de defesa
da praia, construindo esporões. Muito ao contrário, o seu emprego
proveio de um estudo atento e observação aturada. E o facto é que
a sua eficácia está hoje absolutamente comprovada. E pena foi, penso
eu, que não se tivesse segui·do o critério já confirmado pela experiência
a que ainda hoje é aconselhado pelo técnico.

E assim, corrigindo possivelmente o que se fez, melhorando ou
ampliando, se necessário for, a obra feita, poderíamos, antes de mais,
tirar melhor proveito de tudo, com apreciável benefício para a conserva
ção da praia.

'Da obra em curso nada temos que dizer e ninguém dirá que está
mal. Sou, porém, de opinião que ela deveria fazer-se depois de estar
assegurada a consolidação da praia, se o objectivo é na realidade
conservar a praia como supunha e como era esse o interesse primário.

Mas a consolidação da praia está, a meu ver, muito longe de ser
atingida. Uma dúvida acode ao meu espírito: não estaremos a caminhar
demasiadamente para o Sul? Eu digo isto, porque, confrontando as
plantas antiqas com a topografia resultante das obras, nota-se um
excessivo avanço do mar para o lado para onde essas obras se vão
implantando.

Onde encontraremos o ponto óptimo da de-fesa?

Por esta e outras razões, afigura-se-me a necessidade de novos
estudos e experiências, como as que foram feitas inicialmente, (se
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é que ainda não foram feitas). a fim de nos assegurarmos dos efeitos
do prolongamento da linha de defesa a estabelecer, Creio bem que
tudo isto se poderia fazer sem prejuízo das obras em curso, ailás
muito interessances e benéficas. Com este objectivo se projectaram em
tempo sete esporões de ensaio, em madeira, que não foram levados a
efeito, não sabemos porquê, nem importa. No entanto, é ponto de fé
que eles deveriam ser construídos para a determinação essencial das
características de defesa, no interesse da continuidade das obras já
feitas.

Estes assuntos são, na verdade, delicados e por isso mesmo é
temeridade arriscar conclusões. No seu interessante relatório apresen
tado ao Congresso Internacional de Navegação, realizado em Veneza,
em 1931, dizia o engenheiro hidráulico americano Spencer Smith:

«Ninguém conhece com precisão as causas do movimento das
areias e não se pode prever os ataques duma costa».

E numera exemplos de insucessos em diferentes portos inespera
damente assoreados, pondo em evidência as somas consideráveis para
o evitar.

De entre os maiores inconvenientes conta as perturbeçôes das cor
rentes e acumulações de areias devido à presença de um molhe ou
esporão construídos normalmente à costa. Tudo, enfim, o que já muitos
anos antes, o nosso engenheiro Von Hafe havia aconselhado, honra
lhe seja!

E é de tal maneira convincente que ainda hoje os factos se confir
mam com novas obras marítimas. Quando. há pouco. me referi ao porto
da Póvoa de Varzim, eu sublinhei propositadamente a referência. Na
verdade, o que ali se passa é a confirmação perfeita das ideias domi
nantes: o portinho de pesca desapareceu quase completamente, devido
ao assoreamento provocado pela construção d~ novo molhe.

Vou terminar. pois não quero tornar-me impertinente com aqueles
que tiveram a amabilidade de me ler. .•.

É de crer. todavia, que esses poucos esperam de mim uma opinião.

Puro engano!

De mim só há a esperar a reprodução exacta quanto possível
daquilo que ouvi aos Mestres. Opinião minha, propriamente, não tenho,
embora isso pareça muito extraordinário. O que tenho são alguns ele
mentos colhidos da observação e que seguidamente enumero:
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1.º) A conservação da praia de Espinho deve fazer-se através
dum sistema de esporões devidamente orientados em comprimento e
afastamento, tudo de harmonia com a direcção das correntes e altura
das marés;

2.º) Os actuais esporões n.0 1 e 2 devem ser prolongados até inter
ceptarem as correntes do litoral que transportam as areias;

3.º) Não deveriam ser projectados novos esporões sem um previo
ensaio com esporões de madeira implantados na praia por forma a
poder-se determinar com a possível exactidão a linha de ataque do mar.

IÉ isto que, salvo melhor opinião, se me afigura necessário para
dotarmos Espinho com uma praia livre e desembaraçada e a povoação
defendida dos ataques intempestivos do oceano.

Bibliografia- «Defesa de Espinho» n.r= 1031, 1032 e 1033 de 30 de Dezembro de
1951;6 e 13 de Janeiro de 1952.
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Nascimento e Morte de uma Associacão,
Cultural Espinhense

- O CENTRO GIL VICENTE
por FRANSCISCO AZEVEDO BRANDAO
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1 - Nascimento

O CENTRO GIL VICENTE, agremiação de beneficência, foi fundada
no dia 18 de Janeiro de 1943.

A primeira noticia de que em Espinho se estava a organizar um
Grupo de teatro para amadores, foi dada na coluna «Revista da Se
mana», assinada pelo Repórter Z», inserta no semanário «Defesa de
Espinho». Dizia a crónica a cena altura: «Espinho foi, desde, longa data,
uma terra onde muito se cultivou a arte de Talma. Quem se não recorda
do «Alegre Mocidade», mais tarde «Espinho Club». com imensa
saudade?

No «Espinho Club», velhos e novos confundiam-se no entusiasmo
e na paixão pelo teatro ... Havia bons amadores que interpretavam peças
de responsabilidade e muito boas revistas. quantas vezes presenciadas
por artistas verdadeiros ... Vem isto ao caso de se estar ensaiando,
provavelmente para ser apresentada no Teatro Al·iança uma peça escrita
por um amador(') e que por amadores vai se· representada.» (2)

Na mesma coluna, Repórter Z noticiava duas semanas depois, que
já estava constituída uma Comissão Organizadora para levar para a
frente o Teatro Amador e que essa Comissão integrava os srs. António
Andrade, António Cruz. Alexandre de Sousa Reis, Álvaro Quintas,
Álvaro Reis, Artur Pinto da Costa, Fausto N·eves (sobrinho), Francisco
Faustino, Henrique Castro, Jerónimo Reis, Jos~ Gaspar Mascarenhas,
Joaquim Fernandes da Silva, Joaquim de Sousa Reis r Mário Martins
de Almeida e Manuel Fernandes da Silva, acrescentando ainda o arti
culista que já tinha sido nomeada também unZ'a Comissão Adminis
trativa com os seguintes elementos: Presidente - Jerónimo Reis; vice
-presidene - Mário Martins de Almeida; Secretários - Álvaro Reis e
José Gaspar Mascarenhas; Tesoureiro - Francisco Faustino; Vogais -
Joaqu·im de Sousa Reis e Joaquim Fernandes da Silva. (3)

A 14 de Fevereiro o mesmo «Repórter Z», informava-nos finalmente
do nome do novo Grupo. Ao anunciar que a Comissão tinha recebido
novas adesões, como o Dr. Vasco Luís Moreira Marques, António de
Barros e maestro Fausto Neves, dizia «que houve uma ideia que se
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nos afigura muito feliz, muito adequada e que reúne todas as probabi
lidades de vingar. Intitular-se-ia «CENTRO GIL VICENTE», tendo como
sub-título «Centro Beneficente de Cultura e Divulgação da Arte Tea
tral». (4)

Mas foi a 23 de Março de 1943 que os organizadores, aderentes e
convidados se reuniram no Salão Nobre da Associação Académica de
para resolverem, definitivamente, a constituição do novo grupo.

Compareceram à reunião, entre outros, os srs. Carlos de Morais,
Fausto Neves, Alberto Barbosa, Mário Valente, Silvério Vaz e Alexandre
Canali, homens experimentados em actividades artísticas que tinham
animado Espinho, algumas décadas antes e que ali estavam para apoiar
a iniciativa deste grupo de jovens.

Presidiu à reunião o Dr. Vasco Luís Marques, secretariado por Carlos
de Morais, Mário Valente, Benjamim Dias, Alexandre Canali e Manuel
Martins Almeida. Para expor os fins da reunião falaram Jerónimo Reis
e Mário Martins de Almeida, tendo em seguida tomado da palavra
outros elementos presentes como Carlos de Morais, Mário Valente,
Álvaro Quintas, Alexandre Canali e Benjamim Dias, prometendo a sua
incondicional colaboração e apoio.

Nessa reunião ficou estabelecido que, entre outras iniciativas, se
levasse a cabo a criação de um Grupo Cénico.

A este respeito, João da Beira Mar (Carlos de Morais), na sua
secção «Prato de Sardinhas» no semanário «Defesa de Espinho», dizia:
«É de louvar a iniciativa, a todos os títulos interessantíssima e de larga
projecção moral e artística, pois os fins do «CENTRO GIL VICENTE»,
além da função beneficente que se propõe exercer com a realização de
espectáculos ou de outras diversões de carácter recreativo, terá a virtude
de educar e instruir, sabido como é que o teatro foi, é e será sempre
uma fonte de educação e de ilustração ... (5).

Por curiosidade, acrescentamos que nessa reunião inscreveram-se
no Grupo Cénico os seguintes elementos: Maria Emília Quintas, Ângela
Cardoso Lima, Isabel Ferreira de Carvalho, Maria Vitória de Carvalho
Quintas, Rosa Quintas, Amélia Quintas, Sara Jacinto, Natalina Quintas,
Maria Joaquina Coelho, Julieta Gomes de Almeida, Maria de Lurdes
Cardoso Lima, Maria Rosário Cardoso Lima e Arminda Ferreira de
Carvalho (r.).

2 - Primeira actividade

O «CENTRO GIL VICENTE» iniciou a sua actividade com uma
série de palestras subordinadas ao tema «Como nasceu o teatro em
Portugal - Gil Vicente - O Homem e a Obra».
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A primeira destas palestras realizou-se no dia 22 de Maio. no
Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Espinho e foi seu palestrante
o Dr. Vasco Luís Moreira Marques, que na altura exercia o cargo de
vice-presidente da Câmara Municipal de Espinho (1).

3 - A primeira apresentação em público - O Grande Sarau da Mise
ricórdia

A primeira apresentação em público do novo Grupo Cultural deu-se
a 1O de Junho de 1943 (8) no Teatro Aliança e foi incluída no Grande
Sarau da Misericórdia, organizado pelo professor Fausto Neves e
Almeida Cruz, que elaboraram um aliciante programa constituído por
três partes (9), tendo sido a segunda parte totalmente preenchida pela
actuação do seu Grupo Cénico que apresenou a peça «A Coroa de
Rosas», de Carlos de Morais com encenação de Ferreira da Silva.

Sobre esta primeira estreia o crítico do jornal «Defesa de Espinho»,
disse: «Algumas pessoas mais exigentes não aceitaram bem que uma das
personagens - o miúdo - falasse uma linguagem superior à sua cate
goria. É preciso não esquecermos, porém, que se trata de uma produção
em verso, onde necessariamente o espírito do poeta se reflecte, tra
tando o assunto com verdade no que respeita ao drama interior do rapa
zinho, embora a ~inguagem seja por demais douta.

Ricardo Silva revelou-se um amador teatral de recursos e Pedro
Machado, no pequeno papel de escrivão, denunciou o artista há bas
tantes anos retirado do palco.

É fácil calcular o trabalho extenuante que devia ter o ensaiador
Sr. Ferreira da Silva, para conseguir do pequeno M. Lima o efeito que
o seu trabalho produziu no palco, papel bastante ingrato para um miúdo,
inexperiente na arte de representar e cuja mentalidade não pode ainda
atingir a filosofia que encerra o papel que representou.

A peça teve o condão de emocionar a maioria da assistência que
premiou a «Coroa de Rosas» e a sua interpretação com prolongados e
quentes aplausos.

O autor e ensaiador foram chamados ao palco, recebendo as home
nagens do público.

O mobiliário da cena, muito adequado ao gabinete do «JUIZ»,foi
gentilmente cedido pela firma Alberto de Sousa Reis desta Vila» (1º).



148 ESPINHO - BOLETil\1 CULTURAL

4 - As Festas da Ajuda de 1943

Perante a falta de tempo da maioria dos membros da Comissão de
Festas de N.ª S.ª da Ajuda do ano anterior, o «CENTRO GIL VICENTE»
resolveu, nesse ano de 1943, chamar a si a responsabilidade de orga
nizar as tradicionais festas em honra de N.ª S.ª da Ajuda que eram ao
mesmo tempo as Festas da Vila.

Com início no dia 18 de Setembro e com um programa constituído
por Bandas de Música, Tourada, fogo de artifício, feira das cebolas,
arraial nocturno e aqrupamentos folclóricos, as festas prolongaram-se
por quatro dias, tendo decorrido com grande animação e farta con
co-rência. «Defesa de Espinho» no seu número de 26 de Setembro
escreve: «Está de parabéns a Comissão do Centro Gil Vicente pelo
brilhantismo que as festas da Ajuda atingiram. Em tão pouco tempo,
não era possível conseguir melhor, e o que se presenciou não foi inf er.or
aos festejos dos demais anos» (11).

5 -- O primeiro aniversário

Tudo se preparou no «CENTRO GIL VICENTE» para se comemorar
condignamente o seu primeiro aniversário que era a 18 de Janeiro.
Pela crónica de Emexis «Do Cimo da Passerelle», ficamos a saber que,
infelizmente, não fora possível fazer quaisquer festejos. As razões
são-nos apontadas pelo citado cronista: «... Sei também que o Centro
se propunha levar a efeito uma festa brilhante pela passagem do seu
primeiro aniversário, infelizmente impedido pela grave doença que
acometeu o seu vice-presidente, Mário Martins de Almeda. amigo
verdadeiro e um dos primeiros baluartes do Centro Gil Vicente.

Louvo - acrescentava o cronista - o gesto da restante Direcção,
que, em homenagem àquele incansável batalhador, deixa passar o pri
meiro un iversário em silêncio profundo ... » (1J).

6 - Os primeiros assomas de deseqreqeçêo"

Embora o C-ENTRO GIL VICENTE tivesse mostrado grande activr
dade durante o seu primeiro ano de existência, parece que isso não
chagou para contentar alguns sócios que acusaram a direcção de inacti
vidade e desinteresse, teimando em considerar o Centro extinto ou
prestes a extinguir-se.

Isto mesmo se depreende da crónica de EXEXIS, subscrita na sua
coluna «Do Cimo da Passerelle»: «É sempre com bastante mágoa que
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tenho de refarir-rne ao meio colectivo da nossa terra, e muito espacial
ao jovem Centro Gil Vicente, assassinado à traição, por meia dúzia de
associantes (?) ...

É sempre com bastante mágoa que observo o desinteresse seguido
de calúnia, por esta simpática colectividade, calúnia esta disparada
sempre por aqueles que se propuseram um dia auxiliá-lo, com um entu
siasmo «já muito conhecido», pela época feliz dos bailes servidos à
descrição e da memorável noite de S. Martinho do passado ano
da 1943» ...

E assim de boato em boato e de calúnia em calúnia, o Centro Gil
Vicente, ficou reduizdo a duas dezenas de associados criteriosos, que
confiam plenamente na vontade firme da sua Direcção, reduzida a dois
escassos fundadores, a quem a doença bateu à porta no melhor das suas
aspirações ... » (13).

Em Abril desse ano de 1944 o CENTRO GIL VICENTE tinha feito
publicar no «Defesa de Espinho», um convite a todos os associados
a comparecerem a uma reunião no dia 17, no Salão f\lobre da Acadé
mica de Esp.nho, a fim de se discutir a colabo·ação do Centro no Sarau
Anual da Santa Casa da Misericórdia a realizar no dia 10 de Junho (11).

Não sabemos se a reunião se realizou ou não, pois o «Defesa de
Espinho», que era o único jornal que se publicava em Espinho naquela
época, não se 'referiu a ela em qualquer dos seus números posteriores
à notícia da reunião.

Sabemos apenas que a parte teatral do programa do Sarau anun
eado. esteve a cargo dos «velhos ·edistintos amadores Amadeu Morais,
Cassiano Marques, Joaquim Moreira, Roberto Fernandes, Armando
Morais, Álvaro Tamagnini, António Vieira, Manuel F. da Silva e Maria
Helena Vasconcelos Tamagnini, que representaram a coméd:a «Ü
Cornissá ·io é um Jóia» (15). Sobre o CENTRO GIL VICENTE nem uma
linha, levando a supor que o grupo acabou por não poder dar qualquer
colaboração. '"'

7 - Eleição de novos Corpos Gerentes

Para sair do torpor em que se encontrava, o CENTRO reuniu-se
em Assembleia Geral, no Salão Nobre dos Bombeios V. de Espinho,
no dia 16 de Junho de 1944, a fim de eleger novos corpos gerentes.

A mesa foi presidida por Jerónimo Reis e secretariada por Mário
Martins de Almeira, Francisco Faustino, Álvaro Reis e Joaquim de
Sousa Reis.
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A lista aprovada foi a seguinte: Assembleia Geral - Presidente:
Dr. Vasco Luís; vice-presidente: Jerónimo Reis; relator: Higino Mendes.
Direcção - Pres.: Mário Martins de Almeida; vice: Miguel Oliveira Quin
tas; 1.º secretário: Luís José Dias; 2.º secretário: Álvaro Quintas: tesou
reiro: Francisco Faustino; vogais: Álvaro Reis, Joaquim de Sousa Reis e
Elísio Baptista. Conselho Fiscal - Manuel Martins de Almeida e João
Faustino. Direcção artística - Pres.: Raúl Ferreira da Silva; vice: Carlos
de Morais; secretário: Alexandre Canali; vogais: Álvaro Quintas, Américo
Patela e Artur Pinto da Costa. Comissão de Festas - Mário M. Almeida,
Francisco Faustino, Joaquim Reis, Américo Patela, Francisco Resende
e Henrique Loureiro (16).

·Com o novo elenco o CENTRO GIL VICEN"'GE abalançou-se, mais
uma vez, a tomar sobre os seus ombros a organização das Festas da
Ajuda que se realizaram. nesse ano de 17 a 25 de Setembro. com um
vasto programa constituído por bandas de música, festivais aquáticos,
tourada, arraial nocturno, festivais desportivos, etc, (11).

Do êxito das festividades é testemunha o «Defesa de Espinho»,
que nos conta: «Foram sem dúvida, as mais brilhantes dos últimos 4
ou 5 anos as Festas da Ajuda realizadas nos passados Sábado, Domingo
o S.egunda. Para isso, sem dúvida, muito contribuiu o Iactor tempo,
mas o que é certo é que a Comissão do Gil Vicente, trabalhou afanosa
mente para o bom êxito ... Está pois, de parabéns o Cent:o Gil Vicente,
pela maneira como organizou as Festas da Ajuda de 1944» (18).

8-·MORTE

Apesar deste sucesso, o Centro Gil Vicente nunca mais é falado
nas colunas do «Defesa de Espinho», nem nesse ano nem nos anos
seguintes, tudo !evando a crer que a caus~ principal desse silêncio se
deveu à doença do seu principal impulsionador e entusiasta, Mário
Martins de Almeida que o impediu de dar.._a sua colaboração e dina
mismo ao Grupo que tinha ajudado a fundar.

A sua morte ocorrida em Fevereiro de 1946, veio concerteza, frustrar
quaisquer esperanças de revitalização de um Grupo Cultural, que durante
pouco mais de um ano, mercê da sua dinâmica actividade, parecia vir
a impor-se como instituição de recreio e cultura apostada na divulgação
do teatro.

Assim não quiz o destino nem a vontade dos homens.
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NOTAS

(') ~CARLOS DE MORAIS - «Coroa de Rosas». Foi publicada ultimamente no «Espinho
- Boletim Cultural», n.0 3, Vol. I, 1979.

(') - «Defesa de Espinho», n .v 564, de 17 de Janeiro de 1943.
(3) - «Defesa de Espinho», n.» 566, de 31 de Janeiro de 1943.
(4) - «Defesa de Espinho», n.v 568, de 14 de Fevereiro de 1943.
(') - «Defesa de Espinho», n.» 574, de 28 de Março de 1943.
('J - «Defesa de Espinho», •n.0 575, de 4 de Abril de 1943.
(õ) - «Defesa de Espinho», n.> 583, de 30 de Maio de 1943.
(') - «Defesa de Espinho», n.v 584, de 6 de Junho de 194:~.
(") - O programa foi o seguinte: I Parte - Música de concerto (orquestra constituída
por 45 professores): 1 - Guerreiro e Monge - 1.• audição (ode a Nuno Alvares Pereira).
Almeida Cruz. Filho; 2 -A Escrava do Sultão (1.• audição) - In.termezzo da Suite de
Bailados «No Oriente, Almeida Cruz, F'ílho ; 3 - Alpmitó - Serenata Zingara ·- 1.• audição,
Cruz, Filho: (Solo de violino pelo prof. Henrique Barbosa com acompanhamento de orques
tra; 4 - Costa Verde - Selecção de operetas, Fausto Neves; 5 - No Pinhal da Idanha -
Prelúdio dedicado a Espinho, Almeida Cruz Filho; 6- Praia de Espinho - Marcha Triun
fal, Fuusto Neves. Direcção do Professor Compositor Almeida Cruz Filho.

II Parte - O episódio dramático cm 1 acto - A COROA DE ROSAS - original do
dist into poeta Carlos de Morais desempenhado por elementos do Centro Gil Vicente e com
a seguinte distribuição: Juiz - Ricardo Silva; escrivão - Pedro. :Vlachado C. Branco;
garo;o - Manuel Lima. Encenação do professor Ferreira da Silva. Direcção do Palco e
contra-regra - A Canali. III Parte - Solos e Coros com acompanhamento de Orquestra.
l - H.egina Coéli. Aleluia (coros mtat os j . Fausto Neves; 2 - Chegou a Primavera, Fausto
Neves (pela senhorinha Maria Joana Ferreira Alves, poesia de Alberto' Barbosa (Béka);
3 - Concerto de violino - O. Riending, (pelo menino Carlos Alberto R. da F'unte, dn
curso do Prof. Alberto Pimenta); ao piano Mário Alberto Neves; 4 - Ainda Não - Can
ção, Fausto Neves (pela senhorinha Maria Joana Ferreira Alves, poesia de Alberto
Barbosa (Bika); 5 - Gondollera - W. H. Irique. Solo de violoncelo pela menina Maria
Amélia Oliveira Ramos, do curso da Prof. Lionilde Moreira Sá e Costa); ao piano: Mar-ín
::.:élia Oliveira Ramos : 6 - Espinho - Canção Reg iorial , Almeida Cruz; Filho (coro.s
mistos e Orquestra); poesia de Stélio Gil: 7 - Praia de Espinho, - Marcha Triunfante
(coros mistos e orquestra), poesia de Carlos de Morais. Direcção de Fausto Neves. Direcção
de coros de Mário Neves. (in «Defesa de Espinho», n.v 584, de 6 de Junho de 1943).
('") -- «Defesa de Espinho», n. 0 586, de 2{)de Junho de 1943.
('1) - «Defesa de Espinho», n.0 600, de 26 de Setembro de 1943.
(") - «Defesa de Espinho», n.» 618, de 30 de Janeiro de 1944,
(13) - «Defesa de Espinho», n.« 633, de 14 de Maio de 1944.
(H - Defesa de Espinho, n.« 629. de 16 de Abril de 1944.
(1 o) - «Defesa de Espinho», n.v 636, de 4 de Junho de 1944.
(rn) - «Defesa de Espinho», n.v 641, de 9 de Julho de 1944.
(11) - «Defesa de Espinho». n.« 649, de 3 de Setembro de 1.,tl44.
(1 s) - «Defesa de Espinho», n ,0 653, de 1 de Outubro de 1944.
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EL VERANEO EN PORTUGAL EN 1916
por D. PEDRO GAZAPO

.!

.,.

Série de Crónicas sobre a «Praia de Espinho» publicadas no Jornal «La Coalicion»,
de Badajoz. da autoria de D. Pedro Gazapo. assíduo frequentador da nossa praia, nos
pr incípios rio Século XX, e reproduzidas na «Gazeta de Espinho».
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ESPINHO

Decididos a consagrar alguna de nuestras crónicas ai veraneo dei
Pais vecino. condenable olvido sería si no hicieramos especial mención
de la hermosa y simpática playa dei Litoral Lusitano que sirva de
epigrafe a estas lineas.

Expresando nuestra sincera opin.ón respecto a las relevantes
condiciones de la tierra portuguesa, para evitar los asombrosos calores
de nuestra, en estio. inhumana, cruel Extremadura, el recuerdo de
Espinho se impone, es imperioso que esta playa dei Atlantico, sita ai
Norte de Portugal, por alturista y por buena, por hospitalaria y carifíosa
con todos sus huéspedes y de manera singular con los espafioles. bien
ganado tiene calificado homenaje, especial tributo de admiración y
respeto.

De la forma exquisita y delicada como se desviven todos los habi
tantes de Espinho, sin distinguir de clases ni alcurnies. para agasajar y
ser qratos a la Colonia veraniega espafiola, cuanto pudiera decir el
autor ·de estas líneas, que fué muchos afíos asíduo concurrente y devoto
entusiasta de tan lindo punto de la Costa! Pero no demos quebrante
à la retórica ni forcemos el encornio, que es 'el nunca bien ponderado
Espinho excelente lugar de bafíos cuyass bellissirnas y no vulgares
condicionas, ellas solo se alaban. no es menester alabarlas, y quén
sabe si con nuestros deficientes elogios y torpes exaltaciones correría
mos el riesgo de hacerle desrnecer. Lisa y llanamente sin empalagosos
perfiles literarios, enumeremos epigrafiándolos, lgs más salientes danes
de tan predilecto retiro veraniego.

És saudable Espinho?

Teniendo a su lado un tan poderoso y activo desinfectante. un
elemento de tal virtud purificadora, cual es el mar de Costa sin la nociva
mezela de las sospechosas aguas de las desembocaduras de los rios,
no es da extrafíar ni debe maravilhamos que Espinho sea portento de
salud, un sitio escogido donde las enfermedades contagiosas y epidé
micas, si llegan a iniciarse, ni arraigan ni causan estragos.
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EI pintoresco Espinho es sano, saníssimo, no cede a ninguna otra
playa su puesto de honor; y hablen por nosotros los incontables jóvenes
de ambos sexos, los innúmeros ninas que alli negam todos los anos
desmedrados, anémicos, pobres de glóbulos, rojos, y tras una tempo
rada que debiera ser más larga que lo acostumbrado por la colónia espa
riola, a su tierra vuelven fuertes, vigososos y con sobradas reservas
orgánicas para defenderse de todos los gérmenes patógenos, y mui
especialmente de ese monstruo que es azoto de la humanidad y que
para sus victimas elige, casi siempre lo más querido, lo más adorable,
la ensofiadora juventud.

Aguas potables

Por desdicha, las de superior calidad no abundan en aquella
atrayente playa, mas para las necesidades de la población, cuenta com
una famosa fuente llamada do Mocho, que es un primor de pureza,
diafanidade y buen gusto. Es sensible que no se estudie la manera
de enriquecer tan precioso alumbramiento, porque Espinho, que en
tiempos no fué ni Concejo y si un aldeia aneja a Vila da Feira, por
derecho proprio y merced a sus dotes naturales que pudieran servir de
ejemplo y emulación ai hombre, está indicado para ser en no remota
época una de ias más importantes ciudades dei norte portugués. La
notable playa crece y crece a paso de gigante, y es extraordinario
el número de casas que todos los anos se construyen Quien deje de
pasar algún tiempo sin ir a Espinho, como a nosotros por desgracia nos
aconteció, ai volver no le conoce y le causa qratissima impresión su
constante progreso y adelante.

Subsistencias y eloiemiento

A los baíiistas que hayan visitado otras playas de Portugal y
Espaíia, vivien·do con independencia en casas particulares, sim duda ha
de complacerles ele prscio moderado de las moradias que se alquilan
en Espinho, tanto más cuanto que se arriendan provistas de casi
todos los rnuebles y enseres precisos para_la temporada veraniega.

Por lo que hace relación a los articulas de primem necesidad,
hábida cuente de los precios alarmantes qÚe ha tiempo alcanzan, y, en
particular desde que surgió esa infausta guerra, baldón y oprobio dei
mundo entero, en Espinho as muy razonable el precio de todos los
géneros alirnenticios. contando ai mes con bien surtidos mercados
donde pueden proverse los baíiistas de la mayor parte de las cosas
necesarias ai humano sustento. En la mentada playa, se come barato,
relativamene, y aquellos huéspedes que dispongan de medias econó
micos y no quieran preocupasse de los enojosos menesteres dei hogar,
por fortuna disponen de alguns hoteles de primer arder (Chinês, Par
ticular, Beira Alta, Grande Hotel de Espinho) y entre ellos, uno, el
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Baixa Bspinhense: o Teatro Avenida, o Hotel Bragançae o Café Chinês (1910)
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antiguo Hotel Braganza, que ocupa el mejor edifício de la playa. en
el sítio más solicitado, con fachada a las dos calles principales, a
cuarenta metros de la estación férrea y con vistas a la linea y ai mar.
Una tonteria es el de Braganza, que tiene adernás para nuestros paisa
nas le inepraciable ventaja ser su duefio un espafiol, D. António
Fernandez· hijo de una distinquida familia extremefia.

D. Antonio Fernandez, que por ser irreductible en sus ideales
políticos. mantenidos sin desmayo ni desaliento y a costa de todo
linaje de sacrificios y con una lealtad y consecuencia sin discusión
merecedores de alabanza, pero en nuestro sentir, dignas de otros
empenas; don Antonio Fernandez, repetimos, sin renunciar ai fuero
pátrio, por rigor de las circunstancias, por designio de la suerte, que en
esta no cabe, duda le fué propicia, tuvo el feliz acierto de fijar sua
residencia en Espinho, y alli, en aquella risuefia playa que por senti
mientos de justicia enaltecemos, ol encontrarán los espafioles mos
trando plausible interés por cornplacelos y orientarias. En sínteses,
D. António Fernandez es el angel bueno, la Providencia, valga la frase,
de los espafioles que visiten Espinho

Distraciones y recreos

Los hay en cantidade y variedad, cua! en todas las playas my con
corridas y elegantes, y ai afecto, no falta una Assamblé centro de las
personas más distinguidas y cultas de la colonia en la que todas las
noches se hace musica y se baila y con frecuencia se organizan bri
llantes matinées y esplendidos conciertos. Con determinados fines, tam
bién existen unas circulas llamados Casinos, bien decorados, bien ser
vidos, com especial confort y en los cuales actuan por tarde y noche
sextetos de afamados profesores portugueses y espafiolos, donde han
1ucido artistas tan preclaros como el prestigioso Hierra, el reputado
Francês y el notabilisimo violoncelista Casais.

Para espacimiento de los bafiistas tiene:a sua vez Espinho un regular
Teatro; un salão cinematográfico, cuya empresa no ahorra medias
ni gastos para exhibir las más celebradas peliculas; diferentes buenos
cafés y una no despreciabre plaza de toros, donde todas las temporadas
se dan seis o siete corridas a la moda dei país y en la que· tornan parte
toreros de aquende e allende de la frontera. Constetuye uno de los más
higiénicos y recomendables esparcimientos de la playa mencionada las
excursiones a pé o en burro, en coche, automovel o tren, a sus pintores
cos contornos, en los que existen sorprendentes bosques de esbeltos
y afiosos pinos que, llegando ya ai mismo pueblo. son gala e orqulho
de aquelles campos de bendición que disipan las nostalgias y alegran
el vivir.
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Para realizar los citados festejos y otros muchos que se organizan
con motivo de las renombradas fiestas de Septembre nímbrase todos los
arios una comision compuesta de jóvens que pertencen a la élite de
Espinho y su colonia balnearia,

Posicion geográfica

De perlas. Ni soriada para los que quieren alternar el vivir plácido
y gratamente patriarcal de las playas con el activo. acidentado, bulli
cioso de las grandes urbes. Hállase Espinho, que es cabeza de la linea
férrea Vale de Vouga, que hoy !lega a Viseu, a cinco minutos de la
Granja, exparaje regio, antigua playa que se asfixia en ambiente aris
tocrático; a cinco horas de Lisboa, capital dei pueblo hermano que por
su repurtación y excepcionabless méritos, por su alto :eliéve excusa
todo lauro, y a treinta minutos do Porto, rica ciudad dei Norte, trabaja
dora, de prodigiosa actividad mercanil, situada en la elevada margen
derecha dei rio Dueto y que vista desde ais alturas de la opuesta, y
muy serialadamente de noche, ofrece un maravilhoso espectáculo,
una fantástica y sugastiva ilusión.

Estas dos rnaqnificas poblaciones, que bien merecen las molestias
de ser visitadas, se comunican diariamente y por via doble por unos
cuantos trens, muchos, y algunos de ellos de lujo y tan rápidos que a
pesar de distar una capital de otra 343 kilórnetros. se puede reqresar
en el mismo dia ai punto de partida, después de quatro horas de des
canso.

También está cerca de 'Espinho, en dirección ai Sul, siendo cómodo
y económico el viaje, Busssco, ingente montaria de histórico abolengo,
deliciosa estancia de veraneo, de amenos paisajes, rodeada de soberbios
jardines, de exhuberantes y portentosas bosques en los que dominan,
saneando y perfumando el ambiente, ricos ejemplares de la familia de
las coníferas y corpolentos y seculares árbores de distintas esoecies.
Busseco, que cuenta con un hotel suntuoso y arrogante, es en sitio de
envidiable grandiosidad, sublime, la joya digna de ser cantada y enal
tecida por plumas más ágiles que la torpe nuestra.

Y si por la parte dei mediodia tenemos a Busseco, por la Sptentrio
nal nos encontramos el Bom Jesus de Braga, magestuoso Santuario,
como el Bussaco interesante estival retiro, circundado de maravilhosos
jardines y lagos de ensuerio que en realidad embelesan, enclavado
en las curnbres de altas sierras, desde donde se divisan rientes vales
subjugadores panoramas y la por accidentada sedutora provincia Trás
-os-Montes y la insigne ciudad de Braga la antingua Brácara Augusta,
cuya iglesia, con la de tarragona, pleiteia a Toledo la primacia de los
arzobispados peninsulares
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Bussaco y Bom Jesus, con Sintra, Mafra y Batalha· son cinco iuga
res de importancia suma que dan realce à la nacion vecina y que para
si quisieram esos paises de fama mundial y que por artes de bien
organizada prnpaganda, rnerced ai reclamo y perspicaz visión de sus
clases directoras. logran atraer ai cândido, fácil y apetecido turismo.
Pero eso no va con Esparia y Portugal,, portento de artisticas monumen-

tales riquezas y prodigios naturales que adrniran, pasman y son la envi
dia de nuestro huéspedes; eso no reza con estas dos resignados é infe
lices pueblos, devorados por musulmana pereza, por árabe desidia y
victimas de inauditos crirninales abandonos; eso no es para estos dos
paisesherma nos, de ciclo incomparable, de tirra fecunda y caballeresca
hidalguia, que viven dei pesado, de la tradición, de las paginas de su
~iloriosa historia, algunas de ellas, cuentos y leyendas para recreo de
chicos.

Y evidente, los dos pueblos de lberia están en la infancia de su
progreso.

Aspecto urbano

Tuvo esta población en sus primitivos tiempos, cuando ai terminar
la temporada veranieqa quedaba deshabitada y triste, unas cuantas
calles, plazas y plazuelas de pésimas cond'ciones hqién'cas y de mé
ritos arquitectónicos deporables. Pero el mar· el bravo mar de aquellas
costas, con sus ímpetus feroces, con sus bruscas acometidas, consti
tuyendose en comisión de ornato, hoy se lleva unos predios, mariana
otros, y después ·el resto, hasta arrastrar en sus imponentes y encrespa
das olas todo el ropinho antiguo desmedrado y sucio,

Allá en el fondo dei Oceano y acompariado de las lágrimas de los
desvalidos que perdieron sus pobres moradas, yace Espinho el viejo,
debía perecer y pereció, Más acá, hacia tierra, lungendo de las caricias
el radicional el venerando, eso si, pero qu"e reclamaba sepultura que
dei monstruoso. surge un Espinho nuevo, esplêndido, obsesionante, que
pide, que demanda vida, protección y amparo de todos sushijos.

En la actulidad Espinho es un pueblo hermoso, de calles regular
mente alienadas, limpias y de racional orientación, que animan los incon
tables trenes que cruzándolo de Norte a Sul, o viceversa, por él pasan,
produciendo hondo reqoci]o. EI Espinho de hoy es de moderna cons
trucción, ganoso, de mejoramiento y ávido de nobilíssima lucha con
ias playas que le disputan el preeminente lugar que por derecho le
corresponde en el litoral lusitano.
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Rua do Cruzeiro (1903)

:
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Clima

Hagamos alto. Hemos !legado a la cualidad que es timbre, diploma
y notorio privilegio de la playa de Espinho. EI clima es su divisa, su
insignia de honra y sin riesgo de que nadia nos desmienta, podemos
decir que en toda la costa occidental dei continente europeo, no hay
punto que le aventaje, ni siquiera le iguale a este respecto.

Que es atrevida, apasionada e hiperbólica esta afirmação? Vamos
a verlo. Ambiente apacible, amoroso y no muy húmedo por las noches;
y suaves brisas de inmaculada pureza por el dia; auras perfumadas por
el aroma de millares de pinos, de ese árbol piadoso y bienhechor que
mana esencias, de ese árbol que tan benéfica acción ejerce en organis
mos débiles y azotados, de ese árbol en fin, que tan saludablemente
influyes en las quebrantadas vias respiratorias y que a semejanza dei
sándalo embalsama el hacha que lo corta; esa es una de las caracte
risticas de Espinho.

Su incomparable temperatura, que no pasa ordinariamente de 26
grados la máxima y 14 la mínima, y que nos hace perder la noción
dei verano, esa es tambien una de las singularidades de nuestra dilecta
playa, en la que lo mismo cuando se viene en verano por la parte
dei Sur quepor la dei Norte, de improviso se nota ai aproxirnarse a
ella, una reparadora sensación de envidiable frescura que nos hace pro
ferir: Que fenómeno es éste? Esto es ideal!

En el órden climatológico no tiene cornpetencia Espinho y es necio
litigarle esta codiciada prerrogativa. Pod·á haber en Portugal playas,
no lo dudamos. Figueira da Foz, por ejemplo, que por moda, por puro
snovisrno o porque disfruta de más decidido favor dei Estado y de
las Compaíiias Ferrocarriles, sean más concurridas, más renornbradas:
pero que superen. qué décimos superen? que pueden comparasse a
Espinho, en punto a condiciones atmosféricas, eso no podrá susten
tado nadie que haya visitado las costas portqquesas y que de severo e
imparcial se precie. •

Cuentam que la cabeza de Jano, precursora de los políticos vena
les de nuestra terra y de todos los países que en el mundo son y han
sido, tuvo dos caras, y como a Espinho la vulgar imitación, su colonia
balnearia no tinene dos caras, tine tres: tres son sus fases, tres sus
aspecto. y b.en sefialados en verdad.

En el mes de Agosto, principios de temporada, domina la colonia
espaíiola; el idioma de Cervantes, vigoroso· expresivo y enérgico, aleqra
por la maíiana aquella extensa playa de suaves y finíssimas arenas, y
por la tarde y noche, nuestras fascinadoras y joviales paisanistas, con
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los fulgores de su mirar y su chana desenfadada, jugosa y fresca, per
fuman el ambiente, animan y dan vida a las amplias ruas de Serpa
Pinto y Bandeira Coelho y a los circulas de recreos.

EI el rnes de Septiernbre y primeros dias de Octubre, segundo
período, ya es raro oir hablar el castellano: la distinguida colonia portu
guesa impera, y el dulce, armonioso y rítmico idioma dei inmortal
Camoens es el que por todas partes se oye, siendo ornato y preses de
aquellas espaciosas vias, las encantadoras y angelicales meninas lusi
tanas que en atrayentes hechozos y en dotes de belleza (ríndanos lo
evidente, no seamos apasionados) en nada desmereceu de nuestras
espirituales compatriotas. Poderá haber, no lo dudamos, entre las jóvenes

espafiolas y portuguesas, no siendo muy fácil discernilos, otros hábitos
y orientaciones de social conducta, distintas modalidades de carácter
y educacion; pero en lo que alude a fermeniles atractivos y físicos
danes no existen, no pueden existir visibles diferencias, rnanifiestos
rasgos divisarias.

Y es lógico, y es natural, viviendo los dos pueblos neolatinos en la
misma Peninsula, bajo el mismo cielo y casi en las mismas latitudes,
con historia, origen y abolengo comunes; separados por una frontera
de más de 500 Kilómetrns, en su mayor parte seca; manteniendo, pese
a las funestas aduanas, valioso y constante cambio de productos:
cornunicándose por cinco vias férreas; con cuatro rios de los seis
más caudalosos de la península que nacen en domínios espafioles y
mueren en las costas lusitanas y que, en lo porvenir, pregonando
punibles abandonos y negligencias dei pasado y dei presente, serán
cuatro vias oluviales que fomenten el comercio y fertilicen los campos
de los dos pueblos hermanos; consagrando todos los dias el estrecho
vinculo dei matrimonio la union de espafiolas con portugueses y portu
guesas con espafioles, qué de extraiio tiene, o dicho en otra forma,
qué principio étnico abonar quede que la mujer de lberia, en lo que
relacion han a la pureza de lineas y en punto a juveniles perfecciones,
no sea absolutamente iderrtica? Ni física ni psicológicamente cabe
diversidad en lo que Dias y Naturaleza quisieran hacer iguales.

Y perdonando la digresion, a nuestra colonia de Espinho tornemos.
En los últimos dias de Octubre y todo el mes de Noviernbre. fin de la
época, la sencilla honrada y laboriosa gente de campo de aquellos
contornos, terminada la recoleccion, a tomar banas, descansar y re
crease va a su simpático y sugestivo Espinho. Y hemos de hacer notar,
por ser de justicia, que las jóvenes campesinas de aquel lusitano rincon,
en su mayoria, claro está; por su port€ y por su tipo no denuncian lo
penoso de sus labores, lo áspero de sus faenas, y a despacho de su
rústico vivir y de padecer los rigores dei ciclo y las inclemencias de la
tierra, aquellas subingantes mozas ostentan en sua lozanas y frescas
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fisionomias, correcion de líneas, matices de salud. S. fuera lícito a nues
tra edad y no irnplase desacato a las canas diríamos que entre las
garridas aldeanas de aquelles lugares las hay muy guapas, superiores.

Beiieros

Si otras prendas que la afabilidade sin rebajamiento, la solicitud
sin urnillacion y el afán de cornplacer sin servilismo no tuviesen los
baíieros de Espinho, más no habian de precisar, por cierto, para gran
jearse las simpatias y pública estimacion. Pero son más que todo ésto,
son bien educados· sin refinarnientos improprias de su penoso vivir;
diligentes, noblotes, leales y desprendidos, pues con la misma solicitud
y iguales anhelos prestan ellos sus eficaces servicios a la sencilla
labradora de la provincia de Cáceres, que se baje de un coche de
tercera y as exhibe con su paíiuelo de talle atado a la cintu-a. que a la
distinguida seíiorita tocada de rico sombrero y de lujoso vestido, que
desciende de un coche de prirnera clase.

Y es delicioso ver aquellos camaradas dei Atlántico, realizando
supremos esfuerzos por chapurrear el castellano y hace-ss comprender
de la colonia espafiola. a la que sin desvios ni desdenes que molestar
pudieran a la portuguesa, sin estimulo de pordioseo, sin deqradarse,
sirven con amor, con ferviente entusiasmo, querendo obviar todos los
obstáculos y allanar todas las dificultades. No pasen cuidado los espa
iioles que vayan a Espinho. y sin reservas é incondicionalmente conficnse
a sus bafieros. en la certeza de que nada ha de faltarles y a cuando
precisen han de estar atentos. EI baiiero de Espinho as el mejor cice
rone de su querida playa. Facilita el alquiler de casas, transporta de la
estacion y despacha en la Aduana los equipajes; indica desinteresada
mente dónd pueden adquirirse los articulas de primera necesidad y
todo lo que le fuere indispensable a sus feligreses. EI baíiero de
Espinho de su profesion un culto y brinda a sua clientela el home
naje de sus honrados e buenos oficias.

Pescadores

Desventurada y sufrida clase que en tierra lucha con el hambre
y en el mar con la muerte!

Desdichada gente que a pecha descubierto y sin muestras de
temor desafia las iras dei Oceano y vive, si aquello es vivir, en inmun
dos tugurios, en repugnantes y asquerosos aposentos que remedan
establo de anirnales, cubiles de fieras. lnfelices que a pesar de improbo
y penoso trabajo- tras riesqos inmine-ntes, no alcanzan en muchas oca
siones llevar a su desvalido hogar el diario sustento y a la playa re
gresan tristes, desolados por los desdenes dei feroz Atlántico que,
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Pescadoresde Espinho a varar o barco dia Campanhana praia
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hosco, hurarío y despiadado, y a veces brutal, se complace, cuando
no en darles un zarpazo que los hunda en el abismo, en naqarles sus
favores, su codiciada y exquisita pesca

Que dignos de compasión y lástima son los pobres pescadores de
Espinho! A caridad mueven aquellos hombres serios, displicentes, de
color bronceado, curtidos por las brisas marinas, de mirar hondo y
escrutador, cual si siempre estuviesen explorando el fondo dei mar
que acaso será su tumba y que fácilmente guardará sus mortales des
pojos. Piedad inspiran aquellos luchadores infatigables que en duelo
constante con las encrespadas olas, si por ventura la sue te les fuere
propicia, rara avis, prnporcionan a la colonia veraniega uno de los
recreos más deliciosos y festivos y que por su singularidad, párrafo
aparte merece.

Presenciar en la playa de nuestros amores el arrastre de las redes
cuando el copo ó gran bolsa en que acaban viene rebosante, apoplético
de sardinas, regosija, en un primor· un encanto, no solo por lo pinto
resco y agradable dei espectáculo. no solo por los hermosos cambian
tes que produce el saltar dei sabroso pez, que en la agonia puqna por su
libertud, sino por ser testigo dei nobre contento de la profunda erno
ción que se advierte en las rudas fisonomias de los cuitados pescado
res, que un dia por acaso vieron colmados sus vehernentas afanes, sus
legitimas deseos. Siquiera los procedimientos sean algo primitivos, no
cabe duda que es inefable solaz la escena de la salida de las redes,
si estas en buen hora vienen repletas de la democrática y popular
sardina: de ese pescado que su abundancia es causa de rnenosp ecio:
de ese pescado apetitoso que, si algun dia !legara a escasear, y isto
pudiera acontecer en breve, en las mesas de los magnantes tendria el
sitio preeminente que por su selecto paladar le corresponde.

No fuera la caractensnca de estas crónicas el conc-etar cuanto
saa posible el estudio de los temas que contiene, y de seguro consa
graríamos a los desvalidos pescadores de tan apreciada playa la extensa
disertación que sus desdichas piden. EI pescador de aquel celebrado
punto de la occidental costa europea, que- en las mortales horas que
duran sus arriesgadas y crueles faenas, en tierra queda en sus dendos
y amigos impacientes, poseidos de la rnayor ans.edad y pidendo JI
ciclo que los libre y ampare de las acometidas y brusquedades dei
Oceano, es evidente que, sin regateo, debiera ser objeto de especial
y generosa protección. hábida mente deque pescadores fueran sin
disputa, los primeros pobladores de Espinho; pescadores, s·in duda, los
que fundaron tan amena estación canicular.

Pueblo

Como ya dejado registrado en uno de nuestros articulas anteriores,
el antiguo Espinho, el relativamente viejo y caduco Espinho, ai terminar
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la época balnearia quedaba deshabitado, desierto e triste. Algunos
barieros. muy pocos pescadores, contados industriales y comerciantes
que en su mayoria y por imperio de las circunstancias suspendian sus
negocios, tales eran los que aburridos y desesperados y viviendo como
en un destierro, pasaban en el tradicional Espinho los meses de invierno
y primavera. Qué capitalisima desemejanza entre el Espinho de ayer,
que pudieramos llarnar histórico y que no tenia más vida que la
transitoria de la aleqre y fecunda época balnear, y el actual que cuenta
iJ la sazón con numerosos y calificados vecinos que alli fijaron defini
tivamente su residencia! Que antitesis tan enorme entre el antiguo
Espinho y el Espinho contemporaneo!

A causa de sus méritos inconcusos, gracias ao abnegado esfuerzo
de rnuchos de sus calificados moradores y rnerced la colaboración de
la pródiga Naturaleza que a manos llenas derramara sus benefícios en
aquel poético lugar, la funesta desolación y el silencio de rnuerte que
con Espinho era desde Diciembre a Julio, trocaronse en estos meses
de temporal ausencia de la colonia, en el vivir plácido de un pueblo
con licitas expansrones. floreciente, moderno· capacitado, con exis
tencia propia e suficientes recursos económicos para subvenir con
holgura a todos los requirimientos locales e demandas de su constante
progreso.

La que antafio fué indigente y rnezquinha adeuela, es hoy un pueblo
que mejor no conocernos en toda la costa portuguesa; un pueblo con
prerrogativas de ciudade, en el que hay calles espaciosas, rectas, lim
pias y con higiénica orientación y en el que con absoluta libertad
estética, o en otra forma más gráfica dicho, con anárquico estilo arqui
tectónico, se alzan predios confortables de no mal aspecto exterior y
adecuados a la envidiable temperatura y tibio ambiente de la nunca
Bien poderada playa. Es decir, la nueva carta geográfica de Espinho y
urbana prosperidad, simultáneas son de cambio extraordinario, radi
calisirno. que em menos de veinte aiíos ha disfrutado aquel tentador
y simpático rincón.

Una fábrica de luz eléctrica bajo la directión dei snr. D. Juan
Sabadia Ruiz y myas bondandes pregonan el publico y particular alum
brado y de manera especialisima los potentes y multiples arcos voltai
cos que iluminan y son gloria de aquellas gran·des avenidas que, vistas
ai paso de los trenes, producen maravilloso efe.cto, grata impresión;
una banda de musica, cine, teatro, cafés y hoteles abiertos y concurri
dos todo el aiío e una esquadra de bomberos que con justo harian
suya muchas capitales de provincia, éxitos son en el orden material
que honran ai puebblo que hubo la dicha de alcanzarlos.
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Tres o cuatro Iarmacias- otros tantos medicas, clinicos reputa
disimos; un edificio «ad hoc» destinado a escuelas de ambos sexos
dirigidas por insignes pedagogos; un bien dotado colegio de ninas.
rectorado por ai ilustre professora Madame Pousada, establecido en
magnifico chalet de su propriedad y ... subirbios de la población ... un
periódico, la «Gazeta de Espinho», superiormente editado e mejor
escrito, baja la dirección dei prestigioso Doctor Sr. Pinto Coelho,
signos son de cultura que dignifican y enaltecen y su desvian de la
linea vulgar.

Beneméritos deben ser de Espinho y bien zanado tienen tributo
de respeto y gratitud aquellos que con entusiasmo y denuedo gestio
naron y han logrado la ansiada redención, la ambicionada indepen
dencia de la lusitana playa. Apenas se concibe renovación más por
ten·tosa resurgir tan sorpendente, que no es labor llana y sencilla
converti; la sumisa aldeia que fué tributaria de V.la da Feira, en una
tierra emancipada, autónoma, con su Cámara Municipal y su conse
guiente administración do Concelho. En mármoles y bronces y con
letras de oro deben ser esculpidos los nombres de los que cortaron las
cadenas dei nunca bien alabado Espinho.

Vecinos

Y juzgando colectivamente y en estudio sumansimo ai hombre
de Espinho, que decir? Poca cosa. Nada, como nuestro. que rnerezea
la pena de lerse. La constitución de tan atrevente pueblo es en extremo
compleja. Hijos de la playa; habitantes de aquellos contornos que
alternan el vivir de esta con el tranquilo de sus quintas y fincas de
campo! algunas familias bien acomodadas de otras regiones que gustan
de lo patriarcal que no excluya los recreos, y que tuvieron el acierto
de adivinar las excelsas cualidad de aquel apreciado clima; comerciantes.
artesanos e industriales que alli rnoran ya todo el afio: acaudalados brasi
leiios que por herencia o propio esfuerzo lograron desahofada posi
ción financiera, esos son los elementos de diverso origen que compo
nen el Espinho de nuestros dias.

Los vecinos de Espinho, probos, laboriosos· excertos. avisados de
los negocios y corteses en el trato social, no sabemos si por hetero
géneo de su procedencia, o por imperio de las buenas costumbres, ó
por acción fisiológica de aquel saludable ambiente, sin que caigamos e·n
la audacia de afirmar que son seres superiores y de privilegiada natu
raleza, justo será decir, si embargo, que tienen una organización moral
plausible, honrosa. Ética y psicológicamente considerados los mora
dores de Espinho (y no pretendemos demonstrar que atesoran toda las
perfecciones humanas ni mucho menos canonizarlos ). en nuestro
sentir, son ejemplares, de conduta que educa y enseiia, y para los
que estimen atrevida e hiperbólica esta nuestra aseveración y arguyan
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que en aquel encomiado punto de la costa, hay de todo, bueno y maio,
noble y perverso, le replicaremos que asi es evidentemente; pero que
tengan en mente que no hay luz sin oscuridad, regia sin excepción y
que no olviden que el sol, pese à sua grandeza· tambien tiene manchas.

Y para poner término a estas reílexions da filosofia barata, de
saldo, y acabar con estas rematadamente pésimos trabajos periodisticos,
dos palabras nada más, que no hay derecho à ser despiadado y ensa
fiarse con el pio lector que ha ya tenido la virtud, premiada sea, de
soporta r tamaiia pesadez.

:Los vecinos de Espinho altos y bajos, ricos y pobres, cultos e
indoctos, todos, sin distinción da estirpe ni l.naje. dignos son de
aquella hermosisima playa, cuya cabal revindicación se vislumbra, cuyo
completo apogeo no está nuy lejano.

Asi sea.

Pedro Gazapo
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Continua-se a publicar as Aatas das reuniões da
Direcção do «Espinho Club», que foi fundada em 1915,
a partir da junção do «Grupo Alegre Mocidade» e do
«Grémio lmperciees».

Trete-se do «l.ivro de Actas da Direcção», n.º 1,
com início em 1 de Janeiro de 1918, único livro de
ectes daquele Clube existente no Arquivo Histórico
do «Museu de Etnografia e História de Espinho», em
formação.

Publica-se também a escritura de compra e doa
ção do terreno para o Par.que João de Deus pela
Comissão de Melhoramentos de Espinho, em 1909.
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(Continuação)

Sessão ordinaria de 1 de Fevereiro de 1920· estando presentes
todos os directores. Lida e aprovada a acta da sessão anterior. Apro
vado sacio o Sr Anselmo Braancamp, A. Ribeiro Guiz e autorisado
varias pagamentos. Não havendo assunto algum a tratar, foi encerrada
a sessão, que por todos será assinada.

Armando Francisco Pereira
Antero Elysio Leal

António Cyrne Madureira
Albino Estima

Armando Francisco Pereira
A. Quintas

José Monteiro Valente

•

Sessão ordinária da Direcção em 15 de Fevereiro de 1920, estando
presentes todos os directores. Lida e aprovada a acta da sessão ante
rior. Lido um oficio da Sociedade de Amadores Drama·ticos pedindo
para lhe marcar uma sessão em que pudesse mandar um seu represen
tante conferenciar com a Direcção sobre a sua Órganisação. Em virtude
da comunicação feita pelo sacio Sr. Alfredo Fonseca, foi resolvido ir a
Ovar realizar um espectaculo com o «Oríeon» e «Corpo Scenico». O
Sr. Joaquim Moreira participa que o espectaculo de Oliveira de Aze
meis deu um deficit de Esc. e propõe que se abra
uma conta especial para viagens, sendo aprovado. Foi deliberado alugar
uma Casa, embora modesta, onde se instale a Sede do Club, afim de
nela se arrecadarem os haveres do mesmo e se faça o serviço de secre
taria, ficando a actual sede como dependencia. Foi ainda resolvido inven
tariar todos os haveres do Club, ficando disso encarregado o Sr. A.
Cirne. O Sr. Joaquim Moreira participa ter enviado ao Sr. J. Pires
Gonçalves, amigo do Club, um telegrama de felicitações pelo seu ani
versario. do que se tomou conhecimento. Foram autorisados varios
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pagamentos e aprovados os seguintes socios: Joaquim lglésias Gon
çalves, A·rmando Pinho Pinhal, Luiz Ferreira da Costa e Henrique
Ferreira Cleto. E não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a sessão.
que por todos será assinada.

J. Moreira da Costa Junior
Antero Elysio Leal

António Cyrne Madureira
Albino Estima

Armando Francisco Pereira
A. Quintas

José Monteiro Valente

* *

Sessão ordinaria da Direcção em 1 de Março de 1920, estando
presentes todos os direotores. Lida e aprovada a acta da sessão ante
rior. O Sr. Joaquim Moreira comunica ter sido avisado pelo procura
dor, digo· do proprietario do Casino «Paraiso Viseu» para desocupar
mos a sala que actualmente ocupamos para Cantina, afim de ele ali
explorar a industria, digo, o Comercio de restaurante e café dando-nos
em troca o salão que fica na parte nascente do mesmo Casino. ficou
encarreqado dessa modificação o Sr. Joaquim Moreira. Por este motivo
foi resolvido comunicar ao Sr. Quintas & Quintas para desocuparem
aquela dependencia, afim de ser entregue ao Sr. Sebastião. O Sr. Joa
quim Moreira terem sido felizes no espectaculo realisado em Ovar,
havendo um saldo de Esc, a favor do Club. Foram
autorisados varios pagamen•tos e aprovados os sequintes socios: José
de Pinho Lima, José de Sá Couto Moreira, António J. Correia dos
Santos, Aurélio Santos Carvalho, António de Oliveira Salvador Junior,
Francisco Pinto Loureiro, José Francisco p.~reira e Ismael de Lacerda.
E não havendo mais nada a tratar, foi em seguida encerrada a sessão,
que por todos será assinada.

J. Moreira da Costa Junior
Antero Elysio Leal

António Cyrne Madureira
Albino Estima

Armando Francisco Pereira
José Monteiro Valente
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•
• •

Sessão extraordinaria da Direcção em 2 de Março de 1920. Lida
e aprovada a acta da sessão anterior. O Sr. Joaquim Moreira, declarou
ter convocado esta sessão para dar conhecimento do falecimento da
antiga amadora do «Corpo Scenico» Maria Quintas. Foi resolvido por
unanimidade lançar na acta um voto de profundo pesar, oferecer-lhe
um bouquet de flores e fechar em seguida a sede em sinal de senti
mento. E não havendo assunto algum a tratar foi encerrada a sessão e
lavrada esta acta que por todos será assinada.

J. Moreira da Costa Junior
Antero Elysio Leal

António Cyme Madureira
Albino Estima

Armando Francisco Pereira
A. Quintas

José Monteiro Valente

•
• •

Sessão ordinaria da Direcção em 15 de Março de 1920, estando pre
sentes os directores J. Moreira, J. Valente, A. Cirne, A. Estima, A.
Pereira e A. Quintas. Lida e aprovada a acta da sessão anterior. Lido
um oficio dos alunos da aula de dança pedindo para lhes ser cedido
o salão, das 15 às 18 horas de cada domingo. Deferido. A pedido do
Snr. Pedro da Encarnação, foi resolvido ia a Oliveira de Azemeis rea
lizar outro espectaculo :no dia 25 do corrente· ficando a cargo daquele
Sr. todas as despesas. Participa o Sr. J. Moreira que todos os moveis
existentes na parte em que estava o Club. foram entregues ao represen
tante do proprietário do Casino, sendo resolvidÓ inventariar os que se
encontram na nova dependencia, entregarrdo ao referido representante
uma cópia do inventario. Por proposta de J. Moreira foi resolvido entre
gar a exploração do bilhar ao proprietario do café contíguo, Sr. Antonio
Sebastião, ficando a seu cargo a aquisição das bolas e todas as des
pesas com o bilhar e dando ao Club 50''/o do rendimento bruto. Resol
vido efectuar o seguro dos moveis do Club, ficando encarregado desse
seguro o Sr. Antonio Cirne. Resolvido tambem segurar os haveres do
proprietario da actual sede, no caso de não o estarem. Tendo-se trocado
impressões à cerca dum passeio a Viseu, com caracter oficial, ficou
resolvido estudar convenientemente o assunto e dar conhecimento
na primeira oportunidade. Nomeado director do mez de Março e Abril
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o Sr. Cirne. Foram autorisados varias pagamentos e aprovados os
seguintes socios: Armandio Ferreira da Silva, Antonio Ferreira Matias,
Francisco Elisio Pina,, Jorge Ferreira Matias e Delfim de Castro Lima.
E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada esta
acta que todos assinarão.

J. Moreira da Costa Junior
António Cyrne Madureira

Albino Estima
Armando Francisco Pereira

José Monteiro Valente
A. Quintas

*
* *

Sessão ordinaria da Direcção em 1 de Abril de 1920, estando pre
sentes os directores J. Moreira, J. Valente, A Cirne, A. Estima, A.
Pereira e A. Quintas. Lida e aprovada a acta da sessão anterior. E não
havendo assunto algum a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a
presente acta. que todos assinarão.

J. Moreira da Costa Junior
António Cyrne Madureira

Albino Estima
Armando Francisco Pereira

A. Quintas
José Monteiro Valente
Antero Elysio Leal

Sessão ordinaria da Direcção em 15 de Abril de 1920, estando pre
sentes os directores J. Moreira, J. Valente, A. Cirne, A. Estima, A. Pe
reira e A Quintas. tida e aprovada a acta da sessão anterior. Lido o oficio
dum grupo de socios presidido por Artur Rogerio de V. Moreira,
pedindo autorisação para organisarem um curso de dança, numa depen
dencia do Club, todos os domingos das 13 às 15 horas. Deferido. P:;!o
Sr. J. Moreira foi dito que a Sociedade de Amadores Dramaticos lhe
havia pedido a cedencia do piano para utilisarem em Oliveira de Aze
meis no dia 11 do corrente. Como não tivesse tempo de consultar os
seus colegas aquele Sr. tomou a resolução de o emprestar, desde que
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o Sr. Mas·siano Marques. membro da referida Sociedade tomasse
a responsabilidade por qualquer avaria que pudessem ocasionar ao
piano. Aquela Sociedade, porém, não se utilisou do piano, ignorando
o Sr. J. Moreira o motivo. Tendo-se feito o cálculo da receita e des
pesa com o espectaculo a realisar em Oliveira de Azemeis em 25 do
corrente, viu-se que deve haver um déficit de 20 escudos aprox·imada
mente, pelo que se resolveu pedir ao E.moSr. Director da Companhia
do Vale do Vouga uma redução no preço dos bilhetes, ficando encarre
gado dessa démarche, bem como da organização do programa os
directores J. Moreira, A. Cirne. A. Pereira e A. Quintas. Foram autori
sados varios pagamentos e aprovados os seguintes socios: Abílio Cas
tro Fernandes· Alexandre Pinto Preda Prata, Antonio de Oliveira Car
valho .Jor., Armando de Castro Fernandes, Artur Ferreira Pedro, João
Bouçon, Lino Brandão Barbosa, Manuel Pereira da Silva, Joaquim
Pereira Barbosa, José Pinto Guimarães e Miguel de Oliveira Quintas.
E não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão ·e lavrada a
presente acta que todos vão assinar.

J. Moreira da Costa Junior
António Cyrne Madureira

Albino Estima
Armando Francisco Pereira

A. Quintas
José Monteiro Valente
Antero Elysio Leal

*
* *

Sessão ordinaria da Direcção em 1 de Maio de 1920, estando pre
sentes os directores J. Moreira, J. Valente, A. Cirne, A. Esteves, A. Pe
reira e A. Quintas. Lida e aprovada a acta da sessão anterior. Resolvido
agradecer ao Sr P.0 Rogerio Brito, Pedro Encarnação, Augusto Brandão
e Grupo Scenico Oliveirense a sua colaboração no espectaculo que
realisamos em Oliveira de Azemeis no dia 25 de Abril p. p .. Foram
autorisados varias pagamentos e aprovados os seguintes socios: Aven
tino Correia de Almeida e Manoel Augusto Silva ..,E não havendo mais
nada a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que
todos vão assinar.

J. Moreira da Costa Junior
António C:yrne Madureira

Albino Estima
Armando Francisco Pereira

A. Quintas
José Monteiro Valente
Antero Elysio Leal
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•

Sessão ordinaria da Direcção em 15 de Maio de 1920, estando
presentes os directores J. Moreira, J. Valente, A. Cirne. A. Estima·
A. Pereira e A. Quintas. Lida e aprovada a acta da sessão anterior.
Resolvido fazer uma viagem a Matosinhos, dando ali um espectaculo
com o «Orteon» no dia 12 e desafio de football no dia 13, ficando
encarregado desse passeio o Sr. J. Moreira. Resolvido subscrever com
5 escudos para a «Liga Nacional de Natação» (Comité do Norte) para
a inscrição vencedor da travessia do Porto, na travessa de Paris. Foram
autorisados varias pagamentos. E não havendo mais nada a tratar,
foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que todos vão assinar.

J. Moreira da Costa Junior
António Cyrne Madureira
Armando Francisco Pereira

A. Quintas
José Monteiro Valente
Antero Elysio Leal

Sessão ordinaria da Direcção realisada em um de junho de mil
novecentos e vinte, sob a presidencia de Joaquim Moreira da Costa
Junior, Secretariado por José Monteiro Valente, e com a presença dos
directores Antonio Cirne Madureira, Albino Estima, Armando Francisco
Pereira ·e Antonio Quintas. Lida e aprovada a acta da sessão anterior.
Por Joaquim Moreira foi comunicado que a viagem do Orfeon e grupo
de football a Matosinhos estava definitivamente marcada para sabado,
12 e domingo 13 do corrente, e que da organisação dessas festas se
encarregou o Leixões Sport Club, ficando-combinado que, depois de
deduzidas as despesas provenientes de viagens e da refeição aos orfeo
nistas na noite do dia doze, o producto liquido seria entregue a uma
colectividade de beneficencia à escolha daquele club. Aprovado por
unanimidade. Pelo mesmo foi participado que, segundo havia sido
resolvido pelos orfeon istas, desejavam eles de descerrar o retrato ·do
dr. Clemente Ramos, director do orfeon, nas salas do club. no dia
catorze, à noite, propunha, pois que não só fosse dado o devido con
sentimento, como tambem a direcção tomasse parte activa na home
nagem a prestar, o que foi aprovado por unanimidade. Foram autori-
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sados varios pagamentos, e não havendo mais nada a tratar foi encerra
da a sessão, de que se lavrou a presente acta. que, depois de lida e
aprovada, vai ser assinada.

J. Moreira da Costa Junior
António Cyrne Madureira

Albino Estima
A. Quintas

José Monteiro Valente

*
* *

Sessão ordinaria da direcção realisada em quinze de junho de, mil
novecentos e vinte, sob a presidência de J. Moreira da Costa Jor..
secretariada por José Monteiro Valente, '8 com a presença dos directo
res. Antonio Cirne Madureira, Albino Estima, Armando Francisco Pereira
e Antonio Quintas. Lida e aprovada a acta da sessão anterior, foi pre
sente um oficio da Associação Comercial e Industrial de Espinho, con
vidando o club a fazer-se representar numa reunião marcada para onze
do corrente, afim de todas as colectividade locaes em conjuncto ence
tarem uma Campanha em favor da continuação das obras de defesa de
Espinho. O presidente informa que, tratando-se dum assunto de capital
importancia para esta vila, resolvem fazer represenar o club pelo
director, Snr. Antonio Cirne. não tendo convocado a direcção extraor
dinariamente para tal fim, pelo facto de o convite lhe ter sido entregue
à hora marcada para a reunião. A direcção apura o procedimento tomado
e o Sr. Antonio Cirne comunica que, tendo comparecido, o assunto
ficara para ser debatido em outra reunião. lnteit ado. O sr. presidente
congratula-se com o brilhante exito da viagem a Matosinhos, tanto na
parte orfeonica, como desporiva, a que toda a imprensa do Porto e
Matosinhos se referiu nos mais calorosos termos. A direcção associa-se
à satisfação do presidente, deliberando-se oficiar ao Leixões Sport
Club, Orfeon de Matosinhos, e Sr. Albino Pereira, agradecendo as cati
vantes deferencias havida para com este Club. Air.tda o mesmo Sr. relata
a festa de homenagem ao Ex.mªSr. R. Clemente Ramos, ilustre director
do orfeon, que revestiu um invulgar brilhantismo e.desasado entusiasmo,
e a que a direcção se associou muito gostosamente. Em virtude de
deliberação anterior foi alugado ao Sr. Crisostomo Dias Pinto o pri
meiro andar do predio a norte do Teatro Aliança, na rua dezasseis·
para sede do Club, pela quantia de duzentos e setenta escudos anuais,
por praso de seis mezes. prorrogável. Afim de economisar o mais
possível deliberou-se alugar a sala da frente ao jornal «Alma Nova»,
representado pelo seu administrador Sr. José da Silva Martins, pela
quantia de seis escudos e vinte e cinco centavos, mensaes, e a sala
e dois quartos, nas trazeiras do edifício à Associação dos Empregados
de Comércio, durante o mez corrente, passando depois à Associação
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dos Empregados de Caminho de Ferro do Vale do Vouga, representada
pelos srs. Manoel Pinto Cardoso e Manoel Martins d'Almeida. aluguei
este pela quantia de oito escudos e setenta e cinco centavos, mensaes.
Entre este Club e os contratantes ficou estabelecido que, retirando
este club do edificio alugado ao Sr. C. Dias Pinto, por qualquer motivo,
eles terão tambem de retirar, Pelo sublocante, Sr. C. Dias Pinto foram
entregues vinte e uma cadeiras que, quando o club retirar, lhe serão en
tregues em bom estado, tal como foram entregues. O sr. presidente
informa que o sr. C. Dias Pinto exigiu que o contrato fosse feito entre
ele, Dias Pinto e o Sr. J. Moreira; a isso acedera, declarando, no entanto,
que passa ao club todos os direitos que teve de tomar, firmando o
referido contrato. Mais declarou que para o rnez corrente não existe con
trato. sendo apenas um compromisso tomado entre ambos, sublocante
e sublocatario, e que, para regularidade .o contrato de arrendamento
será feito em Julho. A direcção ficou inteirada e aprovou o compromisso
tomado. Foram autorisados varias pagamentos e não havendo mais
nada a tratar foi encerrada a sessão, de que se lavrou a presente acta
que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada.

J. Moreira da Costa Junior
António Cyrne Madureira

Albino Estima
A. Quintas

José Monteiro Valente

*
* *

Sessão ordinaria da direcção realisada em um de Julho de mil
novecentos e vinte, sob a presidencia de J. Moreira da Costa .Jor.,
secretariado por José Monteiro Valente, e com a presença dos dirscto
res Antonio Cirne Madureira, Albino Estima, Armando Francisco Pe
r;::i-a e Antonio Quintas. Lida e aprovada a acta da sessão anterior
Foi presente um oficio da Associação de Socorros Mutuas de Espinho·
agradecendo a colaboração prestada por -éste club, no espectaculo
realisado no Teatro Aliança.em trese de maio p. p., em beneficio do
seu cofre. Inteirado, resolvendo-se que, por- lapso, não se mencionou
na acta da sessão de um de maio, a deliberação tomada de aceder ao
pedido feito. Autorisaram-se pagamentos, e não havendo mais nada
a tratar encerrou-se a sessão de que se lavrou a presente acta que,
depois de lida e aprovada, vai ser devidamente assinada.

J. Moreira da Costa Junior
António Cyrne Madureira

Albino Estima
A. Quintas

José Monteiro Valente
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Sessão ordinaria da direcção realisada em quinze de Julho de mil
novecentos e vinte, sob a presidencia de J. Moreira da Costa Jor.,
secretariada por José Monteiro Valente, e com a presença dos directo
res. Antonio Cirne Madureira, Albino Estima, Armando Francisco Pe
reira e Antonio Quintas. Foi lida e aprovada a acta da sessão anterior.
O Sr. Joaquim Moreira apresentou o documento do contrato de aluguei
da sede do club a que se fez referência na acta de quinze de junho,
que foi arquivado devidamente. Deliberou-se, em virtude de presen
te, o club não necessitar dele, e até que lhe venha a ser preciso alugar
o piano, quer desde esta data, até à sua entrega fica alugado à senhora
D. Ma.ia Augusta Moreira, pela quantia de seis escudos, por mez.
Autorisaram-se varias pagamentos, e não havendo mais nada a tratar
foi encerrada a sessão, de que se lavrou a presente acta que, depois
de lida e aprovada, vai ser assinada.

J. Moreira da Costa Junior
António Cyrne Madureira

Albino Estima
A. Quintas

José Monteiro Valente

•
* *

Sessão da direcção realisada em um de Agosto de mil novecentos
e vinte, sob a presidencia de J. Moreira da Costa Jor., secretariada por
José Monteiro Valente e com a presença dos directores Antonio Cirne
Madureira, Albino Estima, Armando Francisco Pereira e António Quin
tas. Lida e aprovada a acta da sessão anterior. Depois de c'onveninente
mente discutido o assunto e com a opinião favoravel do sr. Clemente
Harnos. director do orfeon, que a comunicou ao Sr. Joaquim Moreira,
resolveu-se realisar um espectaculo no Teatro Aliança ern cada um
dos mezes de agosto, se-embro e outubro do corrente e eu beneficio
do cofre do club, marcando-se o primeiro para o dia vinte e seis do
corrente, ficando o sr. presidente encarregado de àcerca de aluguei
do teatro, se entender com a respectiva emprefa. Foram autorisados
varias pagamentos e, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada
a sessão, de que se lavrou a presente ac'a que, depois de ilda e apro
vada, vai ser devidamente assinada.

J. Moreira da Costa Junior
António Cyme Madureira

Albino Estima
A. Quintas

José Monteiro Valente

(Continua)
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Escritura de compra e doação d·e terreno do Parque
João de Deus pela Comissão de melhoramentos de
Espinho - 1909.

Espinho,

L.0 37 - fl. 16

Venda que fazem Genoveva da Silva e Domingos Vieira da Silva
aos 28 de Março de 1909.

Aos 28 de Março de mil novecentos e nove, n'este concelho
d'Espinho e meu cartorio, perante mim o notario Antonio Montenegro
dos Santos, compareceram: como primeiro outorgante José Vieira da
Silva, casado, proprietario, do logar e freguezia d'Anta. concelho da
Feira, na qualidade de procurador de Genoveva da Silva, viuva, pro
prietaria, do mesmo logar e freguezia, e de Domingos Vieira e Mulher
Maria Euphrasia Vieira da Silva, residentes na cidade de Barbacena, do
Estado de Minas Geraes. da Republica do Brazil, qualidade que me
provou pelos respectivos mandatos que me apresentou e que ficam
archivados para os devidos effeitos, e como segundos outorgantes
Manoel Ribeiro Nunes, Vicente Alves Dias, Jeremias Paes d'Almeida.
Antonio Augusto Rodrigues da Gama, Antonio Marques Hespanha,
casados, Manoel Alves Moreira, viuvo, Antonio dOliveira Salvador
Júnior, João Francisco da Silva Guetim e Joaquim de Sá Alves Oliveira,
solteiros maiores, todos proprietarios e, com excepção do quarto, que
reside no Porto, e accidentalmente aqui, moradores neste concelho, um
e outras pessoas conhecidas de mim notaria e das testemunhas, idoneas
segundo, o declaram ao deante nomeadas e assignadas, minhas conhe
cidas, perante as quaes disse o primeiro outorgante que por os poderes
que lhe foram conferidos pelos ditos seus constituintes, vende aos
segundos autorqantes um terreno lavradio com uma pequena casa
em ruínas, com a superfície de oito mil tresentos sessenta e nove
metros e sessenta e três centimetros quadrados, sito no antigo lagar
do Facho, d'ese concelho, a confirmar pelo poente com os vendedores,
pelo sul com o caminho publico, pelo nÕ-rte com terreno municipal e
pelo nascente termina em ponta aguda, terreno este que é todo quanto
fica ao nascente da projectada avenida' Augusto Gomes, incluindo
esta e excluindo apenas duzentos e cincoenta e seis metros
quadrados, que ficam pertencendo aos vendedors e vão ser expropria
dos pela Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses, de
naturesa allodial livre de hypothecas, onus reaes ou de quaesquer
encargos, pertence na rasão de duas terças partes à referida consti
tuinte Genoveva da Silva na rasão d'urna terça parte: aos mencionados
constituintes Domingos Vieira da Silva e mulher, e faz parte dos
prédios descriptos na conservatorla da Feira sob o numero dez mil oito
centos e quatro, a folhas cento e desoito do livro 8, trinta e três e
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trinta e quatro mil seiscentos e vinte e um, a folhas cento quarenta e
oito do livro B, noventa, que é a maior parte d'aquele dez mil oitocentos
cincoenta e quatro, que esta venda lhe faz pela quantia de um conto
seis centos e setenta e três mil nove centos e vinte e seis reis, que
n'este acto recebeu e de que dá a correspondente quitação, sujeitando
os seus constituintes à authoria e a prestar a evicção de direito.

Disseram os segundos outorgantes: - que acceitam a venda e
quitação exaradas e que declaram para os devidos effeitos. que esta
compra é feita com dinheiro que lhes foi dado por varias indivíduos para
os melhoramentos que eles entenderem de maior utilidade para Espinho;
que o terreno comprado por esta escritura é destinado conforme a
planta d'Espinho, parte ao parque em projecto. parte ao mercado
publico e parte à abertura de mas e por isso só poderá ser ocupado
para esses fins, sem que nenhum destes segundos autorgantes possa
individualmente dispôr de qualquer parcella do mesmo terreno, ou exigir
por ela qualquer indemnisação visto ser adquirido em beneficio dos indi
cados melhoramentos e com dinheiro que lhes não pertence; e que no
caso de a Camara Municipal dar outra orientação à planta d'Espinho.
de forma que o terreno comprado não possa sêr applicado aos mencio
nados melhoramentos, poderão elles segundos autorgantes todo ou a
maioria dos vivos sendo esta de metade e mais vender o mesmo terreno
é applicar o seu produto com outros benefícios para este concelho.
O conhecimento da respectiva contribuição de registo foi pago em
data d'hontem na recebedoria d'este concelho, tem o numero noventa
e seis e fica archivado, para os devidos efeitos. São testemunhas pre
sentes José Nogueira, solteiro, maior, negociante, deste concelho
e José Rodrigues Pereira, casado, proprietario do lugar e freguezia
d'Anta do dito concelha da Feira, os quaes assignam com os outor
gantes, depois d'esta perante todos ser lida em voz alta por mim
r.otario. Vae adeante pago o sello devido de mil oito centos e quaren
ta reis.

(Seguem-se as assignauras e a transcripção das procurações do
conhecimento da contribuição de registo e a assignatura e signal
publico do notaria.

L. 41 - fl. 3

Doação que varias munícipes do concelho d'Espinho fazem à Ex.m•
Carnara Municipal do mesmo concelho. aos 3 de Fevereiro de 191O.

Aos tres de Fevereiro de mil novecentos e dez, n'este concelho
d'Espinho e meu cartorio. perante mim, o notaria Antonio Montenegro
dos Santos. compareceram os excelentíssimos Manoel Ribeiro Nunes.
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Vicente Alves Dias, Jeremias Paes d'Alrnelda. Antonio Augusto Rodri
gues da Gama, Antonio Marques Hespanha, casados, Manoel Alves
Moreira, viuvo, Antonio d'Oliveira Salvador Junior, João Francisco da
Silva Guetim e Joaquim de Sá Alves Oliveira, solteiros, maiores. todos
proprietarios e, com excepção do quarto, que reside no Porto, e acci
dentalmente aqui, moradores n'este concelho, pessoas conhecidas de
mim e das testemunhas, idoneas segundo o declaram, sendo estas
tambem do meu conhecimento.

E perante as testemunhas disseram os outorgantes: que por escri
tura de vinte e oito de março ultimo, lavrada na minha nota, compra
ram pela quantia de um conto seis centos setenta e trez mil novecentos
e vinte e seis reis. a Genoveva da Silva, viuva do logar e frequez.a
d'Anta, concelho da Feira, e Domingos Vieira da Silva, e mulher Maria
Euphrasia Vieira da Silva, residentes na cidade de Barbacena, Estado
de Minas Geraes. da Republica do Brasil, um terreno lavradio com uma
pequena casa em ruinas e a superfície de oito mil tresentos sessenta
e tres decimetros quadrados, sito no antigo logar do Facho. deste
concelho a confinar actualmente. pelo poente com a Avenida Augusto
Gomes. pelo sul com caminho publico, pelo norte com terreno muni
cipal, terminando pelo nascente em ponta aguda, de natureza allodial
e faz parte dos predios descriptos na respectiva conservatoria da Feira
sob o numero dez mil oito centos e cincoenta e quatro a folhas cento
e desoito do livro B - trista e tres e trinta e quatro mil seiscentos
vinte e um a folhas cento quarenta e oito do livro B - noventa, que é
a maior parte daque!e numero dez mil oitocentos cincoenta e quatro:
que essa compra foi feita com dinheiro que aos outorgantes foi dado
por varios municipes d'Espinho com a obrigação de ser empregado
em melhoramentos locaes não sendo assim propriedade sua: que o
mencionado terreno, que na planta d'Espinho é destinado, parte ao
parque, parte ao mercado publico e parte a abertura de ruas, o com
praram os outorgantes para lhe dar o destino que a mesma planta
indica, cromo expressamente consta da alludida escritura de compra:
que por esta escritura doam inter-vivos a Excellentissima Camara Muni
cipal d'este concelho o indicado terreno.rpara a applicação designada
na citada planta e no valor porque o compraram: que finalmente, fazem
essa doação boa, firme e de paz a todo o tempo e nos termos de
direito applicavel. São testemunhas presentes João Dias da Fonseca,
casado, construtor de barcos, e Francisco Ferreira da Conceição, sol
teiro, maior. caixeiro. ambos d'este concelho, os quaes assignaram com
os outorgantes, depois d'este perante todos ser lido em voz alta por
mim notaria.

(Seguem-se as assignaturas das partes, testemunhas e signal
publico e asslqnatura do nota rio)

S. Espinho, n. 475 de 20/Fev/1910
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PORTUGAL SETECENTISTA E
O ENSINO UNIVERSITÁRIO PRE
-POMBALINO - de José Carlos Vi
lhena Mesquita. Faro - 1982.

O ensino universitário tem sido preo
cupação dominante de .José Carlos Vi
lhena Mesquita. Depois de ter publicado
o seu trabalho «Dossier da Universidade
do Algarve», neste mesmo local referen
ciado, Vilhena Mesquita aparece-nos ago_
ra com outro estudo referente à Univer _
sidade, desta vez dando-nos um conspecto
geral daquele Ensino Superior antes da
reforma do Marquês de Pombal.

Inicia o
tór-íca, com
Portugal do

autor a sua digressão his
uma breve panorâmica de
Século XVIII, analisando

um a um, embora sucin tnrnene, os cori
ceitos Absolutismo, Colonialismo e Hu
manismo, no seu .significado pulítco, ~.o
cial e económico, acaba.n do por fazP-r
suas as palavras de Pinheiro Chagas
sobre o arnbiente sócio-cultural de Por
tugal de Setecentos: «0 povo arrastava
-se no seio da miséria, do embruteci
mento e do fanatismo; uma Corte frívola,
devassa e beata ... ; a instrução pública es
tava paral izuda nas mãos dos jesuí
tas ...» etc.

No capítulo seguinte Vilhena Mesqui
ta debruça-se .sobre a situação do ensino
un ivet st tár io pré-pombalico, totalmente
da°minado pelos jesuítas desde a sua
chegada ao nosso país no meado do sé
culo XVI.

Embora pertencesse ao rei a nomea
ção do reitor, a criação de disciplinas
novas e aprovar as que lhe fossem suge
ridas, o poder de reforma e Universidade,
etc., a verdade é que, conclui Vilhena
Mesquítu na sua análise, era de facto,
no reitor que se concentrava o pleno e
efectivo poder sobre a universidade. Era
ele «que tinha a incumbência de vigiar os
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professores, tanto no que respeitasse à
qualidade cíent í ríca corno no conteúdo
ideológico das suas lições, competindo
-lhe também a aprovação das despesas
necessárias ao funcionamento da Escola.

Daí a grande influência dos jesuítas
no ensino superior que se traduzia num
autêntico monopolismo no campo da pe
dagogia e da cultura em Portugal e as
tornava obsoletas e ulrnpassudas.

E é sobre a composição pedagógica das
Faculdades Maiores que o autor seguida
mente nos fala, em que o método esco
l ást ico foi senhor absoluto até à reforma
pombalina, não apenas por culpa dos
.Jesuitas mas também do Estado que não
soube empreender uma reforma do ensino
à altura dos novos tempos e das novas
ideias que tinham já entrado nas Uni
versidades europeias.

E é precisamente sobre a situação do
ensino universitário da Europa de sete
centos que Vilhena Mesquita conclui este
pequeno estudo que tem o mérito de nos
introduzir numa problemãtica tão cheia
de actualidade que é a necessária e ur
gente reforma do Ensino em Portugal
a todo.s os níveis, neste nosso Iempo de
encruzilhada..

SANTOS GRAÇA, POLiTICO -
UM «DEMOCRÃTICO TiPICO DE
REPUBL1CANO CONSERVADOR»
- de Victor de Sá. Separata do Bole
tim Cultural da Póvoa de Varzim,
1982.

F; a pr-ime lra vez. que se traça de
António Graça, Ilustre poveiro, o seu
perfil político, já que o seu labor como
etnógrafo, foi várias vezes referido em
tantas páginas não só do Boletim Cul,
lura! da Póvoa de Varzim, como em livros
e noutros jornais.



188 ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

Coube ao ilustre professor da F'acul.,
dade de Letras da Universidade do Porto,
Dr. Victor de Sá, a incumbência de nos
dar os passos mais significativos da
vida política daquela autoridade e repu
blicano da Póvoa de Varzim.

Assim do seu percurso político, o
autor dá-nos os passos mais signi
ficativo, através da análise do seu labor
jornalístico. Nos jornais onde colaborou
como redactor em «Povoense», como fun
dador e editor em «0 Comércio da Póvoa
de Varzim», como colaborador em «0
Primeiro de Janeiro» e como director de
«0 Progresso».

Em 1904batia-se pela criação de uma
associação de pescadores «A Marítima»;
em 1910 apoiava a iniciativa de se pro
moverem as restas do 1.0 de Maio. Três
anos antes tinha lançado a campanha pa
ra os operários se tornarem previdentes.

Em 1920, através de «0 Comércio da
Póvoa de Varzim», tornou-se o defensor
acérrimo da classe piscatória, sobretudo
no problema das artes novas de pesca que
se começaram a praticar em Matosinhos
e que levava as «companhas de pesca arte
sanal à miséria.

Depois da proclamação da República,
foi membro da comissão política repu
blicana e administrador do concelho, al
cwnçando em 1919 a sua eleição para
deputado da nação.

Em 1925, um ano antes da queda da
1.• República Santos Graça era eleito
senador da República pelo Porto, lugar
onde terminaria, oficialmente, a sua acti
vidade política.

Sabecse, no entanto que Santos Gra.;
ca - como acentua Victor de Sá - «con
tinuou depois do 28 de Maio até final
da sua existência a defender o ideal re
publicano.

Em 1947vãmo-lo a presidir à sessão do
MUD (Movimento da Unidade Democra
ta), na Póvoa de Varzim. Dois anos de
pois é um dos primeiros subscritores da
candidatura de Norton de Matos à Pre
sidência da República.

Nesta evocação, Victor de Sá, quiz
dar-nos o exemplo de um homem que,
a.pesar de contradições de vária ordem,

soube lutar abnegada.mente pela liberdade
epela justiça.

BOLETIM DA SOCIEDADE DE
GEOGRAFIA DE LISBOA - Série
100.ª N.º' 1-6, 'l-12 Ja·,,,-Junho, Ju
lho-Dez.-1982.

A maior parte dos artigos deste vo
lume versa o importante problema da
Regionalização, que foi o tema escolhido
para um Ciclo de Conferências reali
zado naquela Instituição Cultural, de
Abril a Junho de 1982.

São oito as conferências aqui publica
das, subscritas por especialistas e inte
ressados sobre este problema, o que torna
este volume, uma valiosa fonte de con
sulta para quem queira ficar bem infor
mado sobre assunto de tão palpitante
actualidade.

Assim, José António dos Santos, inau
gurou este Ciclo de Conferências com o
seu trabalho «A Problemática da Regio
nalização: aspectos históricos, geográficos
e institucionais, onde o autor, em sín ,
tese faz uma exposição sobre a evolução
histórica das instituições regionais, des
tacando particularmene as grandes refor
mas administrativas que se operaram em
Portugal.

Segue-se um trabalho conjunto de An
tónio Balsas, Cristina Pires e Teresa
Garcia que versaram o tema: «Delimita
ção de Actuaçõcs na perspectiva da des
concentração e da descentralização admi
nistrativas».

L. Valadares 'I'avares, professor ca
tedrático fala depois na «Multi-Centrali
dade de decisão e interacção no sistema
rcg ioríal : uma perspectiva sistemática».

Os «Centros Urbanos e relação das
suas âreas de influência na estrutura re
gional», foi o tema abordado por M.
L. da Costa Lobo, do Instituto Superior
Técnico, que acompanha a sua exposição
com esquemas explicativos da sua tese.

«0 problema da Regionalização na
perspectiva do sistema de planeamento»,
é outro tema que Mário Jorge Bruxe
xelas desenvolve para justificar que o
problema da regionalização é fundamen
talmente um problema de desenvolvimento
regional.
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Luis Valente de Oliveira
depois sobre «Os instrumentos

disserta
de um

processo de regionalização» onde fala das
assimetrias regionais, da integração de
condicionantes no domínio da defesa, na
melhoria das condições de enquadramen
to cultural dos cidadãos, do incremento
da particiapção pública, na reforma para
descongestionar os aparelhos do estudo
e da administração e muitos outros pro;
blemas ligados ao processo da regionali_
zação.

O prof. Jorge Gaspar aborda o tema
«Regionalização - uma perspectiva sócio
-geogrãfica», destacando a individualida
de, unidade e diversidade do nosso país,
e os critérios da sua delimitação re
gional.

Finalmente o prof. Simões Lopes fala
do «Ordenamento e Regionalização da
Indispensabilidade dos Polos à sua ade
quação a uma política de desenvolvimen
to», adiantando principalmente os desi
quilíbrios económicos das várias regiões
e daí a urgência de organizar o funcio
namento dessa economia em termos es
paciais.

O presente volume inclui ainda tra
balhos de outro teor e de gramde valor
científico como sejam os seguintes: «Étu
de et Pratique de I'urbanisme, un temoi
gnage», de Mãrio de Azevedo: «0 Com
boio Não Chegou à Tabela», de F. Leite
Pino; «Artefactos Indígenas Brasileiros
em Portugal», de Thekla Hartmann; Tor
quato Tasso, Poeta Épico», de José da
Costa Miranda; «Um João de Deus Ango
lano», de Mãrio António F. de Oliveira, e
«Os Museus de Transporte», de Fernando
Castelo-Branco, completa. o volume, «No
ticias e Comentários» «Bibliografia»;
«Através das Revistas» e «Actividades da
S. J. Lisboa.

REVISTA DE GUIMARÃES -
Vol. XOI - Janeiro - Dezembro 1981.
Sociedade MMt~ns Sarmento - Gui
marães.

Acaba de ser distribuida pela Socie
dade Martins Sarmento, de Guimarães,
a sua excelente revista de estudos hís
tóricos e arqueológicos, denominada «Re
vista de Guimarães>, referente a 1981.
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Na secção de Arqueologia o pro
fessor Germãn Delihes de Castro, do De
partamento de Prehistoria da Unversida
de Cornplutense de Madrid, fala-nos de
«Uma interesante fibiula dei Bronce F'inal
dei Cerro de! Derrueco (Salanumca)»,
concluindo que «estamos, pues, ante una
pieza que refleja rasgos bastante clási
cos de las fíbulas de arco de violin de la
Europa continental, pero tambien otros
que la relacionan con el mundo itãilco.
Esta última observacion, asociada. ai va
cio de fibulas de tipo Gross Mügl, en el
occidente de Europa, nos induce a pensar
que su cancino de llegada puda haber
sido mediterráneo, tal vez el mismo se
guido por una fbula acodada. de grau

arcaismo y bella decoración incisa en arco
y pia, de origen sículo, que se conserva
e lei Museo de Valencía y que es el único
modelo documentado en Iberia anterior a
las fibulas de Huelva.».

João Luís Cardoso completa neste
tomo, com uma 2.• parte, o seu estudo
sobre «0 Povoado Pré-H·istórico de Leccia
(Lisboa / Portugal) - Estudo da Colec
ção do Escultor Âlvaro de Brée», dando
-nos uma análise exaustiva da ceràmica
ali exumada - cerâmica lisa, cerâmica
mamelada, vasos de bordo denteado, ce
râmica canelada («Copo» e taças), taças
hemisféricas, cerâmica decorada interior
mente, cerâmica. decorada. a ponteado,
cerâmica incisa a traço fino, cerâmica
decorada com sulcos largos e profundos,
cerâmica carnpaniforme, cerâmica indus
trial e cerâmica simbólica.

Da análise de todo este tipo de cerâ
mica o autor conclui, por comparação com
outro material castrejo, que a «ocupação
efeciva de Castro de Leceia deve ter
terminado no final do III mléno a.e.,
isto é, aquando da eclosão do vaso
ca.mpaniforme no Ocidente Peninsular».

Ainda dentro da arqueologia o vo
lume insere os resultados da campanha de
escavações no Castro de Sabrosa, sobres
critos por Teresa Soeiro, Rui Centena e
Armando Coelho da Silva, campanha. rea
lizada de 15 de Junho a 15 de Julho de
1981. A sondagem limitou-se a uma vala
de 12X4 m na vertente W, entre a pri
meira muralha, uma casa circular e dois
muros divisórias, em área pertencente
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à freguesia de São Lourenço de Sande
Mesmo assirn foi encontrada uma casa
circular já escavada até ao nível do piso
de saibro, onde se recolhem os restos
escapados aos trabalhos anteriores - va
sos de asa interior, copas e púcaros de
perfil em S de vários tamanhos. Recolhe
rarn-se também fragmentos com decora
ções incisas e esturnpartas e um cossorro
feito de um resto de vaso, Todo este
material é aqui exaustivamente descrito.

A abrir a secção de História, A. de
Alme í da Fernandes principia um extenso
trabalho sobre «Adosinda e Ximeno»,
corno reporta a um artigo que o investi
gador espanhol, Garcia Alvarez tinha pu
blicado no vol. XXXII de «Bracara Au;
gusta», cm 1978, intitulado «Jimeno Diáz)
Ado!inda Gutiérrez», rebatendo a hipó ,
tese de A. Fernandes sobre a filiação de
Adosinda Guleres a esposa de Ximeno
Diaz. Esta, por sua. vez, nn presente tra
balho relata e fundamenta, à luz de
vasta documentação a réplica de Garcia
Ãlvares que, infelizmente não pode dar
tréplica, porque entretanto falecera.

José Maria Alves, continua os seus
«Apontamentos para a História do Con
celho de Guimarães, uprcsentando notas
e comentários aos manuscritos do Abade
de Taglide, sobre as freguesais de S.
Torcato,Gominhães e Rendufe.

Completa ainda es:.e volume as se
guintes noticias da actividade cultural da
Sociedade: «ZIJovini.ento vara a defesa e
Valorizaçllo do Património Cultural de
Guzmarães, «I Congresso Lusa-Brasileiro
de F'ilosofia»; «I Encontro Illérico das
Escolas Superiores e Faculdades de Be
las-Artes»; «0 Ens·ino em Portugal -
Que futuro» ; XVV Centenário de S. Ben
to»; Exposições - Presépios trortu aue
ses» _: Aves Exóticas e Pombos-Correios» ,·
«III Encontro de Nwmisnuüas»; e Inetiiu
to de História e Humanidade».

ESTUDOS TOP O N t MI C OS
(XXVIII-XXXVI), de Pedro• C1mha
Serra. Separata da Revista Por
tuguesa de Filosofia, Vol. XVIII.
Coimbra, 1980.

Neste trabalho, Cunha Serra da Uni
versidade de Lisboa estuda alguns topó-

nimos curiosos como: Ala_, de origem
ger-mànícn ; Azveduce, Fataúnços e Bast uço ,
derivados de nomes botânicos; Saná/Jria
e Seabra, de origem céltica; Fortunho e
F'ortunhos, Ovadas, resultante de um
nome pessoal arábico; Alqffim, de ori
gem árabe; Aboiefa ou Boiefa, Méizara,
originário de norne pessoal; Perselada e
Pera de Moço. Completa este estudo um
índice bibliográfico e fontes muito úteis
para quem se quiser debruçar sobre o
assunto.

CONTRIBUIÇÃO DE «OS I,U.
SiADAS» PARA A RENOVAÇÃO
DA LJNGU A PORTUGUESA» - âe
José G. Herculano de Carvalho. Sepa:
rata da Revista Portuguesa de Filo
loqui. Vol. XVIII. Coimbra 1980.

Este trabalho foi primeiramente apre
sentado em conferência lida em Agosto
de 1972 no Rio de Janeiro, a convite da
Corntssão Brasileira das Comemorações
do IV Centenário da Publ icacão de <Os
Lusíadas».

Aqui se estuda a influência da lin
guagem dos Lusíadas na. linguagern lite
rária e na linguagem comum

Partindo do estudo das estruturas
rítmicas das oitavas, o autor analisa, no
campo estritamente linguísticos, o léxico e
a sintaxe, sobretudo no emprego do lati
nismo, concluindo que há um grande
núrnero destes latinismos, pr-ímcipalrnen te,
o latinisrno farnilia.r, que entrou facil
mente no vocabulário português usando
-se ainda muio frequentemente. É o caso
por exemplo das palavras acumular, admi
rar..! antídoto, aquático7 a-;~enoso} arguto}
artífice, astuto, atónito, aurífero, áureo,
palavras que, segundo Herculano de Car
valhõ, se encontram document adus pela
primeira vez em Camões e nos Lusíadas
e que entraram definitivamente na. nossa
língua.

Ainda dentro do léxico estuda ain
da a adjectivação. Quanto à sintaxe,
anal isa a construção do período longo e
ramifica.do, concluindo que os prosadores
do Século XVII foram buscar os seus
modelos não à prosa do Século anterior
mas sim à prosa de «Os Lusíadas».
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CONTRIBUIÇõES PARA O ES
TUDO DA LINGUAGEM FALADA
b.,'MPORTUGUES - de!Hein z Rrôü.
Separata da Revista Portuguesa de
Filologria. Vol. XVIII, 31 págs. Coim
bra 1980.

O assunto deste trabalho versa al
guns aspectos da lingua falada do portu
guês conternpurâneo. Estruturado em qua
tro partes, esta l.nter-essante contribuição
debruça-se sobre os seguintes aspectos:
Primeira parte: Fórmulas de cortesia
(oferecimentos, o pedido de licença, a
sujeição à vontade de Deus, o pedido
de desculpa e a fórrnula. de agra.decilnen
to). Segunda parte: Fórmulas de cumpr í ,

menta; Terceira parte: Alguns empregos
de coisa na l ínguagem falada. Quarta
parte: Uma tór-mula de esconjuro, uc
desdém: (uma) figa.

Uma lista bibliográfica, um índice rie
assuntos, outro das expressões cit:1dri.s
e ainda outro de autores citados ajuduu:
o leitor a interessar-se por este curioso
estudo.

BEIRA ALTA - Vol. XLI, Fas
cículo 4. 4.0 Trimestre. Viseu 1982.

Es~e númern que completa o volume
XLI, desta primorosa revista publicada
pela Assembleia Distrital de Viseu, sob
direcção de Alexandre Alves, dá relevo
a algurnas efernértdes ocorridas ern 1982,
relacionadas com personagens nascidas ou
ligadas à Beira Alta.

Assim abre corn algumas páginas de
dicadas ao 1.° Centenário do Bispo ci«:
Viseu. D António Alves :Niarllns, tr.ms
crevendo-se o texto da homilia proferida
pelo Cónego Luís Gonzaga o texto da
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hornilia proferida na missa de sufrágio
celebrada na Sé Catedral, homilia prof'e
rida pelo Cónego Luís Gonzaga Leite
Barreiros; a oração proferida por Ale
xandre Alves na Sessão solene realizada
no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Viseu, subordinada ao titulo «D. Antó
nio Alves Martins - o cidadão, o estadis
ta, o padre», e ainda um artigo de João
L. Inês Vaz sobre «A estrada do Bispo
Alves Martins, velha Estrada Romana ».

Urna outra efeméride evocada: o IX
Centenár io do Nasclmeuto de S. Teotónio,
o primeiro santo português, Prior da Sá
de Viseu e co-fundador e Prior do Mos
teiro de Santa Cruz de Coimbra.

Sobre esta efeméride escreveu: Alexan
dre AIves : «Notícia da trasladação da
Relíqil'ia de S. Teotónio de Sunta Cruz de
Coúnhro. para Vi8eU e·m Fevereiro de
11;0,1 (introdução e nota).

A terceira efeméride: o 150." Aniver
sário do Nascimento de Tomás Ribeiro
que foi poeta, diplomata e homem de
Estado.

Para assinalar a efeméride José Carlos
Seabra Pereira dedica-lhe o trabalho «To
más Ribeiro - Raizes e caminhos dum
poeta romântico e liberal».

Fina1mente a quarta efeméride evoca
o Bicentenário da Morte do Marquês de
Pombal através de artigo de Cândido de
Azevedo: «Relações do Marquês de Pom
bal com Sernancelhe.

Completa o volume a transcrição da
introdução do Catálogo da Exposição Al
minhas, da autoria de Alberto Correia e
Notas e Com:iintários.
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